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Guds formål med sin menighet
Menigheten er det redskap Gud har valgt for å frelse mennesker. Den ble opprettet for å tjene og 
skal bringe evangeliet til verden. Guds plan for menigheten har alltid vært at den skal gjenspeile 
hans godhet og allmakt. Han har kalt menighetens medlemmer ut fra mørket til sitt underfulle lys 
for at de skal vitne om hans herlighet. Menigheten oppbevarer Guds rike nåde i Kristus, og gjennom 
den vil Guds kjærlighet til slutt og i hele sin fylde komme til syne for "maktene og myndighetene i 
himmelrommet". 

Menigheten og Guds løfter
I Bibelen finnes mange vidunderlige løfter som gjelder menigheten. "For mitt hus skal kalles et 
bønnens hus for alle folk.” "Jeg lar dem og landet omkring min haug bli velsignet. Jeg sender regn i 
rette tid, regn som blir til velsignelse." "Da gjør jeg i stand en hage som blir til berging for dem. Nå 
skal ingen i landet rives bort av sult, og de skal aldri mer tåle spott fra de andre folkene. Da skal de 
sanne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israel, sier Herren Gud. Dere, 
sauene mine, hjorden som jeg gjeter, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra 
Herren Gud." 

"Men dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne 
meg og innse at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal ingen komme. Jeg, ja 
jeg alene, er Herren, foruten meg er det ingen frelser. Det er jeg som har forutsagt dette, har brakt 
frelse og gjort det kjent, jeg og ingen fremmed gud hos dere. Dere er mine vitner, sier Herren. Jeg er 



Gud." "Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en 
pakt for folkene, til et lys for folkeslagene. Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengslet, 
dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet." 

"Jeg bønnhører deg i nådens tid og hjelper deg på frelsens dag. Jeg har formet deg og gjort deg til 
en pakt for folket, for at du skal reise landet på fote og skifte ut eiendommer som ligger øde, og si 
til fangene: "Gå ut!" til dem som er i mørket: "Kom fram!" De skal finne mat langs veiene og beite 
på alle snaue høyder. De skal ikke sulte og ikke tørste, verken sol eller hete skal skade dem. For han 
som har barmhjertighet med dem, han skal føre dem og lede dem til kildevell. Jeg gjør alle fjell til 
farbar vei, mine kongsveier skal bygges høyere. ... 

Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i gledesrop, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og 
viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til. Sion sier: "Herren har forlatt meg, min 
Gud har glemt meg." Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun 
fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine 
hender, dine murer står alltid for mine øyne." 

Guds omsorg for menigheten 
Menigheten er Guds festning og tilfluktssted i en verden som har gjort opprør. Sviker menigheten, 
forråder den ham som kjøpte menneskene med blodet av sin eneste sønn. Helt fra begynnelsen har 
trofaste mennesker formet menigheten. Herren har alltid hatt tro vektere som vitnet for sine 
medmennesker. De forkynte varselsbudskapet, og når de måtte legge fra seg rustningen, tok andre 
opp deres gjerning. Gud opprettet en pakt med disse vitnene og forente menigheten på jorden med 
menigheten i himmelen. Han har sendt engler for å tjene menigheten, og døds rikets porter har aldri 
fått makt over den. 

Gjennom århundrer med forfølgelse, strid og mørke har Gud stått bak sin menighet. Ikke en skygge 
er falt på den uten at han var forberedt. Han forutser enhver motstand som reiser seg mot hans verk. 
Han har aldri latt menigheten stå alene, men i profetiske budskaper åpenbarte han framtiden. Alt 
Den Hellige Ånd inspirerte profetene til å skrive på forhånd, har skjedd. Guds planer vil bli fullført. 
Hans lover forankret i hans trone, og ingen ond makt kan ødelegge den. Sannheten er inspirert av 
Gud og blir vernet av ham. Den seirer over alt som reiser seg mot den. 

I tidsaldrer med åndelig mørke har Guds menighet vært som en by på et høyt fjell. I slektledd etter 
slektledd er himmelens sunne lære blitt åpenbart i menigheten. Selv om menigheten kan synes både 
svak og ufullkommen, er den det eneste som Gud på en særskilt måte viser sin høyeste aktelse. Den 
er skueplassen for hans nåde, der han fryder seg over å kunne åpenbare sin makt til å forvandle 
hjerter. 

"Hva skal vi sammenligne Guds rike med?" spurte Jesus. "Hvilken lignelse skal vi bruke?" Han 
kunne ikke sammenlikne det med noen av rikene i verden.. Heller ikke i forholdet menneskene 
imellom fant han noe å sammenlikne det med. Verdensherskere styrer med fysisk makt, men i Kristi 
rike er alle fysiske våpen som kan utøve tvang, bannlyst. Formålet med hans rike er å høyne og 
foredle menneskene. Guds menighet er stedet for hellig livsførsel. Den er fylt med forskjellige 
gaver og utrustet med Den Hellige Ånd. Medlemmene skal glede seg sammen med dem som gleder 
seg over hjelpen og velsignelsene de mottar. 



Gud arbeider gjennom menigheten 
Gud har på en vidunderlig måte lagt alt til rette så menigheten kan herliggjøre hans navn. Vi finner 
et bilde av dette arbeidet i Esekiels syn om elven med det helsegivende vannet: "Dette vannet 
renner til bygdene i øst og ned til Jordan-dalen. Når det renner ut i sjøen, blir det salte vannet friskt. 
Alle levende skapninger som det kryr av, skal få leve overalt hvor denne elven renner. ... På begge 
elvebreddene skal det vokse alle slags frukttrær. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke 
ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt; for vannet de får, strømmer ut fra helligdommen. 
Trærnes frukt skal tjene til føde og bladene til legedom." 

Helt fra begynnelsen har Gud brukt sitt folk til å velsigne verden. For egypterne i gammel tid brukte 
Gud Josef som en kilde til liv. Hans prinsippfasthet reddet hele folket. På grunn av Daniel sparte 
Gud livet til alle vismennene i Babylon. Disse eksempler på utfrieise viser tydelig de åndelige 
velsignelser verden tilbys i kontakten med den Gud som Josef og Daniel tilbad. Alle som har 
Kristus boende i hjertet og ønsker å vise Guds kjærlighet til verden, samarbeider med ham og blir til 
velsignelse for menneskeheten. Etter hvert som Kristus gir dem nåde til å dele med andre, vil det fra 
deres liv komme en strøm av åndelig kraft. 

Gud valgte Israel til å åpenbare hans karakter. Han ønsket at de skulle være en kilde til frelse for 
verden. De mottok Ordet og fikk åpenbart hva som er Guds vilje. Tidlig i Israels historie tapte 
verdens nasjoner kunnskapen om Gud på grunn av synd. De hadde kjent Gud, men de gav ham ikke 
den æren og takken han tilkommer, og "det ble mørkt i deres uforstandige hjerter" Likevel viste 
Gud seg barmhjertig og utslettet dem ikke. Han bestemte seg for å gi dem enda en anledning til å bli 
kjent med ham gjennom sitt utvalgte folk, Offersystemet skulle opphøye Kristus så alle kunne. se 
ham, og de som ville gi akt på ham, skulle leve. Kristus var grunnlaget for jødenes statsordning. 
Systemet med forbilder og symboler var en kortfattet profeti om evangeliet og inneholdt løftene om 
frelse. 

Menigheten sviktet 
Men Israel mistet av syne hvilke enestående privilegier de hadde som Guds representanter. De 
glemte Gud og sviktet sin hellige oppgave. Velsignelsene de selv mottok, ble ikke til velsignelse for 
verden. De brukte alle privilegiene til å forherlige seg selv. De isolerte seg fra verden for ikke å bli 
fristet. Begrensning er Gud la på samkvemmet med avgudstilbedere for å beskytte Israel mot 
hedningenes levesett, ble brukt som en mur mellom dem og alle andre folk. De stjal fra Gud ved 
ikke å utføre den tjeneste han krevde, og slik røvet de fra sine medmennesker både åndelig 
undervisning og et eksempel på hellighet. 

Prester og ledere lot seg binde i formalismens tredemølle og var tilfredse med en lov orientert 
religion som hindret dem i å gi andre de levende sannheter fra himmelen. De betraktet sin egen 
rettferdighet som fullt ut tilstrekkelig og ønsket ingen fornyelse av sin gudsdyrkelse. De godtok 
ikke at Guds godvilje mot menneskene gjaldt også andre enn dem. De mente at de fortjente den på 
grunn av gode gjerninger. Troen som er virksom i kjærlighet og renser hjertet, var uforenlig med 
fariseernes gudsdyrkelse. Den bestod av seremonier og menneskers påbud. 

Gud sa om Israel: "Jeg plantet deg som et edelt vintre, en helt igjennom ekte plante. Hvordan er du 
da blitt forvandlet til villskudd, et uekte vintre? "Israel var et frodig vintre, som bar mye frukt." "Og 
nå, Jerusalems borgere og dere menn i Juda: Døm i denne saken mellom meg og min vingård! Hva 
var det mer å gjøre med hagen som jeg ikke alt hadde gjort? Hvorfor bar den så besk en frukt, når 
jeg ventet meg gode druer? 



Nå skal jeg la dere få vite hva jeg vil gjøre med vingården min. Jeg tar bort gjerdet, så den beites av, 
jeg river ned muren, så den tråkkes ned. Slik vil jeg legge den øde. Den skal ikke skjæres og hakkes 
mer, men torn og tistel skal gro. Og jeg vil befale skyene at de ikke skal sende regn over den. 

For vingården til Herren, All hærs Gud, det er Israels hus, og folket i Juda er hagen som var hans 
lyst og glede. Han ventet rett - men se, det ble blodig urett! Han ventet rettferd - men hør, det ble 
skrik!" "Dere har ikke styrket de svake, ikke leget de syke og ikke forbundet de som er skadet. De 
som er drevet fra hverandre, har dere ikke ført tilbake, de bortkomne har dere ikke lett etter; de 
sterke har dere kuet med vold og makt." 

Jødenes ledere var altfor selvkloke til å forstå at de trengte veiledning, for rettferdige til å se 
behovet for frelse, for høyt hedret til å innse at de trengte den ære som kommer fra Kristus. Derfor 
vendte Frelseren seg fra dem og overlot til andre de misbrukte privilegier det arbeid de hadde 
forsømt. Guds storhet måtte åpenbares og ha ord bli stadfestet. Kristi rike skulle opprettes og frelsen 
fra Gud bli kunngjort overalt i vår ødemark av en verden. Disiplene ble kalt til utføre det arbeid 
jødenes lede forsømte. 

Opplæringen av de tolv
Kristus hentet verken lærdom eller veltalenhet fra jødenes høye råd til sin gjerning. Han benyttet 
seg heller ikke av Romas makt. Mesteren vraket jødenes selvrettferdige ledere og valgte heller 
vanlige menn uten utdanning til å forkynne sannheten som skulle gjøre verden annerledes. Dem 
ønsket han å undervise og utdanne som ledere for sin menighet. De skulle deretter utdanne andre til 
å gå ut med evangeliet. For å ha framgang i arbeidet skulle de motta Den Hellige Ånds kraft. 
Evangeliet skulle forkynnes i Guds kraft og ikke med menneskelig visdom og makt. 

Undervist av Kristus 
I tre og et halvt år ble disiplene undervist av den største lærer verden noen gang har sett. Kristus var 
i personlig kontakt med dem mens de ble opplært til tjeneste for ham. Dag etter dag vandret de 
sammen. De talte sammen og hørte hvordan han oppmuntret alle som strevde og bar tunge byrder. 
De så når han brukte sin kraft til å hjelpe syke og lidende. Det hendte at han underviste dem mens 
de satt sammen i fjellskråningen, men han kunne like gjerne legge ut om Guds rikes hemmeligheter 
når de hadde slått seg ned ved sjøen eller gikk langs veien. 

Overalt hvor noen åpnet sitt hjerte for Guds budskap til verden, åpenbarte han sannheten om veien 
til frelse. Han befalte ikke disiplene å gjøre dette eller hint. Han sa bare: "Følg meg." Han tok dem 
med seg fra sted til sted og viste hvordan han underviste. De delte hans enkle måte å leve på. Derfor 
sultet de sammen og var ofte trøtte. De var sammen med ham i overfylte gater, ved sjøen og i 
ødemarken. De opplevde Kristus i alt som hendte gjennom dagen. 

Da Kristus ordinerte de tolv, tok han samtidig det første steget til å organisere den menighet som 
etter hans død skulle fortsette det arbeid han hadde begynt. Vi leser om ordinasjonen: "Så gikk han 
opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han innsatte tolv som skulle være 
med ham, og som han ville sende ut. De skulle forkynne og ha makt til å drive ut de onde ånder.” 



Forestill deg denne gripende hendelsen. Himmelens Herre står omgitt av tolv menn han selv har 
valgt ut og vil sette til en spesiell oppgave. Selv om de var ufullkomne, var planen at de gjennom 
Ordet og i Den Hellige Ånds kraft skulle gjøre frelsen tilgjengelig for alle og enhver. 

Gud og englene frydet og gledet seg over det som skjedde. Faderen visste at disse mennene ville la 
lyset fra himmelen skinne. Deres vitnesbyrd om Sønnen skulle lyde som et ekko fra s1ektledd til 
slektledd helt fram til verdens ende. 

Disiplene skulle dra ut og vitne for Kristus. De skulle fortelle hva de selv hadde sett og hørt. Denne 
Oppgaven er den viktigste noe menneske kan bli kalt til. Den overskygges bare av det kall Kristus 
selv mottok. Disiplene skulle samarbeide med Gud for å frelse mennesker. På samme måte som tolv 
patriarker i gammeltestamentlig tid representerte Israel, var de tolv apostlene menighetens 
representanter i evangeliets tidsalder. 

Kristus begynte å rive ned skillet mellom jøder og hedninger, for han forkynte budskapet om frelse 
for alle mennesker. Til tross for at han selv var jøde, var han mye sammen med samaritaner. Slik 
viste han sin forakt for fariseernes behandling av dette uglesette folket. Han sov under deres tak, 
spiste ved deres bord og underviste dem i gatene. 

Frelseren ventet på å kunne åpenbare for disiplene sannheten om det "gjerde som skilte" mellom 
Israel og andre nasjoner. Det var sannheten om at "også hedningene har fått del i arven; ... og har 
del i løftet - i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet".' Deler av den ble åpenbart da han belønnet en 
offisers tro i Kapernaum og forkynte evangeliet for innbyggerne i Sykar. Enda tydeligere ble den 
åpenbart da han besøkte Fønikia og helbredet datteren til en kanaaneisk kvinne. Disse hendelsene 
hjalp disiplene til å forstå at det også blant mennesker som mange mener ikke fortjener å bli fre1st, 
finnes noen som lengter etter sannhetens lys. 

Kristus ønsket å fortelle disiplene at det verken finnes grenser, klasseskiller eller overklasse i Guds 
rike, og at de derfor skulle forkynne budskapet om Frelserens kjærlighet for alle nasjoner. Det tok 
1ikevel tid før disiplene helt forstod at Gud "lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo 
over hele jorden, og ... satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder". "Dette 
gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle og finne ham. Han er jo ikke langt 
borte fra en eneste en av oss." 

De første disiplene hadde lite felles. De skulle være verdens lærere og var av karakter meget 
forskjellige. Skulle de med alle sine ulike karaktertrekk og vaner ha framgang i arbeidet de var kalt 
til, måtte de lære å føle, tenke og handle mer ensartet. Jesus tok på seg oppgaven å sikre denne 
enheten. Derfor søkte han å skape enhet mellom dem og ham. Hvor alvorlig han tok dette, finner vi 
uttrykt i bønnen han bad til sin Far: ”deg ber om at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og 
jeg i deg. Slik skal også de være i oss'." "Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har 
elsket dem slik du har elsket meg." 

Kristus bad alltid for sine apostler at de måtte bli helliget i sannheten. Han kunne be med 
overbevisning, for han visste at Gud den Allmektige hadde truffet en avgjørelse allerede før verden 
ble skapt. Han visste at evangeliet om riket ville bli forkynt i hele verden til vitnesbyrd for alle 
folkeslag. Han visste at sannheten, utrustet med Den Hellige Ånds allmektige kraft, vil seire i 
kampen mot det onde, og at det blodstenkte banner en dag vil vaie over hans tilhengere og vise at 
seieren er vunnet. 



Da Kristus forstod at hans tjeneste på jorden nærmet seg slutten, og at disiplene snart måtte fortsette 
arbeidet uten hans ledelse, forsøkte han å oppmuntre dem og forberede dem til å møte framtiden. 
Han førte dem ikke bak lyset med falske forhåpninger. Å vite hva som skulle komme, var for ham 
som å lese en åpen bok. Han visste at han snart skulle skilles fra dem, og at de ville bli tilbake som 
får blant ulver. Han visste at de ville bli forfulgt, kastet ut av. synagogene og fengslet fordi de vitnet 
om at han var Messias. Han visste også at noen av dem ville bli drept. Noe av dette fortalte han klart 
og tydelig for at de skulle huske hans ord og bli styrket i troen på ham som frelser når de møtte 
prøvelser. 

Han talte også slik at de fikk håp og mot. "La ikke hjertet bli grepet av angst," sa han. "Tro på Gud 
og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg 
går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.” 
Jeg kom til verden for deres skyld. Det er for dere jeg har arbeidet. Når jeg forlater dere, vil jeg 
helhjertet fortsette å arbeide for dere. Jeg kom til verden for å gi meg til kjenne for dere, slik at dere 
skulle tro. Jeg vender tilbake til deres og min Far. Han og jeg vil samarbeide til beste for dere. 

Kraft i arbeidet 
"Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. 
Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen." Kristus mente ikke at 
disiplene skulle gjøre et bedre arbeid enn han hadde gjort, men at deres arbeid ville omfatte mer. 
Han sa: "Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som 
utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg 
fra begynnelsen av.” 

Disse ordene ble oppfylt på en bemerkelsesverdig måte. Da Den Hellige Ånd kom, ble disiplene så 
fylt av kjærlighet til Kristus og dem han døde for, at hjerter ble grepet av deres forkynnelse og de 
bønner de bad. De talte i Åndens kraft, og tusener ble påvirket av denne kraften og vendte om. 

Som representanter for Kristus skulle apostlene komme til å få avgjørende betydning for verden. 
Kjensgjerningen at de var ganske vanlige mennesker, styrket deres innflytelse heller enn å svekke 
den. Tilhørernes tanker måtte ledes bort fra dem og til Frelseren, som fremdeles samarbeidet med 
dem selv om ingen kunne se ham. Apostlenes vidunderlige undervisning vitnet om en styrke og tillit 
som overbeviste alle om at de arbeidet i Kristi kraft og ikke sin egen. De vitnet ydmykt om at han 
som jødene korsfestet, var livets fyrste og sønn til den levende Gud, og at det var i hans navn de 
utførte de samme gjerninger han hadde gjort. 

I den siste samtalen med disiplene kvelden før korsfesteisen unnlot Frelseren å komme inn på de 
lidelser han hadde gjennomgått og fremdeles stod overfor. Han nevnte ikke noe om ydmykelsen 
som ventet. I stedet samtalte han med dem om noe som kunne styrke deres tro. Han fikk dem til å se 
fram til gledene som venter alle som seirer. Kristus var sikker på at han kunne gjøre mer for sine 
disipler enn han hadde lovt, og det gledet ham. Fra ham skulle det strømme en kjærlighet og 
medfølelse som ville rense sjelens tempel og gjøre mennesker mer lik ham i karakter. I Den Hellige 
Ånds kraft skulle hans sannhet gå fra seier til seier. 

"Dette har jeg sagt dere," sa han, "for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men 
vær frimodige, for jeg har seiret over verden!" Kristus sviktet ikke og var aldri motløs, og disiplene 
skulle vise en tro like standhaftig som hans. De skulle stole på hans styrke og arbeide som han 



arbeidet. Møtte de tilsynelatende uovervinnelige vanskeligheter, skulle de ved hans nåde fortsette. 
De hadde ingen ting å frykte, men alt å håpe. 

Kristus hadde fullført det arbeidet han var kommet for å gjøre, og han hadde funnet noen som kunne 
fortsette hans gjerning. Han sa: "Jeg er forherliget gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men 
de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de 
kan være ett, likesom vi er ett." "Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord 
kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, ... jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt 
kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket 
meg." 

Det store oppdraget
Da Jesus døde, ble disiplene nesten overveldet av mismot. Mesteren var blitt forkastet, dømt og 
korsfestet. Prestene og folkets ledere hadde hånlig sagt: "Andre har han frelst, men seg selv kan han 
ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham."! Håpets 
sol var gått ned. Natten hadde senket seg. Ofte gjentok de: "Og vi som hadde håpet at det var han 
som skulle utfri Israel.”,' Ensomme og nedbrutte husket de hva han hadde sagt: "For gjør de slik 
med det grønne tre, hvordan skal det da gå med det tørre?” 

Jesus forsøkte mange ganger å la disiplene få et blikk inn i framtiden, men det syntes ikke å 
interessere dem. Derfor kom hans død overraskende på dem. Når de senere tenkte tilbake og så 
følgene av sin vantro, ble de fylt av sorg. Da Kristus ble korsfestet, trodde de ikke at han ville bli 
reist opp fra de døde, selv om han klart og tydelig hadde sagt at han ville stå opp på den tredje dag. 
De var for lamslåtte til å forstå hva han mente. Denne mangel på forståelse førte til den ytterste 
håpløshet da Jesus døde. De var bittert skuffet. Tro maktet ikke å trenge gjennom det mørke Satan 
hadde senket over deres synskrets. Alt syntes uklart og gåtefulIt. Tenk på all den sorg de kunne ha 
vært spart for om de bare hadde trodd Frelserens ord! 

Knust av mismot, sorg og fortvilelse møttes disiplene på salen. De lukket og låste dørene av redsel 
for å lide den samme skjebne som læremesteren. Det var her Frelseren viste seg for dem etter 
oppstandelsen. 

Det demrer for disiplene 
Jesus ble på jorden ytterligere førti dager. Han forberedte disiplene på det arbeid som ventet på 
dem, og forklarte alt det de tidligere ikke hadde forstått. Han belyste profeti ene om hans komme til 
verden og hvordan jødene skulle forkaste ham. Han forklarte profetiene om sin død og viste 
hvordan hver enkelt detalj i disse profetiene var blitt oppfylt. Han fortalte at oppfyllelsen av 
profetiene måtte betraktes som en bekreftelse på den kraft som skulle følge dem i arbeidet. Vi leser: 
"Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og sa til dem: "Slik står det skrevet: 
Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for 
syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette. Jeg 
sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft 
fra det høye.” 

I den tiden Kristus var sammen med disiplene, opplevde de noe nytt. Etter hvert som deres kjære 
mester forklarte skriftene i lyset av det var skjedd, kom de til full tro på ham. De kom så langt at de 



kunne si: "Jeg vet hvem jeg tror på.” De begynte å forstå arbeidets art og dets omfang, og skjønte at 
de måtte gjøre verden kjent med de sannheter de selv hadde fått del i. De hadde opplevd Jesu liv, 
død og oppstandelse og sett oppfyllelsen av profetier som pekte fram mot disse begivenheter. De 
var blitt innført i frelsesplanens hemmeligheter og hadde opplevd Jesu makt til å tilgi synd. Om alt 
dette skulle de vitne for verden. De skulle forkynne det glade budskapet at det finnes fred og frelse 
for alle som angrer sin synd og tar imot kraft fra Frelseren. 

Før himmelfarten gav Jesus disiplene en gjerning å utføre. De skulle fullbyrde hans siste vilje. Han 
hadde testamentert til verden det evige livs rikdommer. Dere har sett hvordan jeg ofret meg for 
verden og strevde med Israel, sa han. Mitt eget folk kom ikke til meg og tok imot livet; prestene og 
folkets ledere forkastet meg. Likevel gir jeg dem enda en anledning til å ta imot Guds Sønn. Dere 
har sett at jeg villig tar imot alle som kommer og bekjenner sine synder. Jeg støter ingen bort. Dette 
budskapet om nåde overlater jeg til dere, mine disipler. Det må forkynnes både for jøder og 
hedninger - først til Israel og deretter til alle nasjoner, tungemål og folk. Alle som tror, skal samles i 
en menighet. 

Befalingen om å forkynne evangeliet er Guds rikes store misjonsmanifest. Disiplene skulle arbeide 
med iver for å nå alle med nådens innbydelse. De måtte ikke vente på at folket skulle komme til 
dem, men bringe budskapet ut til folket. 

I Kristi navn og kraft 
Disiplenes oppgave var å arbeide i Jesu navn. I ord og gjerning skulle de gjøre andre oppmerksom 
på det navnet som innholder livskraften som syndere kan bli frelst ved. Disiplenes tro måtte være 
forankret i ham som er kilden til nåden og kraften. I hans navn skulle de komme fram for Faderen i 
bønn og få svar. De skulle døpe til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Kristi navn 
skulle være deres feltrop og kjennetegn, et tegn på enheten og deres fullmakt til å virke. Navnet 
skulle være kilden til deres framgang. I hans rike blir ingen ting godkjent uten at det bærer hans 
navn og påskrift. 

Da Kristus bad disiplene om å dra ut i hans navn og samle inn i menigheten alle som kom til tro, 
framholdt han samtidig betydningen av å bevare det enkle. Jo mindre brask og bram, desto større 
innflytelse til det gode. Disiplene skulle tale like enkelt som Jesus hadde gjort, og formidle de 
lærdommer han hadde gitt dem. 

Kristus sa aldri at disiplene ville få en enkel oppgave. Han fortalte at ondskapens makter stod fylket 
mot dem, og at de måtte kjempe "mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, 
mot ondskapens åndehær i himmelrommet" Likevel ble de ikke overlatt til å kjempe alene. Kristus 
forsikret at han ville kjempe sammen med dem. Om de bare gikk ut i tro, ville de være under 
allmaktens beskyttelse. Han oppfordret dem til å være modige og sterke, for en som er sterkere enn 
engler, ville stå i rekkene sammen med dem, og det var lederen for himmelens hær. 

Kristus la alt til rette for deres arbeid og påtok seg selv ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de 
var lydige mot hans ord og samarbeidet med ham, kunne de ikke mislykkes. Gå til alle nasjoner, 
bød han. Dra til de fjerneste deler av den bebodde verden og vit at jeg er med dere også der. Arbeid 
i tro og tillit, for jeg kommer aldri til å svikte dere. Jeg vil alltid hjelpe, veilede, trøste, helliggjøre, 
støtte og gjøre det mulig for dere å tale slik at andre menneskers tanker blir ledet mot himmelen. 



Kristi offer for menneskene var fullt og helt. Vilkåret for forsoningen var blitt oppfylt. Oppgaven 
som førte ham til verden, var fullført. Kristus hadde vunnet riket. Han hadde revet det ut av Satans 
makt og var blitt arving til alle ting. Nå var han på vei til Guds trone for å bli hyllet av de 
himmelske hærskarer. Kristus var i sin fulle rett da han gav disiplene misjonsbefalingen: "Gå derfor 
ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende."? 

Like før Kristus forlot disiplene, utdypet han enda en gang sitt rikes egenart. Han minnet dem om 
hva han hadde fortalt dem tidligere, og erklærte at det ikke var hans hensikt å opprette et jordisk 
rike. Det var ikke hans oppgave å sitte som jordisk konge på Davids trone. På disiplenes spørsmål: 
"Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?" svarte han: "Det er ikke deres sak å kjenne de 
tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt.” Det var unødvendig for dem å se lenger inn 
i framtiden enn hans åpenbaringer hadde satt dem i stand til. Deres oppgave var å forkynne 
evangeliet. 

Tiden for Kristi samvær med disiplene var snart slutt, men de skulle få ny kraft. Den Hellige Ånd 
skulle komme og utruste dem til tjeneste. ”Jeg sender over dere det som min Far har lovt," sa Jesus. 
"Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.” "Johannes døpte med vann, 
men dere skal om noen dager døpes med Den Hellige Ånd." "Men dere skal få kraft når Den 
Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria 
og like til jordens ender." 

Frelseren visste at selv de mest logiske argumenter ikke smelter harde hjerter eller bryter gjennom 
verdslighetens og selviskhetens skall. Han forstod at det var nødvendig for disiplene å motta Den 
Hellige Ånd som en gave fra himmelen, og at evangeliet kan ha framgang bare når et livgivende 
fellesskap med ham som er veien, sannheten og livet, har fått varme hjertet og gjøre leppene 
veltalende. Oppgaven som var lagt på disiplene, krevde stor dyktighet, for rundt dem var 
ondskapens flodbølge både dyp og sterk. En handlekraftig og besluttsom leder førte mørkets 
makter. Bare med hjelp fra Den Hellige Ånd, som Gud ønsket å gi Kristi disipler, kunne de kjempe 
for det som var rett. 

Kristus fortalte disiplene at de skulle begynne å arbeide i Jerusalem, som hadde vært åstedet for 
hans ubegripelige offer for menneskene. Der hadde han i skikkelse av et menneske blandet seg med 
innbyggerne og snakket med dem. Bare noen få oppdaget hvor nær himmelen var kommet jorden. I 
Jerusalem ble han dømt og korsfestet, og mange som var blitt ført bak lyset av prester og folkets 
ledere, trodde i all hemmelighet at Jesus fra Nasaret var Messias. Alle disse måtte få høre evangeliet 
og bli kalt til anger. Den vidunderlige sannheten at tilgivelse fra synd bare er tilgjengelig gjennom 
Kristus, måtte gjøres klar for dem. Det var i et Jerusalem som sydet etter uker med rystende 
begivenheter, disiplenes forkynnelse ville ha størst virkning. 

Jesus framholdt hele tiden at disiplene skulle samarbeide med ham i oppgaven å redde verden fra 
syndens slaveri. Da han først sendte ut de tolv og senere de sytti for å forkynne budskapet om Guds 
rike, forklarte han at det var deres plikt å gjøre andre kjent med det han hadde lært dem. I alt sitt 
arbeid lærte han dem opp til en personlig innsats i en tjeneste som ville bli stadig mer omfattende 
etter hvert som det ble flere av dem. Til slutt skulle den nå verdens yttergrenser. Det siste han 
innprentet sine disipler, var et nettopp de hadde fått seg betrodd det glade budskapet om frelse til 
verden. 



Løftet om gjenkomsten 
Da tiden kom for Kristus til å dra tilbake til sin Far, førte han disiplene ut mot Betania. Med 
disiplene samlet omkring seg løftet han hendene som for å forsikre dem om sin beskyttende omsorg. 
Så velsignet han dem og ble langsomt borte. "Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og 
ble tatt opp til himmelen."!! 

Mens disiplene stirret opp mot himmelen for å få et siste glimt av sin herre, ble han mottatt av 
jublende engler fra himmelen. De fulgte ham tilbake til de himmelske boliger. Hele veien sang de 
begeistret: "Jordens kongeriker, syng for Gud, syng og spill for Herren, han som farer over 
himmelen. ... La Gud få makt! Han har velde over Israel, hans makt når helt til skyene." 

Disiplene stod fremdeles og stirret overveldet opp mot himmelen. "Med ett [stod] to menn i hvite 
klær foran dem og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble 
tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp 
til himmelen.” 

Meningen var at disiplene alltid skulle ha klart for seg løftet om Kristi annet komme. Den samme 
Jesus som de så fare opp til himmelen, skulle komme tilbake og ta med seg til himmelen alle som 
går inn i hans tjeneste. Den samme røsten som sa: "Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende", vil da ønske dem velkommen til samvær med ham i himmelriket. 

På samme måte som øverstepresten i den forbilledlige tempeltjenesten tok av seg overprestens drakt 
og utførte sin tjeneste i den hvite drakten til en vanlig prest, la Kristus til side kongedrakten og tok 
på seg menneskelig skikkelse. Så bar han fram et offer, der han selv var både prest og offer. Etter 
tjenesten i Det aller helligste kom øverstepresten i sin øversteprestelig drakt fram for folket som 
stod og ventet utenfor. Slik vil Jesus når han kommer annen gang, være kledd i klær "så skinnende 
hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite". Han kommer i sin og Faderens 
herlighet, og hele englehæren følger ham. 

Slik oppfyller Kristus sitt løfte til disiplene. "Og når jeg er gått bort..., vil jeg komme tilbake og ta 
dere til meg." Alle som har elsket ham og sett fram til å møte ham, vil bli kronet med herlighet, ære 
og udødelighet. Da kommer de rettferdige fram fra gravene, og de som lever, vil sammen med dem 
bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. De får høre Jesus uttale med en røst lifligere enn 
noen musikk at striden er over. "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som 
er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble lagt." 

Disiplene hadde god grunn til å glede seg i håpet om Herrens gjenkomst. 

Pinsedagen
Da disiplene kom tilbake til Jerusalem fra Oljeberget, la folk merke til dem. De ventet å se ansikter 
preget av sorg, forvirring og nederlag. I stedet oppdaget de glede og begeistring. Disiplene sørget 
ikke lenger over skuffede forventninger. De hadde møtt Frelseren. Han var stått opp fra de døde, og 
avskjedsordene lød hele tiden i ørene deres. 

Forberedelsene
Lydige mot Kristi befaling ble disiplene i Jerusalem og ventet på utøsingen av Ånden, slik Faderen 



hadde lovt. Men deres venting var ikke ørkesløs. Det fortelles at de stadig var i templet og lovpriste 
Gud. De kom også sammen og la sine forbønner fram for Faderen i Jesu navn. De visste at de hadde 
en representant og talsmann ved Guds trone i himmelen. I ærefrykt bøyde de seg i bønn og gjentok 
løftet: "Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om 
noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.” De strakte troens hånd 
stadig høyere og begrunnet det slik: "Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved 
Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss 

Mens disiplene ventet på oppfyllelsen av løftet, ydmyket de seg i ekte anger og bekjente sin vantro. 
Når de nå tenkte over det Jesus hadde fortalt dem før han døde, forstod de bedre hva han mente. De 
husket sannheter de hadde glemt, og minnet hverandre om det de hadde hørt. De bebreidet seg selv 
at de hadde misforstått Frelseren. Den ene begivenhet etter den annen i hans forunderlige liv 
passerte revy. 

Når de tenkte nærmere over hans rene, hellige liv, følte de at ikke noe arbeid ville være for hardt, 
eller noe offer for stort, om de bare fikk lov å vitne med sitt liv om Kristi prisverdige karakter. 
Kunne de bare fått leve om igjen de siste tre årene! Da ville de ha handlet helt annerledes, tenkte de. 
Kunne de bare møte mesteren en gang til! Da ville de gjøre alt for å vise hvor høyt de elsket ham, 
og hvor oppriktig de angret sorgene de i sin vantro hadde voldt ham med ord eller handlinger. Men 
når de tenkte over at de var blitt tilgitt, følte de seg likevel trøstet. De ville gjerne gjøre opp for sin 
vantro og modig bringe vitnesbyrdet om Jesus ut til hele verden. 

Inderlig og oppriktig bad disiplene om å bli skikket til å stå fram for mennesker og i det daglige 
samværet med dem tale slik at syndere kunne bli ledet til Kristus. De la til side alle 
uoverensstemmelser og ønsker om å være størst, og kom inn i et nært kristent fellesskap. De trengte 
seg stadig nærmere inn på Gud og fikk øynene åpnet for hvilket privilegium de hadde hatt i det 
nære samkvemmet med Kristus. Sorg fylte dem når de tenkte over hvor ofte de hadde bedrøvet ham 
med treg fatteevne og manglende forståelse av det han hadde forsøkt å undervise dem til deres eget 
beste. 

Dager med forberedelse ble preget av dyp hjerteransakelse. Disiplene følte sitt åndelige behov og 
bønnfalt Herren om den salvelse som kunne sette dem i stand til å arbeide for menneskers frelse. De 
bad ikke bare om selv å bli velsignet. Andres frelse hvilte på dem som en byrde. De forstod at 
evangeliet måtte bringes ut til hele verden, og tryglet om den kraft Kristus hadde lovt. 

Den Hellige Ånds innflytelse kom ofte klart til syne i patriarkenes dager, men aldri i hele sin fylde. 
Lydige mot Frelserens ord tryglet disiplene om denne gaven, og i himmelen la Kristus sin forbønn 
til. Han krevde Åndens gave for å kunne øse den ut over sitt folk. 

Ånden utøses 
"Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser 
en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt." 

Ånden kom over der ventende og bedende disipler med en fylde som nådde hvert eneste hjerte. Den 
Allmektige åpenbarte sin kraft for menigheten. Det var som om denne kraften hadde vært holdt 
tilbake i århundrer. Nå jublet himmelen over å kunne øse Åndens rike nåde ut over menigheten. 
Ånden påvirket disiplene til å angre og bekjenne, og de lovpriste Gud for at deres synd var tilgitt. 
Det lød takksigelser og profetisk tale. Hele himmelen kom nær for å oppleve og prise Guds 



makeløse visdom og ufattelige kjærlighet. Grepet av forundring utbrøt apostlene: "Dette er 
kjærlighet." De grep gaven, og hva ble resultatet? Åndens sverd, nyslipt med kraft og badet i 
lynglimt fra himmelen, skar vei gjennom vantroen. Tusener vendte om på en dag. 

"Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, 
kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere." "Men når han 
kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra 
seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme." 

Kristi himmelfart var signalet til at hans disipler skulle motta den velsignelse som var blitt lovt. De 
måtte ta seg tid og vente på den før de tok fatt på arbeidet. Etter at Kristus var gått gjennom 
himmelens porter, ble han satt på tronen under englenes hyllest. Like etter denne seremonien ble 
Den Hellige Ånd utøst over disiplene i rike strømmer, og Kristus ble i sannhet herliggjort med den 
herlighet han hadde hos Faderen fra evighet av. Utøsingen av Den Hellige Ånd på pinsedagen var 
himmelens tegn på at Frelseren hadde inntatt sin plass i himmelen. Han kunne oppfylle sitt løfte og 
sende Den Hellige Ånd som et tegn på at han som prest og konge hadde mottatt all makt i himmel 
og på jord og var salvet som konge over sitt folk. 

"Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de 
alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å 
forkynne." Som tunger av ild satte Den Hellige Ånd seg på alle som var til stede. Det var tegnet på 
den gaven disiplene fikk for å kunne tale flytende på språk som tidligere var ukjente for dem. Ilden 
symboliserte den brennende iver bak apostlenes arbeid og kraften som fulgte deres tjeneste. 

"I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land." Da jødene ble spredt, bosatte de seg 
praktisk talt overalt i verden. I utlendigheten lærte de å snakke forskjellige språk. Mange av disse 
jødene var nå i Jerusalem for å ta del i de religiøse festlighetene som stod for døren. Alle kjente 
språk var representert, og dette mangfold av ulike språk ville ha vært en stor hindring i å forkynne 
evangeliet. 

På mirakuløst vis grep Gud inn og hjalp apostlene i deres hjelpeløshet. Den Hellige Ånd gjorde noe 
for dem som de selv ikke hadde kunnet oppnå gjennom et langt liv. Uten problemer kunne de 
forkynne evangeliet i språk som ble forstått av dem de skulle arbeide for. Denne overnaturlige 
gaven var et sterkt bevis på at deres oppgave bar himmelens stempel. Fra da av var disiplenes språk 
rent, enkelt og nøyaktig, enten de talte sitt morsmål eller et fremmed språk. 

"En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret; for hver enkelt hørte 
sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: "Er de ikke galileere, alle disse som taler? 
Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål?” 

Prester og ledere raste over det forunderlige som hendte, men de våget ikke å gi etter for sin 
ondskap. De fryktet folkets vold. De hadde drept nasareeren, men nå stod de overfor hans ulærde 
tjenere fra Galilea og hørte beretningen om hans liv og tjeneste på alle kjente språk. Prestene ble 
enige om å bortforklare disiplenes overnaturlige kraft med at det lå naturlige årsaker bak. De hevdet 
at disiplene hadde drukket for mye av den nye vinen som var laget til festen, og var fulle. Noen av 
de mest uvitende blant folket trodde det var sant, men de som visste bedre, forstod at det var løgn. 
De som kunne språk, bekreftet at disiplene talte sprakene med stor nøyaktighet. 



Peters preken 
Peter svarte på prestenes beskyldninger med å fortelle at det som hadde skjedd, var en direkte 
oppfyllelse av Joels profeti om at en slik kraft ville komme for å utruste mennesker for en spesiell 
oppgave. Han sa: "Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! La meg kunngjøre for dere det 
som her skjer. Hør nå på det jeg sier! Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den 
tredje time på dagen. Men her skjer det som profeten Joel! talte om: I de siste dager skal det skje, 
sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske 
ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og 
trellkvinner vil jeg i de dager utøse av min Ånd, og de skal tale profetisk." 

Klart og med stor kraft vitnet Peter om Kristi død og oppstandelse: "Israelitter, hør disse ord! Jesus 
fra Nasaret var en mann Gud utpekte for dere gjennom de mektige gjerninger, under og tegn som 
Gud lot ham gjøre blant dere, og som dere selv kjenner til. Han ble utlevert til dere slik Gud på 
forhånd hadde bestemt og visste om, og ved hjelp av menn som ikke kjenner Guds lov, naglet dere 
ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens veer. Det var jo ikke 
mulig for døden åt holde ham fast." 

Peter henviste ikke til Kristi lære for å bevise det han sa. Han visste at tilhørernes fordom var så 
sterk at slike uttalelser ville være uten virkning. I stedet nevnte han David, som jødene betraktet 
som en av sine patriarker. "David sier om ham: Jeg hadde alltid mine øyne vendt mot Herren, for 
han er ved min høyre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge 
jublet, og selv mitt legeme skal bo med håp. For du skal ikke la min sjel bli i dødsriket og ikke la 
din Hellige gå til grunne." 

"Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble begravet, og den 
dag i dag har vi hans grav hos oss." Og Peter fortalte videre at David så "inn i framtiden og talte om 
at Messias skulle oppstå. Han er det som ikke ble i dødsriket, og det er hans legeme som ikke skulle 
gå til grunne. Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det". 

Det som nå skjer, har stor interesse. Folk fra alle kanter er kommet sammen for å høre disiplene 
vitne om sannheten i Jesus. De trenger på og fyller templet. Prester og folkets ledere er også der. 
Ennå hviler ondskapen over ansiktene deres. Hjertene er fylt av hat mot Kristus. Hendene er 
tilsmusset av blodet som fløt da de korsfestet verdens frelser. De hadde ventet å finne apostlene 
knuget av frykt for forfølgelse og død. I stedet opplever de at disiplene fryktløst og fylt av Åndens 
kraft forkynner Kristi guddommelighet. De hører apostlene erklære med stort mot at han som de 
nylig ydmyket, spottet, slo og korsfestet, er livets herre, opphøyd og sittende ved Guds høyre side. 

Noen av dem som hørte apostlene, var med da Kristus ble domfelt og drept. De hadde gjort felles 
sak med pøbelen og krevd at Kristus måtte bli korsfestet. Da Jesus og Barabbas stod foran dem i 
doms salen og Pilatus spurte hvem av dem de ønsket frigitt, ropte de: "Ikke ham, men Barabbas!" 
Og da Pilatus førte Kristus ut til folket og sa: "Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham", 
ropte de: "La hans blod komme over oss og våre barn." 

Nå hørte de disiplene erklære at det var Guds Sønn de hadde korsfestet. Prester og ledere skalv. 
Skyldfølelse og redsel grep folket. "Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og 
de andre apostlene: "Hva skal vi gjøre, brødre?” Blant dem som hørte disiplene, fantes det flere 
gudfryktige jøder som var oppriktige i sin tro. Kraften i det som ble sagt, overbeviste dem om at 
Kristus virkelig var Messias. 



Peter svarte: "Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse 
for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og deres barn og alle 
som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på." 

Overfor de botferdige la Peter vekt på at det var prestenes og ledernes bedrag som førte til at folket 
forkastet Kristus. Han forklarte også at de aldri ville komme til å ta imot Kristus hvis de fortsatte å 
søke råd hos prester og ledere, eller ventet på at disse skulle ta imot Kristus før de selv våget å gjøre 
det. Disse mektige mennene gav nok inntrykk av å være gudfryktige, men traktet bare etter jordisk 
rikdom og ære. De nektet å komme til Kristus og få lys. 

Opplyst av et lys fra himmelen framstod de deler av Skriften som Kristus tidligere hadde forklart 
for disiplene, som den fullkomne sannhet, kledd i stråleglans. Sløret som hele tiden hadde hindret 
dem i å se hva som var blitt avskaffet da Jesus døde, ble fjernet. De forstod klart og tydelig Kristi 
oppgave og hans rikes egenart. Med kraft kunne de tale om Frelseren, og mange ble overbevist da 
de hørte om frelsesplanen. Tradisjoner og overtro som prestene hadde innprentet i dem, ble feid bort 
så de kunne ta imot Frelseren. 

Evangeliets førstegrøde 
"De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble tre tusen lagt til menigheten. Jødenes 
ledere, hadde trodd at Kristi død ville gjøre slutt på hans verk, men i stedet opplevde de alt det 
forunderlige på pinsedagen. De hørte disiplene forkynne Kristus med en kraft og energi de ikke 
hadde vist tidligere, og så hvordan deres tale ble stadfestet med tegn og undergjerninger. I 
Jerusalem, judaismens høyborg, bekjente tusener sin tro på at Jesus fra Nasaret var Messias. 

Det overrasket og gledet disiplene at så mange vendte om og tok imot Kristus. De så det ikke som et 
resultat av egen innsats, men forstod at de hadde overtatt andres arbeid. Helt siden Adams fall 
hadde Kristus overlatt til sine tjenere å så Ordets sæd i menneskehjerter. Mens han levde her på 
jorden, sådde han sannhetens sæd og vannet den med sitt blod. At så mange vendte om på 
pinsedagen, var resultatet av den sæd Kristus hadde sådd, og åpenbarte kraften i hans lære. 

Apostlenes forkynnelse var både klar og overbevisende, men den kunne likevel ikke alene fjerne all 
fordommen som syntes å overleve tross alle kjensgjerninger. Men Den Hellige Ånd åpnet hjertene 
for guddommelig kraft. Apostlenes ord kom som skarpe piler fra Den Allmektige og overbeviste 
mennesker om den fryktelige skyld de tok på seg da de forkastet og korsfestet herlighetens herre. 

Kristi undervisning hadde gitt disiplene følelsen av at de trengte Ånden, og veiledet av Ånden ble 
de satt i stand til å begynne sin livsgjerning. De var ikke lenger uvitende og ukultiverte eller en 
gruppe enkeltpersoner med sprikende meninger, som håpet å oppnå verdslig storhet. "De holdt 
sammen", og "hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn". Kristus fylte tankelivet, og deres mål 
ble å fremme hans rike. I sinn og karakter liknet de sin herre. Det står skrevet at folket visste at 
disiplene hadde vært sammen med Jesus.' 

Pinsedagen brakte apostlene lys fra himmelen. Sannheter de ikke forstod så lenge de var sammen 
med Kristus, gikk nå opp for dem. Med en tro og en visshet som de ikke hadde opplevd tidligere, 
tok de imot sannhetene i Den hellige skrift. Nå var det ikke lenger et spørsmål om tro at Kristus var 
Guds Sønn. Til tross for at han var kommet som menneske, visste de at han var Messias. Dette 
fortalte de til verden med en selvfølge som førte til at andre mennesker ble overbevist om at Gud 
var med dem. 



Disiplene kunne forkynne navnet Jesus med overbevisning. Var han kanskje ikke deres venn og 
eldre bror? I det nære fellesskapet med Kristus var de sammen med ham i det høye. Når de vitnet 
om ham, talte de med begeistring. Deres hjerte var fylt med en hengivenhet så full og dyp og 
vidtrekkende at den drev dem til verdens fjerneste områder for å vitne om Kristi kraft. De ble fylt 
med inderlig lengsel etter å fortsette det arbeid han begynte. 

Disiplene innså hvor uendelig mye de skyldte himmelen, og følte det store ansvaret som fulgte med 
arbeidet. Den Hellige Ånd gav dem styrke, og med stor iver drog de ut og forkynte budskapet om 
seieren som var blitt vunnet på korset. Ånden ansporet dem og talte gjennom dem. Kristi fred strålte 
fra deres ansikter. De hadde viet sitt liv til hans tjeneste, og deres atferd bar bud om at de hadde 
overgitt seg helt til ham.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 2,1-39 

Åndens gave
Da Kristus lovte disiplene Den Hellige Ånd, gikk det mot slutten av hans tjeneste. Han befant seg i 
skyggen av korset og forstod fullt ut hvilken byrde av skyld som hvilte på ham som syndebærer. 
Før han lot seg ofre, fortalte han disiplene om den viktige og fullkomne gave han ville gi sine 
tilhengere. Denne gaven skulle gi dem adgang til hans nådes endeløse ressurser. "Og jeg vil be 
Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. 
Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke." Frelseren henviste til 
dagen da Den Hellige Ånd skulle komme og utføre en mektig gjerning som hans representant. Det 
onde som hadde hopet seg opp gjennom århundrer, skulle bekjempes med Den Hellige Ånds kraft. 

Ånden gir resultater 
Hvilke resultater ble synlige etter utøsingen av Den Hellige Ånd på pinsedagen? Det glade budskap 
om en oppstått frelser ble brakt til jordens fjerneste områder. Overalt hvor disiplene forkynte 
budskapet om Guds frelsende nåde, gav hjerter etter for kraften i budskapet. Menigheten opplevde 
at mange vendte om og kom strømmende til fra alle kanter. Mennesker som var blitt trøtte på veien, 
vendte om på ny. Syndere og troende lette sammen etter den kostbare perle. Personer som tidligere 
var evangeliets bitreste motstandere, ble evangeliets forkjempere. 

Da ble Sakarjas profeti oppfylt: "De iblant dem som snubler, skal den dagen være som David, og 
Davids hus skal være... som Herrens engel foran dem.” De kristne oppdaget guddommelig 
kjærlighet og velvilje hos hverandre. En interesse veide tyngre enn alle andre. En oppgave slukte 
alle andre. Målet for de troende var å åpenbare likheten med Kristi karakter og å utbre hans rike. 

"Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over 
dem alle.” Deres arbeid førte til at dyktige mennesker tok imot sannheten og sluttet seg til 
menigheten. Disse viet seg til oppgaven å gjøre andre kjent med det håpet som fylte deres hjerte 
med fred og glede. Trusler verken skremte eller holdt dem tilbake. Herren talte gjennom dem, og 
når de drog fra sted til sted og forkynte evangeliet for fattige, lot Herren det i sin nåde skje 
undergjerninger. Så kraftig kan Gud arbeide gjennom mennesker som vil la seg veilede av hans 
Ånd. 

Løftet om Den Hellige Ånd er ikke begrenset til bare ett slektledd eller til ett folkeslag. Kristus 
erklærte at den ,guddommelige kraften fra hans Ånd skulle særprege hans tilhengere gjennom alle 



tider. Fra pinsedagen til i dag er talsmannen sendt til alle som har gitt seg selv helt til Herren og 
hans tjeneste. For alle som tar imot Kristus som frelser, blir Den Hellige Ånd en rådgiver, 
helliggjører, leder og veileder. 

Jo nærmere de troende vandrer med Gud, desto klarere og kraftigere vitner de om Frelserens 
kjærlighet og hans frelsende nåde. Menn og kvinner som gjennom lange århundrer med forfølgelse 
og prøvelser opplevde en større fylde av Den Hellige Ånds kraft, er blitt stående som tegn og 
undere. De har åpenbart for både engler og mennesker hvilken forvandlende kraft som er til stede i 
Guds frelsende kjærlighet. 

De som på pinsedagen mottok kraft fra det høye, gikk ikke fri for senere fristelser og prøvelser. I 
vitnetjenesten for sannhet og rettferd ble de gang på gang angrepet av sannhetens fiende. Han 
forsøkte å ta fra dem deres kristne erfaring. Med all den kraft de hadde mottatt fra Gud, måtte de 
kjempe for å nå fram til modenheten i Kristus Jesus. De bad hver dag om ny nåde til å komme enda 
nærmere det fullkomne. Med Den Hellige Ånds hjelp og i tro på Gud lærte selv den svakeste å 
utvikle den kraft de hadde mottatt, og å bli helliggjort, renset og foredlet. Når de i ydmykhet gav 
seg inn under Den Hellige Ånds omskapende påvirkning, fikk de del i guddommens fylde og ble 
dannet etter det guddommelige mønster. 

Løftet om kraft gjelder alle 
Tidens gang har ikke endret Kristi avskjedsløfte om å sende Den Hellige Ånd som sin representant. 
Det er ingen begrensninger fra Guds side som hindrer hans nådes rikdommer i å nå menneskene. 
Ser vi ikke oppfyllelsen av løftet fullt ut, er grunnen at det ikke blir tilstrekkelig verdsatt. Alle blir 
fylt av Ånden dersom de vil la seg fylle. Overalt hvor behovet for Den Hellige Ånd blir skjøvet til 
side, er det åndelig tørke, åndelig mørke, åndelig forfall og død. Hvor under ordnede ting får innta 
førsteplassen, mangler den guddommelige kraften som er så nødvendig for menighetens vekst og 
velvære, og som også bringer med seg en rekke andre velsignelser. Da er det til ingen nytte at 
kraften tilbys i ubegrenset mengde. 

Når dette er måten vi kan motta kraft på, hvorfor hungrer og tørster vi da ikke etter Åndens gave? 
Hvorfor snakker og ber vi ikke om den? Hvorfor taler vi ikke om den? Herren er mer villig til å gi 
Den Hellige Ånd til dem som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. Enhver arbeider 
bør daglig trygle Gud om Åndens dåp. Grupper av arbeidere for Kristus bør komme sammen og be 
spesielt om himmelsk visdom til å legge gode planer og å gjennomføre dem. Spesielt bør de be Gud 
om å gi hans sendebud på misjonsfeltene et rikt mål av Ånden. Er Guds Ånd til stede, vil hans 
arbeidere forkynne sannheten med en kraft som all verdens ære og berømmelse ikke kan gi. 

Guds Ånd er hos alle som arbeider trofast for Gud. Det betyr ingenting hvor de oppholder seg. 
Ordene som ble uttalt til disiplene, gjelder også oss. Talsmannen tilhører oss like mye som han 
tilhørte dem. Ånden gir den nødvendige kraft til å holde oppe mennesker som kjemper og strider i 
en verden full av hat, og som innser sine feil og mangler. Når mørke og flokete framtidsutsikter 
skaper sorg og fortvileise og gir følelse av både helpeløshet og ensomhet, er det tid for Den Hellige 
Ånd til å bringe trøst som svar på troens bønn. 

Slik arbeider Ånden 
At et menneske i en spesiell situasjon viser åndelig henførelse, er ikke et avgjørende bevis på at 
dette menneske er en kristen. Hellighet er ingen salighetsrus, men det er å overgi sin vilje helt til 
Gud og leve av hvert ord som går ut av hans munn. Det er å gjøre en himmelsk Fars vilje. Det er å 



stole på Gud i prøvelser, så vel i mørke som i lys. Det er å vandre i tro uten å se. Det er å stole 
ubetinget på Gud og å hvile i hans kjærlighet. 

Det er av underordnet betydning å kunne forklare hva Den Hellige Ånd er. Kristus kaller Ånden for 
talsmannen, "sannhetens Ånd som utgår fra Faderen". Det sies klart om Den Hellige Ånd at han i 
sitt arbeid med å lede mennesker til sannheten "ikke [skal] tale ut fra seg selv". 

Den Hellige Ånds natur er en hemmelighet. Mennesker kan ikke forklare den, for Gud har ikke 
åpenbart noe. Fantasirike mennesker kan sette sammen forskjellige skriftsteder og tolke dem på 
menneskers vis, men å godta slike synspunkter styrker ikke menigheten. Taushet er gull når det 
gjelder hemmeligheter som er for dype for menneskets forstand. 

Kristus er helt klar i sin tale når han forklarer Den Hellige Ånds gjerning på denne måten: "Når han 
kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom.” Den Hellige 
Ånd overbeviser om synd. Lar synderen seg overbevise av Åndens livgivende innflytelse, fører det 
til omvendelse og en ny forståelse av hvor viktig det er å følge Guds forordninger. 

For den angrende synder som hungrer og tørster etter rettferd, åpenbarer Den Hellige Ånd at Guds 
Lam tar bort verdens synd. "Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne 
det for dere," sa Kristus. "Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han 
skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." 

Den Hellige Ånd er den gjenfødende kraft som skal virkeliggjøre frelsen som ble brakt til veie da 
Frelseren døde. Ånden søker hele tiden å vise mennesket til det store offer som ble gitt på Golgatas 
kors, for på den måten å la verden få se Guds kjærlighet og å gjøre levende for de botferdige alt det 
vidunderlige som står i Skriften. 

Når Den Hellige Ånd har ledet et menneske til syndserkjennelse og vist det normen for 
rettferdighet, motvirker han menneskets trang til det som hører verden til, og fyller sinnet med 
lengsel etter hellighet. Jesus sa at Den Hellige Ånd skal veilede til den fulle sannhet. Alle som er 
villige til å la seg forme, vil bli helliggjort i all sin ferd. Ånden vil ta av del som tilhører Gud, og 
prege det i menneskets sinn. Han vil merke veien til livet så tydelig at ingen behøver å gå seg vill. 

Helt fra begynnelsen har Gud gjennom sin Hellige Ånd brukt menneskelige redskaper til å oppnå 
sitt formål med en verden som er falt i synd. Det kom tydelig til syne i patriarkenes liv. Profeten 
Nehemja forteller at Gud brukte sin gode Ånd til å rettlede menigheten ute i ørkenen på Moses' tid. 
Og i apostlenes dager gjorde Gud mektige ting for menigheten gjennom Den Hellige Ånd. 

Den samme kraften som kom patriarkene til gode og gav Kaleb og Josva tro og mot, velsignet 
apostelmenighetens arbeid og har gjennom alle tider stått til rådighet for Guds trofaste barn. Det var 
i Den Hellige Ånds kraft kristne valdensere i den mørke mellomalder var med og la tingene til rette 
for reformasjonen. Den samme kraften gav edle menn og kvinner framgang i slikt foregangsarbeid 
som å ta initiativet til vår tids misjonsvirksomhet og å oversette Bibelen til forskjellige språk og 
dialekter. 

Åndens arbeid i endetiden 
Ennå bruker Gud menigheten til å gjøre sine hensikter kjent i verden. I dag drar korsets sendebud 
fra by til by, fra land til land. De forbereder Kristi annet komme. De ti bud blir forkynt som Guds 



standard for liv og levnet. Den Allmektiges Ånd virker på hjertene, og de lydhøre blir vitner for 
Gud og hans sannhet. Mange steder finner man gudfryktige menn og kvinner som bringer videre til 
andre det lyset som gjorde frelsen i Kristus klar for dem. Fortsetter de å la lyset skinne på samme 
måte som de som ble døpt med Ånden på pinsedagen, vil de motta stadig mer av Åndens kraft. Slik 
blir verden opplyst av Guds herlighet. 

Men det finnes noen som i stedet for å benytte mulighetene på en klok måte venter ørkesløst på at 
en åndelig balsam skal gjøre dem langt bedre skikket til å bringe lyset til andre. De ser fram til at de 
uten eget strev skal motta en særskilt velsignelse som forvandler og gjør dem skikket til tjeneste. I 
mellomtiden forsømmer de dagens plikter og privilegier og lar bare sitt lys skinne svakt. 

Det er sant at gudhengitte troende i endetiden når Guds verk skal avsluttes, vil utføre en tjeneste i 
Den Hellige Ånds kraft som vitner om at den behager Gud. Profetene har forutsagt at Guds 
menighet skal motta et særskilt mål av Åndens gaver. Som bilde brukte de tidligregnet og 
senregnet, som i østens land faller når kornet sås og høstes inn. Utøsingen av Ånden i aposteltiden 
var innledningen til tidligregnet og de mektige resultatene som fulgte. Ånden vil bli hos Guds sanne 
menighet helt til tidenes ende. 

Men når den siste innhøstingen nærmer seg, er menigheten lovt en særskilt tildeling av åndelig 
velsignelse som en beredelse for Menneskesønnens komme. Denne utøsing av Ånden 
sammenliknes med senregnet, og det er denne ekstra kraft kristne må be høstens herre om å sende 
"når tiden for vårregnet er inne".' Herren svarer ved at han "skaper uværsskyer og gir menneskene 
regnskyll". "Han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før." 

Uten en levende forbindelse med kilden til all åndelig vekst vil medlemmer av Guds menighet i dag 
ikke være beredt for innhøstingstiden. Holder de ikke sine lamper i orden så de lyser, går de glipp 
av større velsignelse fra Gud når de trenger den mest. 

Bare de som hele tiden mottar nye forsyninger av Guds nåde, vil ha en kraft som står i forhold til 
deres daglige behov og evne til å bruke den. I stedet for å vente på ekstra åndelig kraft til å vinne 
mennesker for Kristus en eller annen gang i framtiden, overgir de seg daglig til Guds vilje, slik at 
han kan gjøre dem til kar i sin tjeneste. Hver eneste dag bruker de alle muligheter som kommer 
innenfor deres rekkevidde. De vitner for Mesteren hvor de enn befinner seg, det være seg i hjemmet 
med dets enkle plikter eller i arbeid utenfor. 

For en trofast arbeider er det en stor oppmuntring at selv Kristus under oppholdet her i verden hver 
dag vendte seg til Gud for å motta mer av hans nåde. Etter å ha vært sammen med Gud gikk han ut 
for å styrke og velsigne andre. Se Guds Sønn knele i bønn til sin Far! Selv om han var Guds Sønn, 
styrket han sin tro ved å be, og i samfunnet med himmelen fikk han kraft til å motstå det onde og 
hjelpe mennesker i deres nød. 

Som menneskeslektens eldre bror kjenner Kristus behovene hos alle som ønsker å tjene ham, selv 
om de lever omgitt av skrøpelighet i en verden full av synd og fristelser. Han vet at hans sendebud 
er svake, feilende mennesker, men han lover guddommelig hjelp til alle Som går helhjertet inn i 
hans tjeneste. Hans eksempel overbeviser om at oppriktig, utholdende bønn til Gud og en tro som 
fører til full avhengighet av ham, makter å gi mennesker Den Hellige Ånds hjelp i kampen mot 
synd. 



Alle arbeidere som følger Kristi eksempel, vil være beredt til å motta og bruke den kraft Gud har 
lovt menigheten når jordens høst skal modnes. Når forkynnere av evangeliet dag etter dag kneler for 
Herren og fornyer pakten med ham, gir ham dem sin Ånd og dens livgivende og helliggjørende 
kraft. Når de tar fatt på dagens plikter, vet de at Den Hellige Ånds usynlige nærvær setter dem i 
stand til å være Guds medarbeidere. 

I tempelporten
Kristi disipler følte sterkt sin egen avmakt. I ydmykhet og bønn forente de sin svakhet med hans 
kraft, sin uvitenhet med hans visdom, sin uverdighet med hans rettferd, sin fattigdom med hans 
uuttømmelige rikdom. Styrket og utrustet til tjeneste for Herren nølte de ikke med å ta fatt. 

Bevegelseshemmet mann blir helbredet 
Kort tid etter utøsingen av Den Hellige Ånd og en stund med inntrengende bønn gikk Peter og 
Johannes opp til templet for å tilbe. I Fagerporten så de en bevegelseshemmet førti åring som helt 
siden fødselen hadde levd i smerter og elendighet. Denne ulykkelige mannen hadde lenge lengtet 
etter å møte Jesus og bli helbredet, men han var nesten hjelpeløs og bodde langt fra den store leges 
virkefelt. Derfor tryglet og bad han noen venner om å ta ham med til tempelporten, men da han kom 
dit, fikk han vite at han som alle hans håp dreide seg om, hadde lidd en grusom død. 

Skuffelsen vakte medlidenhet hos dem som visste at mannen lenge hadde håpet at Jesus skulle 
helbrede ham. Derfor brakte de ham hver dag til templet for at de som gikk forbi, skulle vise 
medfølelse og gi ham noen slanter til livets opphold. Da Peter og Johannes kom forbi, bad han om 
en almisse. Disiplene så medlidende på ham. "Se på oss!" sa Peter. Mannen så på dem og håpet på 
en gave. Men Peter fortsatte: "Sølv eller gull har jeg ikke." Da Peter fortalte om sin egen fattigdom, 
for det en skuffelsens skygge over mannens ansikt, men det lyste av håp igjen da apostelen fortsatte: 
"Men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn, befaler jeg deg: reis deg og gå!" 

"Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, han 
sprang opp, kunne stå og gikk så omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen hvor han snart 
gikk, snart sprang, mens han lovpriste Gud. Og alle så ham løpe omkring og prise Gud. De kjente 
ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om almisser, og de 
ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. 

Mannen holdt seg nær Peter og Johannes, og mengden stimlet sammen om dem i Salomos buegang 
og var full av undring." Mengden undret seg over at disiplene kunne utføre undergjerninger på 
samme måte som Jesus. De så jo selv mannen som hadde vært hjelpeløs invalid i førti år. Nå var 
han lykkelig i troen på Jesus og jublet over å kunne gå uten smerter. 

Peter og Johannes vitner om Kristus 
Da disiplene så folkets undring, spurte Peter: "Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? 
Hvorfor stirrer dere på oss, som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne 
mannen kan gå?" Han forsikret mengden om at helbredelsen var utført i Jesu navn og kraft - den 
samme Jesus fra Nasaret som Gud hadde reist opp fra de døde. "Fordi vi tror på Jesu navn," 
erklærte apostelen, "har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Den tro vi 
får gjennom dette navn, gav ham full førlighet igjen, slik dere alle kan se." 



Apostlene talte rett ut om jødenes store synd da de forkastet og drepte livets høvding, men passet på 
ikke å drive tilhørerne til fortvilelse. "Dere fornektet Den Hellige og Rettferdige," sa Peter, "og bad 
om å få løslatt en morder. Men livets høvding drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde; det 
er det vi vitner om." "Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet akkurat som deres rådsherrer. 
Men slik oppfylte Gud det han på forhånd hadde latt alle profetene forkynne, at hans Messias skulle 
lide." Peter fortalte at Den Hellige Ånd kalte dem til anger og omvendelse, og forsikret dem om at 
det ikke fantes håp om frelse hos noen annen enn ham de hadde korsfestet. Bare i troen på ham 
kunne deres synder bli tilgitt. 

"Gjør derfor bot og vend om," ropte Peter, "så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi 
tider med lindring." 

"Dere er profetenes barn og har del i den pakt som Gud gav deres fedre da han sa til Abraham: I din 
ætt skal alle jordens slekter velsignes. Gud sendte sin tjener først til dere, for å velsigne dere når 
hver. og en vender om fra sine onde gjerninger." 

Peter og Johannes i fengsel 
Slik forkynte disiplene Kristi oppstandelse. Mange som hørte dem, gikk og ventet på et slikt 
vitnesbyrd og trodde. De husket hva Jesus hadde sagt, og slo seg sammen med de andre som trodde 
evangeliet. Sæden Kristus sådde, spirte og bar frukt. 

"Mens de ennå talte til folket, kom plutselig prestene, sammen med dem sjefen for tempelvakten og 
saddukeerne. De var oppbrakt over at de lærte folket og forkynte de dødes oppstandelse fordi Jesus 
var oppstått." 

Etter Kristi oppstandelse spredte prestene den løgnen at disiplene hadde stjålet kroppen hans mens 
de romerske vaktene sov. Derfor overrasker det ikke at de mislikte Peter og Johannes' forkynnelse 
om at han som de hadde drept, var stått opp fra de døde. Særlig saddukeerne var oppbrakt. De følte 
at deres hovedlære var i fare, og at deres troverdighet stod på spill. 

Tallet på dem som tok imot den nye læren, vokste hurtig. Både fariseere og saddukeere var enige 
om at deres innflytelse ville bli sterkere truet enn på Jesu tid dersom de nye lærere fikk fortsette 
uhindret. Derfor fikk tempelvakten hjelp av noen saddukeere og arresterte Peter og Johannes. De 
ble satt i fengsel natten over. Det var blitt for sent å forhøre dem. 

Disiplenes motstandere kunne ikke unngå å b1i overbevist om at Kristus var reist opp fra de døde. 
Kjensgjerningene lot seg ikke trekke i tvil. Likevel forherdet de seg. De nektet å angre det 
grusomme å drepe Jesus. Jødenes ledere hadde sett overveldende bevis på at apostlene forkynte og 
handlet under guddommelig ledelse, men satte seg likevel opp mot sannheten. Kristus var ikke 
kommet slik de hadde ventet, og selv om de til tider følte seg overbevist om at han var Guds Sønn, 
undertrykte de sin overbevisning og korsfestet ham. 

Men Gud var nådig og gav dem flere bevis og nye anledninger til å vende om. Han sendte disiplene 
for å fortelle jødenes ledere at det var de som hadde drept livets høvding. Med denne fryktelige 
anklagen oppfordret Gud enda en gang jødenes lærere til å angre, men de var så overbeviste om sin 
egen rettferdighet at de nektet å innrømme at mennene som anklaget dem for å ha korsfestet 
Kristus, var ledet av Den Hellige Ånd. 



Prestene hadde bestemt seg for å motarbeide Kristus. Derfor ble enhver form for gjenstridighet et 
nytt påskudd for å fortsette. Deres stahet ble stadig verre. Det betydde ikke at de ikke kunne gi etter. 
De kunne men ville ikke. De ble ikke avskåret fra frelsen bare fordi de var syndere og fortjente å 
dø, eller fordi de drepte Guds Sønn. Grunnen var at de hadde forherdet seg i motstanden mot Gud. 

Hardnakket forkastet prestene lyset og kvalte Åndens kall til syndserkjennelse. Den kraft som 
behersker vantroens barn, påvirket dem til å forfølge dem Gud arbeidet gjennom. Deres ondskap 
økte hver gang de satte seg opp mot Gud og det budskap han hadde gitt sine tjenere å forkynne. Det 
betydde at for hver gang de jødiske ledere nektet å vende om, kom de stadig nærmere det tidspunkt 
da de måtte høste i samsvar med det de hadde sådd. 

Guds vrede er ikke vendt mot ubotferdige syndere bare fordi de har syndet, men fordi de velger å 
stå imot kallet til omvendelse: De gjentar fortidens synder i strid med det lys de har fått. Hadde 
jødenes ledere latt seg påvirke av Den Hellige Ånd, kunne de fått tilgivelse. I stedet valgte de å stå 
imot. 

På samme måte er det med alle syndere som fortsetter sin motstand. De stiller seg selv utenfor Den 
Hellige Ånds påvirkning. 

Dagen etter at den bevegelseshemmede ble helbredet, møtte Annas, Kaifas og andre høytstående 
menn fra templet opp til rettssaken, og fangene ble ført fram. Det var i dette rommet og foran noen 
av disse mennene Peter så skammelig hadde fornektet sin Herre. Begivenheten stod klart for ham. 
Nå stod han selv for retten og hadde anledning til gjøre opp for feigheten den gangen. 

Peters mot 
De som var til stede, husket den rolle Peter hadde spilt under rettssaken mot Mesteren. De dristet 
seg til å tro at trusler om fengsel og død ville skremme ham. Men den Peter som fornektet Kristus 
da han hadde det som tyngst, var oppfarende, full av selvtillit og helt annerledes enn den Peter som 
ble ført fram for å bli forhørt av Det høye råd. Etter fallet var han blitt omvendt. Han var ikke lenger 
stolt og stormunnet, men beskjeden og uten store tanker om seg selv. Han var fylt av Den Hellige 
Ånd, og i denne kraften var han fast bestemt på å viske ut frafallets skamplett og ære det navn han 
tidligere hadde vanæret. 

Hittil hadde prestene unngått å nevne korsfestelsen og Jesu oppstandelse, men for å nå sitt mål 
måtte de spørre de anklagede om hvordan helbredelsen hadde foregått. "Hvilken kraft og. Hvilket 
navn gav dere makt til a gjøre dette?" spurte de. 

Med hellig frimodighet og Åndens kraft svarte Peter fryktløst Når vi i dag blir forhørt på grunn av 
en velgjerning mot en syk mann, og spurt hvorledes han ble helbredet, så skal dere alle og hele 
Israels folk vite dette: Denne mannen står frisk foran dere i kraft av Jesu Kristi, nasareerens navn, 
han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er den steinen dere bygnings 
menn vraket, men som er blitt hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det 
blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved." 

Dette modige forsvaret forskrekket jødenes ledere. De hadde ventet å se redde og fortvilte disipler 
foran Det høye råd. I stedet talte de som Jesus med en overbevisende kraft som brakte motstanderne 
til taushet. Det var ingen frykt å spore i Peters stemme da han sa om Kristus: "Han er den steinen 
dere bygningsmenn vraket, men som er blitt hjørnestein." 



Peter bruker her .et symbol som var godt kjent blant prestene. Profetene hadde talt om steinen som 
skulle bli vraket, og ved en anledning hadde Kristus selv sagt til prestene og de eldste: "Har dere 
aldri lest skriftene: Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein, underfullt er det i våre 
øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. 
Og den som faller mot denne steinen, skal skade seg, men den som steinen faller på, skal bli knust.” 
Da prestene hørte denne uredde tale, visste de at apostlene hadde vært sammen med Jesus. 

Vi leser om disiplene at de etter den store opplevelsen å se Jesus bli forklart på fjellet, "så... ingen 
andre enn Jesus".' "Ingen andre enn Jesus" - disse ordene inneholder hemmeligheten til livet og 
kraften som preget den første menighet. Straks disiplene hørte Jesu ord, følte de hvor mye de 
trengte ham. De lette og fant og fulgte ham. De var sammen med ham i templet, rundt bordet, på 
fjellet og ute på åkeren. De var som elever hos en lærer og mottok hver dag undervisning av 
evighetsverdi. 

Også etter Frelserens himmelfart følte apostlene hans guddommelige nærvær. Det var et personlig 
nærvær fylt av kjærlighet og lys. Frelseren Jesus hadde vandret sammen med dem. Han hadde 
snakket og bedt med dem og gitt dem både håp og trøst. Mens fredens budskap enda hvilte på hans 
lepper, var han blitt tatt bort fra dem og ført til himmelen. Da skaren av engler tok imot ham ved 
himmelfarten, husket de hva Jesus hadde sagt: "Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” 

Jesus var fart tilbake til himmelen i et menneskes skikkelse, og apostlene skjønte at han stod for 
Guds trone som deres venn og frelser, at hans medkjensle var den samme, og at han alltid ville føle 
seg ett med en lidende verden. De visste at han ville stille seg fram for Gud som offerlammet og 
vise sine sårede hender og føtter for å minne om den pris som var blitt betalt for de frelste. Disse 
tankene gav dem kraft til å tåle skjensel for hans skyld. Samfunnet med Kristus føltes sterkere nå 
enn den gang de var sammen personlig. Lyset, kjærligheten og kraften som strålte ut fra deres hjerte 
fordi Kristus bodde der, forundret alle. 

Kristus satte sitt stempel på de ord Peter talte til hans forsvar. Ved siden av disiplene som et 
troverdig vitne stod mannen som var blitt helbredet. Bare noen få timer tidligere var han en 
hjelpeløs krøpling. Nå hadde han fått helsen tilbake, og det gav Peters vitnesbyrd større vekt. 
Prester og ledere tidde. De kunne ikke motsi Peter, men var likevel fast bestemt på å stanse 
disiplenes forkynnelse. 

Kristi største undergjerning var a føre Lasarus tilbake til livet. Den avgjorde prestenes holdning. De 
bestemte seg til å befri verden fra Kristus og hans underfulle gjerninger, som hurtig ville ødelegge 
deres makt over folket. De hadde nok korsfestet Kristus, men nå hadde de sett det avgjørende 
beviset på at de ikke hadde klart å stanse at det ble utført undergjerninger i hans navn. De hadde 
heller ikke oppnådd å stanse at hans lære ble forkynt. Helbredelsen av den bevegelseshemmede og 
apostlenes forkynnelse hadde allerede fylt Jerusalem med begeistring. 

Peter og Johannes settes fri 
For å skjule sin rådløshet befalte prestene og Rådet at apostlene skulle føres bort. Meningen var å 
rådslå. De ble enige om at det ville være nytteløst å benekte at mannen var blitt helbredet. Gladelig 
hadde de dekket over undergjerningen med løgn, men det var umulig. Den var utført for øynene på 
alt folket ved høylys dag. Tusener hadde allerede hørt om det som var skjedd. Prestene forstod at 
apostlenes virksomhet måtte stanses om ikke Kristus skulle få mange tilhengere. Det ville bety 
skjensel. Skylden for mordet på Guds Sønn ville bli lagt på dem. 



Prestene ønsket å utrydde disiplene, men våget bare å true dem med hard straff om de fortsatte å 
tale eller virke i Jesu navn. Enda en gang ble disiplene ført fram for Det høye råd og pålagt å holde 
opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. "Men Peter og Johannes svarte dem: "Dere får selv 
avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om 
det vi har sett og hørt.” 

Prestene ville gjerne straffe Peter og Johannes for deres usvikelige troskap mot sitt hellige kall, men 
de fryktet folket, som priste Gud for det som var skjedd. Med flere trusler og formaninger ble 
apostlene satt fri. 

Apostlenes glede 
Mens Peter og Johannes var fengslet, bad de andre disiplene for dem uten opphør. De kjente 
jødenes ondskap og fryktet at de ville gjøre det samme med dem som de hadde gjort med Jesus. 

Så snart apostlene var satt fri, søkte de sammen med de andre disiplene og fortalte om forhørene. 
De troende gledet seg storlig. Det står om dem at alle forente seg i bønn til Gud og sa: "Herre, du 
som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du talte ved Den Hellige Ånd 
gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si: Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor la folkene 
unyttige planer? Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og hans 
Salvede. 

Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet, både 
Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels stammer, for å gjøre det du i din 
makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje. 

Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet. 
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn." 

Disiplene bad om å få mer kraft til tjenesten. De forstod at de ville møte den samme innbitte 
motstand som Jesus hadde møtt. I tro lot de sine bønner stige mot himmelen, og resultatet uteble 
ikke. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og alle ble igjen fylt av Den Hellige Ånd. 
Hjertene ble fylt av frimodighet, og apostlene gikk atter en gang ut i Jerusalem og forkynte Guds 
ord. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse. Og Herren 
velsignet rikt deres virksomhet. 

Lyd Gud først
Prinsippet som disiplene hevdet med så stor frimodighet da jødene påla dem ikke å forkynne i Jesu 
navn, uttrykte de slik: "Dere får selv avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn 
ham. "Under reformasjonen kjempet evangeliets tilhengere for det samme prinsippet. I 1529 da de 
tyske fyrstene var samlet til riksdag i Speyer, ble de stilt overfor en keiserlig befaling som begrenset 
religionsfriheten og forbød all videre utbredelse av reformatorenes lære. Det syntes som om verdens 
håp var i ferd med å bli knust. Ville fyrstene rette seg etter forbudet? Skulle evangeliets lys bli 
utilgjengelig for alle som fremdeles levde i mørke? Store verdier stod på spill. De som hadde tatt 
imot reformatorenes lære, møttes og svarte samstemmig: "La oss avvise dette forbudet. I 
samvittighetsspørsmål har flertallet ingen makt." 



Det samme prinsipp må vi holde fast på også i dag. Sannhetens og religionsfrihetens banner, som 
grunnleggerne av den evangeliske menighet og Guds vitner i århundrene deretter bar så høyt, er 
under den avsluttende konflikten lagt i våre hender. 

Ansvaret for denne store gaven hviler nå hos dem Gud har velsignet med kunnskapen om hans ord. 
Vi må ta imot dette ordet som vår høyeste autoritet. Vi bør anerkjenne de verdslige myndigheter 
som innsatt av Gud og lære andre at det er en hellig plikt å vise dem lydighet innenfor deres 
rettmessige grenser, men kommer en slik lydighet i konflikt med Guds vilje, må vi lyde Gud mer 
enn mennesker. Guds ord må være all menneskelig lovgivning overordnet. Et "så sier Herren" må 
ikke vike for et "så sier kirken" eller "så sier staten". Kristi herredømme står over jordiske herskere. 

Det kreves ikke at vi skal trosse myndighetene. I tale og skrift bør vi omhyggelig veie våre ord. 
Ellers skaper vi inntrykk av å opptre mot lov og orden. Vi må ikke uten grunn si noe som kan sperre 
veien for oss. Vi skal gå fremad i Kristi navn og forkynne den sannhet vi har mottatt. Om 
mennesker vil hindre oss, må vi si som apostlene: "Dere får selv avgjøre om det etter Guds vilje er 
rett å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt."
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 3; 4,1-31 

Advarsel mot hykleri
Disiplene forkynte evangeliet i Jerusalem, og Gud befestet deres vitnesbyrd. Mange kom til tro. De 
første kristne ble ofte skilt fra familie og venner på grunn av jødenes fanatisme, og det ble 
nødvendig å skaffe dem mat og husrom. 

Guds ord forteller at ingen led nød, og viser hvordan behovene ble fylt. Troende som hadde penger 
og eiendommer, gav med glede når noen kom i nød. De solgte jord og hus og overlot pengene til 
apostlene. På den måten fikk alle det de trengte. 

Denne gavmildheten var et resultat av at Ånden ble utøst. Alle som ble omvendt til evangeliet, var 
ett i hjerte og sinn. Deres felles interesse var framgang i den oppgaven de hadde fått. Begjær var 
ukjent. De elsket sine medtroende og Kristi verk høyere enn penger og eiendom. Gjerningene vitnet 
om at de satte mennesker høyere enn verdens rikdom. 

Slik vil det alltid være hvor Guds Ånd får råde. Alle som har hjertet fylt av Kristi kjærlighet, vil 
følge det eksempel han satte, da han for vår skyld ble fattig, så vi ved hans fattigdom kan bli rike. 
Penger, tid og innflytelse er gaver vi har mottatt fra Gud, men de bør bare verdsettes som midler til 
å fremme evangeliets sak. Slik var forholdene i den første menighet. Når medlemmer av vår tids 
menighet viser at de ved Åndens kraft ikke lenger higer etter det som hører verden til, men villig 
ofrer for at medmennesker skal få høre evangeliet, vil forkynnelsen av sannheten øve en mektig 
innflytelse. 

Ananias og Saffira 
I skarp motsetning til den velgjørenhet de troende viste, står atferden til Ananias og Saffira. Deres 
erfaring utgjør et mørkt kapittel i den første menighets historie. 

Sammen med andre som også kalte seg disipler, hadde de hatt det privilegium å høre apostlene 
forkynne evangeliet. De hadde vært sammen med andre troende da stedet der de var samlet, skalv 



og alle ble fylt av Den Hellige Ånd som en følge av apostlenes bønn. En sterk overbevisning grep 
alle som var til stede, og påvirket av Guds Ånd lovte Ananias og Saffira å gi Herren utbyttet av en 
eiendom de hadde bestemt seg for å selge. 

Senere bedrøvet Ananias og Saffira Den Hellige Ånd da de gav etter for begjæret. De begynte å 
angre på løftet, og snart mistet de den velsignede følelsen som varmet deres hjerte og gjorde at de 
ønsket å utføre storverk for Kristus. De følte at de hadde handlet for raskt og derfor burde ta 
beslutningen opp til ny overveielse. De snakket sammen om saken og bestemte seg for Ikke å 
oppfylle løftet. De la imidlertid merke til at alle som avhendet eiendom for å hjelpe fattige 
medtroende i nød, ble høyt ansett blant de troende, men samtidig skammet de seg over å vise 
egoisme ved å holde tilbake det de egentlig hadde skjenket Gud. Med fullt overlegg bestemte de seg 
for å selge eiendommen og late som om de gav hele utbyttet til felleskassen, mens de i virkeligheten 
beholdt en stor del selv. På den måten ønsket de å sikre seg underhold fra felleskassen og samtidig 
stå høyt i de troendes aktelse. 

Men Gud hater hykleri og uærlighet, og Ananias og Saffira bedrog Gud. De løy for Den Hellige 
Ånd og måtte øyeblikkelig lide en fryktelig straff for sin synd. Da Ananias kom med gaven, sa 
Peter: "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til 
side noe av det du fikk for jorden din? Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så 
hadde solgt, bestemte du ikke over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke 
løyet for mennesker, men for Gud." "Men da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og redsel grep 
alle som hørte om det." 

"Kunne du ikke beholdt den?"spurte Peter. "Den var jo din."Ananias ble ikke utsatt for utidig press 
eller tvunget til å selge eiendom for å skaffe midler til fellesskapet av troende. Han valgte selv, men 
da han forsøkte å bedra disiplene, løy han for Den allmektige. 

"Omkring tre timer senere kom hans kone, og hun visste ikke om det som var skjedd. Peter spurte 
henne: "Var dette alt dere fikk for jorden?" Hun svarte: "Ja, dette er alt." Da sa Peter til henne: 
"Hvordan kunne dere bli enige om å utfordre Herrens Ånd? Hør, utenfor døren kommer nå de som 
har begravet din mann; de skal også bære deg ut." Straks seg hun sammen ved føttene hans og døde. 
De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og begravet henne der mannen lå. 
Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt." 

En advarsel til alle slektledd 
I sin grenseløse visdom fant Gud det nødvendig å vise sin harme for å beskytte den unge 
menigheten mot fordervelse. Medlemstallet vokste raskt. Menigheten kunne ha kommet i fare om 
det i den sterke tilveksten av nye medlemmer var kommet personer som lot som om de tjente Gud, 
men i stedet tilbad mammon. Dommen over Ananias og Saffira viste at mennesket ikke uten videre 
kan bedra Gud. Han ser hjertets skjulte synd og lar seg ikke spotte. Straffen var ment som en 
advarsel mot spillfekteri og hykleri og mot å bedra Gud. ' 

Dette eksempel på Guds hat mot begjær, bedrag og hykleri ble ikke gitt som et faresignal bare til 
den første menighet, men til alle kommende slektledd. Ananias og Saffira ble først fylt av begjær og 
ville beholde det de hadde lovt å gi til Herren. Det førte til løgn og hykleri. 

Gud har gjort evangeliets forkynnelse avhengig av sitt folks arbeid og gaver. Frivillige gaver og 
tienden utgjør inntektene til Guds verk. Av de midler Gud betror mennesket, krever han en viss del-



tienden, men han overlater til hver enkelt å gi mer. Når hjertet påvirkes av Den Hellige Ånd og det 
blir lovt et bestemt beløp, har den som gir løftet, ikke lenger noe krav på den delen som er lovt. Når 
slike løfter gis til mennesker, anses de som bindende. Skulle da ikke løfter som blir gitt til Gud, 
være enda mer bindende? Er løfter avgitt for samvittighetens domstol mindre bindende enn skrevne 
avtaler mellom mennesker? 

Når guddommelig lys skinner inn i hjertet med usedvanlig klarhet og kraft, mister den naturlige 
selviskheten sitt grep, og det skapes et ønske om å gi til Guds sak. Ingen må imidlertid tro at de får 
lov til å oppfylle løftene uten å møte motstand fra Satan, Han misliker at Frelserens rike på jorden 
viser framgang. Han innvender at løftet er for stort, og at det kan hindre dem fra å bli rike eller å 
kunne møte familiens behov. 

Det er Gud som velsigner mennesker med eiendom, og han gjør det for at de skal ha anledning til å 
gi til hans verk. Han sender solskinn og regn. Han lar planter og trær vokse. Han gir helse og evne 
til å tjene til livets opphold. Alle velsignelser kommer fra hans gavmilde hånd. Til gjengjeld venter 
han at alle skal vise takknemlighet og gi tilbake en del i tiende' og gaver - takkoffer, skyldoffer og 
frivillige gaver. Dersom midlene strømmet inn i samsvar med denne guddommelige plan - en tidel 
av all fortjeneste og dertil rundhåndede gaver - ville det alltid være tilstrekkelig med midler til å 
fremme Guds sak. 

Når mennesker derimot forherdes i sin egoisme slik som Ananias og Saffira, fristes de til å holde 
noe tilbake selv om de gir utseende av a oppfylle Guds krav, Mange ødsler bort penger for å 
tilfredsstille sig selv. De rådspør sine ønsker og gir etter for sine lyster, samtidig Som de nesten 
motvillig gir Gud en heller smålig gave. De glemmer at Gud en dag vil stille dem til regnskap for 
hvordan hans eiendom er blitt brukt, og at han ikke vil si seg fornøyd med de småpengene han fikk. 
Det viste han da han ikke godtok den gaven Ananias og Saffira brakte, 

Med den strenge straffen for løftebrudd ønsket Gud å lære oss hvor sterkt han hater og forakter 
hykleri og løgn. Ananias og Saffira gav utseende av at de hadde gitt alt, men løy for Den Hellige 
Ånd. Derfor mistet de både dette livet og det evige. Den samme Gud som måtte straffe dem, 
fordømmer løgn også i dag. For ham er falske lepper en vederstyggelighet. Dette sier han om sin 
hellige by: "Men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og 
løgn.” Håndter ikke sannheten på en lettvint måte. La den bli en del av livet. En lettsindig omgang 
med sannheten for å passe den inn i egne planer, er ensbetydende med troens forlis. "Stå da klar 
med sannheten som belte om livet." Den som lyver, selger sin sjel på billigsalg. Løgn kan synes å 
hjelpe i en nødssituasjon. Kanskje gir den bedre muligheter til en god forretning enn ærlighet gjør. 
Til slutt stoler han ikke på noen. Han er selv en bedrager og stoler heller Ikke på andres ord. 

Da Ananias og Saffira forsøkte a bedra Gud, straffet Gud deres synd øyeblikkelig. Den samme synd 
en er gjentatt mange ganger i menighetens historie og er vanlig også i vår tid. Selv om den ikke 
møtes med Guds åpenlyse mishag, er den like avskyelig i hans øyne I dag som den var på 
apostlenes tid. Advarselen er gitt. Gud har klart gitt til kjenne sin avsky for denne synden. Alle som 
gir etter for hykleri og begjær, bør være klar over at de dermed ødelegger sin egen sjel.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 4,32-5,11 

For Det høye råd



Det var korset, skammens torturredskap, som brakte håp og frelse til verden. Disiplene var bare 
enkle, fattige mennesker uten andre våpen enn Guds ord. I Kristi kraft drog de likevel ut og fortalte 
den vidunderlige historien om krybben og korset og for å seire over all motstand. De oppnådde 
ingen jordisk ære og anerkjennelse, men ble likevel troshelter. De talte med en guddommelig kraft 
som rystet verden. 

Størst fordom møtte de i Jerusalem. Der fant de også de forunderligste ideer om ham som var blitt 
korsfestet som ugjerningsmann. Likevel forkynte disiplene livets ord med frimodighet. De talte til 
Jødene om Kristi gjerning og hans Oppgave og om korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten. 
Prester og ledere hørte forundret på apostlenes klare og frimodige vitnesbyrd. Kraften fra den 
oppståtte frelseren var i sannhet kommet over disiplene. Tegn og undergjerninger preget deres 
tjeneste for Kristus, og tallet på troende økte daglig. 

Folk bar syke ut på gatene og ventet på at disiplene skulle gå forbi. De syke ble lagt på senger og 
bårer, slik at i hvert fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han passerte. Folk tok også med 
seg personer som var besatt av urene ånder. Folkemengden samlet seg rundt disiplene, og de som 
ble helbredet, priste Gud og herlig gjorde Frelserens navn. 

Motstanden øker 
Prester og ledere innså at Kristus var bedre ansett enn de. Saddukeerne raste fordi apostlene 
forkynte at Kristus var blitt oppreist fra de døde. De trodde ikke på oppstandelsen og skjønte at alle 
som hørte apostlenes forkynnelse om en frelser som var oppreist fra de døde, og så dem utføre 
undergjerninger i hans navn, ville avvise læren om at det ikke finnes en oppstandelse fra de døde. 
Dermed ville også saddukeerne snart opphøre som sekt. Fariseerne ble forbitret da de oppdaget at 
apostlenes lære undergravde jødenes mange seremonier og gjorde ofringene overflødige. 

Hittil hadde alle forsøk på å undertrykke den nye læren vært forgjeves, men nå var fariseere og 
saddukeere blitt enige om å få stanset apostlene, som gav dem skylden for Jesu død. Fylt av 
forbitrelse brukte prestene vold mot Peter og Johannes og kastet dem i fengsel. 

Jødenes ledere hadde helt klart sviktet og ikke oppfylt Guds plan med hans utvalgte folk. Gud 
hadde gjort dem til sannhetens forvaltere, men de viste seg ikke tilliten verdig. Derfor måtte Gud 
velge andre til å ta seg av hans verk. I sin blindhet lot disse ledere seg fullstendig beherske av det de 
kalte hellig vrede. Den rettet de mot alle som gikk imot den lære de selv. verdsatte over alt annet. 

De nektet å innrømme den aller minste mulighet for at de selv hadde mistolket Skriften eller brukt 
den på en feilaktig måte. De oppførte seg som om de var fra sans og samling. Hvilken rett har disse 
lærerne til å framholde tanker som er i direkte motstrid med det vi lærer folket? spurte de. Noen av 
dem er jo vanlige fiskere! Fast bestemt på å undertrykke den nye læren fengslet de dem som 
forkynte den. 

Disiplene ble verken redde eller mismodige av denne behandlingen. Den Hellige Ånd minnet dem 
om det Jesus hadde sagt: "En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også 
forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot 
dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt meg." "De skal utstøte dere av 
synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste 
for Gud." "Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg har sagt det.” 



Himmelens Gud, universets mektige hersker, grep selv inn mot fengslingen av disiplene fordi 
mennesker førte krig mot hans verk. Om natten åpnet Herrens engel fengsels portene og sa til 
disiplene: "Gå og still dere opp på tempel plassen og forkynn for folket hele budskapet om livet." 
Befalingen var stikk i strid med ordren fra jødenes ledere. Svarte da apostlene at de først måtte 
innhente myndighetenes tillatelse? Nei. Gud hadde sagt: "Gå", og de adlød. "Disse ord fikk dem til 
å gå til templet tidlig neste morgen, og der lærte de folket." 

Da Peter og Johannes fortalte hvordan Herrens engel hadde ført dem forbi fangevokterne og befalt 
dem å gjenoppta arbeidet, ble de troende fylt av forundring og glede. 

Imens kalte øverstepresten og hans tilhengere sammen Rådet, hele Israels eldsteråd. Prestene og 
lederne var enige om å anklage disiplene for oppstand, mord på Ananias og Saffira og 
sammensvergelse mot prestenes myndighet. De håpet å egge pøbelen til å ta saken i sine egne 
hender og gjøre med disiplene som de hadde gjort med Jesus. De visste at mange. som ikke tok imot 
Kristi lære, var trøtte av de jødiske myndigheters egenmektige styre og gjerne ville ha en 
forandring. 

Prestene fryktet at de misfornøyde skulle ta imot de sannheter som apostlene forkynte, og innse at 
Jesus var Messias, for da ville de rette sin forbitrelse mot folkets religiøse ledere og stille dem til 
ansvar for mordet på Kristus. De ble enige om sterke motforholdsregler for å hindre dette. 

De sendte bud etter apostlene i fengslet, men stor ble deres forskrekkelse da det ble meldt at 
fengslet var funnet forsvarlig stengt med vaktene på plass .ved porten, men at det var umulig å finne 
fangene. 

Snart kom denne overraskende meldingen: "De mennene dere satte i fengsel, står nå på 
tempelplassen og lærer folket." Så leser vi at vaktsjefen og vaktene drog av sted og hentet dem, men 
uten å bruke makt; de var redde for å bli steinet av folket. 

Selv om apostlene ble hjulpet ut av fengslet på en oppsiktsvekkende måte, unngikk de ikke forhør 
og straff. Kristus hadde advart dem; "Vær på vakt! De skal overgi dere til domstolene.” Gud sendte 
en engel som satte apostlene fri. Slik gav ham dem et tegn på sin kjærlighet og beviste at han var 
hos dem. Nå måtte de lide på grunn av ham det stod skrevet om i det evangeliet de forkynte. 

I profetenes og apostlenes historie finner vi mange edle eksempler på troskap mot Gud. Kristi vitner 
har heller tålt fengsling, tortur og død enn å bryte Guds bud. Fortellingen om Peter og Johannes 
vitner om et mot fullt på høyde med alt annet i evangeliets tidsalder. 

Da disiplene annen gang stod foran dem som hadde tatt mål av seg til å ødelegge dem, røpet de 
verken frykt eller usikkerhet i ord og holdning. Da øverstepresten sa: "Vi på la dere strengt ikke å 
lære i dette navn. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig 
for denne mannens død", svarte Peter: "En skal lyde Gud mer enn mennesker." Det var en engel fra 
himmelen som hadde ført dem ut av fengslet og pålagt dem å undervise i templet. Da de gjorde som 
engelen sa, adlød de et guddommelig påbud. Det skulle de fortsette med uten å ta hensyn til hva det 
ville koste. 

Så kom Guds Ånd over disiplene, og de tiltalte ble anklagere som gav medlemmene av Rådet 
skylden for mordet på Kristus. "Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som dere hengte på et tre og 



drepte," erklærte Peter. "Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding, 
for å gi Israel omvendelse og syndstilgivelse. Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som 
Gud gav dem som lyder ham." 

Denne uttalelsen gjorde jødene så rasende at de ble enige om å ta saken i sine egne hender og drepe 
fangene uten videre rettergang og tillatelse fra de romerske myndigheter. De bar allerede skylden 
for Kristi blod. Nå var de fast bestemt på å besudle sine hender også med blodet av disiplene hans. 

Gamaliels kloke råd 
I Rådet var det imidlertid en mann som gjenkjente Guds stemme i disiplenes forkynnelse. Det var 
Gamaliel, en fariseer med godt omdømme, stor kunnskap og en høy stilling. Han forstod klart at 
den voldsdåd prestene plan la, ville få fryktelige følger. Før han grep ordet, bad han om at fangene 
måtte bli fjernet. Han kjente godt til de krefter han stod overfor, og visste at Kristi mordere ikke 
ville nøle med å gjennomføre sine planer. 

Så talte han sindig og rolig: "Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse menn. For en 
tid siden trådte Teudas fram; han gav seg selv ut for å være noe stort, og omkring fire hundre mann 
sluttet seg til ham. Men han ble drept, og alle tilhengerne hans ble spredt og forsvant. Etter ham, på 
folketellingens tid, kom galileeren Judas, som fikk folk med seg på et opprør. Også han omkom, og 
alle som fulgte ham, ble spredt. Og nå sier jeg dere: La disse mennene være, la dem gå. For er dette 
en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan 
dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud." 

Prestene skjønte at Gamaliels synspunkt var fornuftig, og gav sin tilslutning. Likevel kunne de 
vanskelig styre hatet og fordommene. Før de meget motvillig lot disiplene gå, pisket de dem enda 
en gang og forbød dem å tale i Jesu navn. "De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet 
verdige til å bli vanæret for Jesu navns skyld. Både i templet og i hjemmene fortsatte de dag etter 
dag å lære og forkynne evangeliet om Jesus som Messias." 

Kristi fred og verdens hat 
Like før korsfestelsen lovte Kristus at disiplene skulle motta fred som en testamentarisk gave. "Fred 
etterlater jeg dere," sa han, "min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli 
grepet av angst og motløshet." Denne freden kommer ikke av å skikke seg lik verden. Kristus kjøpte 
aldri fred ved å inngå forlik med det onde. Den freden Kristus etterlot disiplene, er snarere innvortes 
enn utvortes og skulle alltid tilhøre hans vitner, selv om de opplevde kamp og strid. 

Kristus sa om seg selv: "Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet 
for å bringe fred, men sverd.” Selv fredsfyrsten ble årsak til splid. Han kom for å forkynne gledens 
budskap og gi menneskene håp og glede, men skapte samtidig en strid som stikker dypt og vekker 
sterke følelser. Han advarte disiplene: "I verden har dere trengsler." "Men før alt dette skjer, skal de 
legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; 
dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld." "Dere skal bli angitt av 
foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept.” 

Denne profetien er helt klart blitt oppfylt. All den skjensel, skam og grusomhet som Satan kan 
påvirke mennesker til å påføre andre, har møtt Jesu tilhengere. Det samme vil gjenta seg, for det 
naturlige hjerte er i fiendskap med Guds lov og ønsker ikke å være underlagt loven. Verden i dag er 



ikke mer i samsvar med Kristi prinsipper enn i aposteltiden. Hatet som utløste ropet "Korsfest! 
Korsfest ham!", førte også til forfølgelsen av disiplene og er fremdeles virksom i de ugudelige. . 

De samme holdninger som i den mørke mellomalder dømte mennesker til fengsel, landsforvisning 
og død, og som inspirerte til inkvisisjonens grufulle tortur, er fremdeles virksom i uomvendte 
hjerter. Det var inkvisisjonen som planla og utførte Bartholomeus-massakren og tente bålene i 
Smithfield. Sannhetens historie er en sammenhengende beretning om kampen mellom rett og urett. 
Forkynnelsen av evangeliet har alltid ført til motstand, farer, lidelse og død. 

Kraften som gir seier 
Hva var styrken hos dem som måtte lide forfølgelse for Kristi sak? Det var samfunnet med Gud, 
Den Hellige Ånd og Kristus. Vanære og forfølgelse har skilt mange fra venner her i verden, men 
aldri fra Kristi kjærlighet. Et menneske som går gjennom stormværets prøvelser, er aldri mer elsket 
av Frelseren enn når det opplever vanære for sannhetens sak. "Jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham," sa Jesus.' 

Troende mennesker som stilles for verdslige domstoler, har Kristus ved sin side. Når de sperres inne 
bak fengselsmurene, åpenbarer Kristus seg og gleder dem med sin kjærlighet. Til dem som må lide 
døden for Kristi skyld, sier han at andre nok kan drepe legemet, men ikke sjelen. "Jeg har seiret 
over verden." "Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! 
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." 

"De som stoler på Herren, er lik Sion-fjellet; det rokkes ikke, men står for evig. Som fjellene omgir 
Jerusalem, slik hegner Herren om sitt folk fra nå og til evig tid." "Han løser dem fra tvang og vold, 
deres liv er dyrebart i hans øyne.” 

"Herren, Allhærs Gud, skal verne dem. ... Herren deres Gud [skal] berge sitt folk som en saueflokk. 
Som steiner i et diadem skal de funkle i hans land."
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 5,12-42 

De sju menighetstjenerne
"På denne tid, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jøder med klager mot de 
hebraisktalende, fordi deres enker ikke ble tilgodesett ved den daglige utdelingen." 

Den første menigheten bestod av grupper fra forskjellige nasjonaliteter. Da Den Hellige Ånd ble 
utøst på pinsedagen, bodde det i Jerusalem "fromme jøder fra alle verdens land" Noen av dem talte 
gresk, og mellom dem og jødene fra Palestina hadde det lenge hersket gjensidig motvilje og strid. 

De som vendte om under apostlenes virksomhet, viste en mer forsonlig holdning og holdt sammen i 
Kristi kjærlighet. Til tross for tidligere fordommer var de troende ett i hjerte og sinn. Satan visste at 
han ville være maktesløs i kampen mot evangeliet så lenge dette samholdet varte. Han forsøkte 
derfor å utnytte tidligere tenkemåter og håpet på den måten å splitte menigheten. 

Etter hvert som medlemstallet økte, klarte fienden å skape mistenksomhet hos noen som før hadde 
hatt for vane å misunne trosfeller og finne feil hos sine åndelige ledere. "De gresktalende jøder 
[kom] med klager mot de hebraisktalende." Årsaken var at de greske enkene følte seg forbigått ved 



den daglige utdelingen til dem som trengte hjelp. All forskjellsbehandling ville ha vært uforenlig 
med evangeliet, men Satan klarte likevel å skape mistenksomhet. øyeblikkelige mottiltak måtte til 
for å hindre fienden i å vekke misnøye og skape splittelse i menigheten. 

Jesu disipler var i en krise. Apostlene arbeidet samdrektig i Den Hellige Ånds kraft, og deres 
dyktige lederskap førte til at evangeliet hadde framgang. Menigheten vokste, og tilveksten av 
medlemmer stilte stadig større krav til lederne. En enkelt mann eller noen få personer kunne ikke i 
det lange løp bære så tunge byrder uten å sette menighetens trivsel i fare. Ansvaret for menighetene 
lå i begynnelsen på noen få trofaste arbeidere, men etter hvert måtte byrdene fordeles på flere. 
Apostlene måtte ta en viktig avgjørelse og styrke administreringen av menigheten ved å legge noen 
av sine oppgaver over på andre. 

Menighetstjenere velges 
Apostlene kalte medlemmene sammen, og ledet av Den Hellige Ånd la de planer om å organisere 
menighetens arbeid på en bedre måte. Apostlene erklærte at det var på tide å frita menighetens 
åndelige ledere for utdelingen til de fattige og liknende oppgaver, slik at de kunne bruke tiden til å 
forkynne evangeliet. "Brødre," sa de, "velg nå ut blant dere sju menn som har godt ord på seg og er 
fylt av Ånd og visdom; dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi skal vie oss til bønnen og 
Ordets tjeneste." Rådet ble fulgt, og ved bønn og håndspåleggelse ble sju menn høytidelig satt til 
oppgaven å tjene menigheten. 

At det ble tilsatt sju menn til å ta seg av særskilte arbeidsoppgaver, ble til stor velsignelse for 
menigheten. Menighetstjenerne undersøkte nøye hvert enkelt medlems behov og menighetens 
økonomiske situasjon. Med klok styring og sitt gode eksempel på gudsfrykt ble de til stor hjelp for 
lederne ved å forene menighetens ulike interesser. 

At dette var i samsvar med Guds vilje, ses av de gode resultatene. "Guds ord nådde stadig flere, og 
tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydige mot troen." Tilgangen 
på nye medlemmer var et direkte resultat av apostlenes friere stilling og den nidkjærhet og kraft 
som de sju menighetstjenerne viste. At disse mennene ble ordinert til å ta seg av de fattiges behov, 
avskar dem ikke fra å forkynne sannheten. De var fullt ut kvalifisert til å undervise og deltok 
begeistret i dette arbeidet og hadde stor framgang. 

Den unge menigheten var blitt betrodd et arbeid i stadig vekst, nemlig å opprette knutepunkter for 
lys og velsignelse overalt hvor det fantes mennesker som var villige til å tjene Kristus. Evangeliet 
skulle forkynnes over hele verden. 

De som forkynte korset, kunne ikke vente å utføre sin oppgave uten å holde sammen i et kristent 
fellesskap og på den måten vise verden at de var ett med Kristus i Gud. Hadde ikke deres mester 
bedt: "Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er 
ett"? Hadde han ikke fortalt disiplene: "Verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, 
likesom jeg ikke er av verden"? Hadde han ikke tryglet sin Far om at de måtte være ett, "for at 
verden skal tro at du har sendt meg"? Deres åndelige liv og kraft var avhengig av et nært samfunn 
med ham som sendte dem ut med evangeliet. 

Bare forent i Kristus kunne disiplene håpe på Den Hellige Ånds kraft og et nært samarbeid med 
himmelens engler. Hjelpen fra himmelen betydde at de kunne stå samlet fram for verden og vinne 
seirer i den stadige kampen mot mørkets makter. Viste de samhold i arbeidet, ville sendebud fra 



himmelen gå foran og berede veien, og mange ville bli vunnet for Kristus. Så lenge de holdt 
sammen, ville menigheten stråle "lik morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen og 
skremmende som en hær under banner” Ingen ting kunne hindre framgangen. Menigheten ville gå 
fra seier til seier og på en herlig måte oppfylle den gudgitte oppgaven å forkynne evangeliet for 
verden. 

Organiseringen av menigheten i Jerusalem var et mønster for hvordan menigheter skulle organiseres 
andre steder hvor sannhetens sendebud vant mennesker for evangeliet. De som fikk ansvaret for den 
daglige. ledelse av menigheten, skulle ikke dominere over Guds arv, men være kloke "hyrder for 
den Guds hjord... og være et eksempel for hjorden". Menighetstjenerne skulle ha godt ord på seg og 
være fylt av Ånd og visdom. fast og bestemt skulle de samlet stå for det som var rett. Slik kunne de 
ha en forenende innflytelse på hele menigheten. 

Etter hvert som stadig flere kristne i forskjellige deler av verden ble organisert i menigheter, ble 
menighetsorganisasjonen forbedret ytterligere for å opprettholde nødvendig orden og enhet i 
tjenesten. Hvert enkelt medlem måtte bruke sine talenter på en klok måte. Den Hellige Ånd utrustet 
noen av dem med spesielle gaver - "noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, 
deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester; styringsoppgaver, ulike slag 
av tungetale." Meningen var at arbeiderne skulle virke i god forståelse med hverandre. 

Mange tjenester i menigheten 
"Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren 
er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i 
alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ved Ånden blir det gitt den 
ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap. En får en særskilt 
tros gave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, 
og en får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme 
åndsåpenbaringer, en får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Alt dette virker den 
ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Likesom legemet er ett, selv 
om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda det er mange, slik er det også 
med Kristus.” 

Det hviler et stort ansvar på dem som blir kalt til å lede Guds menighet. Under teokratiet forsøkte 
Moses å bære så tunge byrder alene at han snart ville blitt utslitt. Jetro rådet ham til å fordele 
ansvaret bedre. "Du skal tre fram for Gud på vegne av folket og legge deres saker fram for ham! 
Innprent dem budene og lovene, og lær dem den vei de skal gå, og de gjerningene de skal gjøre! 
Velg deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning! 
Sett dem til førere for folket noen for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti. De skal 
skifte rett mellom folk til enhver tid." På den måten slapp Moses å befatte seg med mindre saker 
som gudfryktige medarbeidere kunne ta seg av. 

Personer som Gud har gitt ansvarsfulle lederstillinger i menigheten, bør bruke tid og energi på 
viktigere saker, som krever særlig visdom og forståelse. Det er ikke Guds mening at slike personer 
skal belastes med uvesentlige saker som andre har kapasitet til å ta seg av. "Hver stor sak skal de 
komme til deg med," rådet Jetro, "men hver liten sak skal de avgjøre selv. Slik skal du lette byrden 
for deg og la dem bære den sammen med deg. Gjør du dette, og vil Gud det så, kan du holde ut, og 
da kan alt folket her vende hjem i fred." 



Moses fulgte rådene og valgte ut "dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger og førere 
for folket, noen for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti. Og de skiftet rett mellom 
folk til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, og hver liten sak avgjorde de selv.” 

Senere valgte Moses sytti av Israels eldste til å dele lederansvaret med ham. Han passet på å finne 
noen med god dømmekraft og erfaring. Da de ble satt inn i tjenesten, nevnte Moses en rekke viktige 
kvalifikasjoner for dyktige menighetsledere. "Hør på deres landsmenn og døm rettferdig når noen 
har sak med en landsmann eller med en innflytter som bor hos ham. Gjør ikke forskjell på folk når 
dere dømmer! Både høy og lav skal dere høre på og ikke være redde for noen; for dommen hører 
Gud ti!.” 

Da Davids regjeringstid nærmet seg slutten, talte han alvorlig til lederne for Guds verk på den tiden. 
"David kalte alle Israels høvdinger sammen i Jerusalem: stammehøvdingene, førerne for de 
hæravdelingene som var i kongens tjeneste, tusenmannsførerne og hundremannsførerne, de 
stormennene som hadde tilsyn med eiendommene og buskapene til kongen og hans sønner, foruten 
hoffmennene, heltene og alle de andre gjeve menn." "Nå står jeg her," sa den aldrende kongen 
alvorlig, "hvor hele Israel, Herrens menighet, ser, og jeg sier: Hold alle budene fra Herren deres 
Gud." 

Salomo var kalt til å overta lederansvaret, og David gav ham dette rådet "Og du, min sønn Salomo, 
lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig! For Herren ransaker hvert hjerte og 
kjenner hver tanke som stiger opp i det. Dersom du søker Herren, lager han det så at du finner ham; 
men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid. Pass nå på! For Herren har utvalgt 
deg..' . Vær modig og gå til verket!,,' 

Fromheten og rettferdigheten, som var rettesnorer for dem som ledet Guds folk mens Moses og 
David levde, gjaldt også for dem som fikk overoppsynet med den nyorganiserte menigheten i 
evangeliets tidsalder. I organiseringen av menighetene satte apostlene de samme høye normer for 
lederskap som står beskrevet i Det gamle testamente. De holdt fast på at det ikke måtte være noe å 
utsette på dem som ble kalt til å lede menighetene. "Han må ikke være egenrådig, bråsint, 
drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, elske det gode, være 
besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord i 
samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive 
påstandene til dem som sier imot." 

Den orden som preget den første kristne menighet, gjorde det mulig for den å gå fram som i sluttet 
tropp, kledd i Guds rustning. Selv om mange kristne bodde langt fra hverandre, var de som lemmer 
på samme legeme. De opptrådte samdrektig og i god forståelse med hverandre. Oppstod det strid i 
en menighet, som i Antiokia og andre steder, fikk ikke uoverensstemmelsene anledning til å splitte 
menigheten selv om medlemmene hadde problemer med å bli enige seg imellom. Slike saker ble 
henvist til et råd som var sammensatt av medlemmer fra forskjellige menigheter, apostlene og de 
eldste som bar hovedansvar. På den måten ble Satans angrep på en enkelt menighet møtt med 
samlet innsats av alle de troende for å hindre fienden i å splitte og ødelegge. 

"Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud." Han krever samme orden i menighets saker i dag 
som han krevde i gammel tid. Han ønsker å se sitt verk utført så grundig og nøyaktig at han kan 
sette sitt stempel på det. En kristen må stå sammen med andre kristne, og en menighet med andre 
menigheter. Ledet av Den Hellige Ånd må menneskelige redskaper samarbeide med Gud. Alle må 



stå sammen om å bringe de gode nyhetene om Guds nåde til verden.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 6,1-7 

Den første kristne martyr
Stefanus, den mest framstående av de sju menighets tjenerne, var fylt av stor gudsfrykt og tro. Han 
var født som jøde, men snakket gresk og kjente godt til grekernes seder og skikker. Derfor fikk han 
lov til å forkynne evangeliet for greske jøder i deres synagoger. Han var meget aktiv i tjenesten for 
Kristus og forkynte sannheten med stort mot. Lærde rabbinere og lovkyndige begynte å diskutere 
med ham offentlig og ventet lette seirer. "Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som 
hans ord var båret av." 

Han talte ikke bare i Den Hellige Ånds kraft, men det var tydelig at han hadde studert profetiene og 
var vel kjent med alt som angikk loven. Pa en fremragende måte forsvarte han de sannheter han 
forkynte, og vant fullstendig over sine motstandere. Han fikk oppfylt dette løfte: "Husk at dere ikke 
behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom 
som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi.” 

Da prester og ledere merket den kraft som fulgte Stefanus' forkynnelse, ble de fylt av bittert hat. I 
stedet for å la seg overbevise av de kjensgjerninger han la fram, ble de enige om å bringe ham til 
taushet ved å ta livet av ham. Flere ganger bestakk jødene de romerske myndigheter til å lukke 
øynene når de tok loven i egne hender og stilte for retten, dømte og henrettet fanger, som skikken 
var blant dem. Stefanus' fiender følte seg overbevist om at de enda en gang og uten risiko kunne 
gjøre det samme. De valgte å se bort fra mulige konsekvenser. Derfor grep de Stefanus og førte ham 
fram for Det høye råd. 

Stefanus for Rådet 
Fra landene omkring var det innkalt jøder med god utdanning. De skulle motbevise fangens 
argumenter. Også Saulus fra Tarsus var til stede. Han spilte en framtredende rolle i motstanden mot 
Stefanus. Med en rabbiners veltalenhet og logikk la han vekt på at Stefanus forkynte en villedende 
og farlig lære, men i Stefanus møtte han en mann som fullt ut forstod hvorfor Gud ønsker at 
evangeliet også skulle spres til andre land. 

Prester og ledere kunne ikke hevde seg mot den klare og stillfarende visdom Stefanus la for dagen. 
Derfor valgte de å statuere et eksempel. Samtidig som de stilte sitt eget hat tilfreds, ønsket de å 
spille på frykten for å hindre andre fra å tro det Stefanus forkynte. De førte fram falske vitner, som 
sa at de hadde hørt ham tale mot templet og loven. "Vi hørte ham si at denne Jesus fra Nasaret skal 
rive ned helligdommen og forandre de skikker vi har fra Moses," sa de. 

Da Stefanus stod for dommerne anklaget for å spotte Gud, hvilte det en hellig stråleglans over hans 
ansikt. "Alle som var til stede i Rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels 
ansikt." Mange som så dette lyset, skalv og holdt seg for ansiktet, men rådsmedlemmenes 
hardnakkede vantro og fordom lot seg ikke rokke. 

Stefanus' forsvarstale 
Da Stefanus ble spurt om anklagene mot ham var riktige, begynte han å forsvare seg med en klar og 
fengslende stemme som tonet gjennom rådssalen. I en tale som bergtok Det høye råd, kom Stefanus 



inn på Guds folks historie. Han åpenbarte inngående kjennskap til jødisk forvaltning og den 
åndelige betydning av det som var åpenbart gjennom Kristus. Han gjentok det Moses uttalte om 
Messias: "Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en 
profet som meg. Ham skal dere høre på.” Han klarla sin egen troskap til Gud og jødisk tro, men 
viste samtidig til at den loven jødene stolte på til frelse, ikke hadde maktet å hindre Israel fra å tilbe 
avguder. Han plasserte Jesus Kristus inn i hele den jødiske historie og henviste blant annet til 
byggingen av Salomos tempel og uttalelser fra Salomo og Jesaja: "Men Den Høyeste bor ikke i noe 
som er bygd av menneskehånd. For slik taler profeten: Himmelen er min trone, og jorden er en 
skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet jeg 
kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette?" 

Da Stefanus kom så langt i sin framstilling, oppstod det uro i forsamlingen. Prestene lot som om de 
var skrekkslått og flerret klærne sine da Stefanus viste sammenhengen mellom Kristus og profetiene 
og talte på denne måten om templet. Stefanus tok dette som et signal til at de ville bringe ham til 
taushet for alltid. Han merket motstanden mot det han sa, og visste at dette ville bli hans siste 
vitnesbyrd. Han var bare kommet midtveis i talen da han med ett avbrøt den. 

"Plutselig forlot han sin framstilling av historien, og henvendt til de rasende dommerne ropte han: 
"Stivnakket som dere er, og uomskåret både på hjerte og ører! Alltid står dere Den Hellige Ånd 
imot, som deres fedre, så også dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke 
forfulgte? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme. Og nå har dere 
forrådt og myrdet ham, dere som fikk loven overgitt ved påbud fra engler, men ikke har holdt den." 

Stefanus steines 
Da ble prestene og lederne ute av seg av sinne. De oppførte seg mer som villdyr på jakt etter bytte 
enn som mennesker. De skar tenner og for mot Stefanus. I de grusomme uttrykkene i ansiktene 
deres leste fangen hva som kom til å skje med ham, men han vaklet ikke. Frykten for døden var 
borte. Prestene og den opphissede pøbelen skremte ham ikke. For ham stod himmelen åpen, og der 
så han inn i Guds tronsal, hvor Kristus nettopp hadde reist seg, ferdig til å stille seg ved sin tjeners 
side. Som et seiersrop lød det fra Stefanus: "Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen sta ved 
Guds høyre hånd." 

Beskrivelsen av hva Stefanus så, ble mer enn forfølgerne kunne tåle. De. holdt seg for ørene for 
ikke å høre hva han sa. Så stormet de skrikende mot ham og drev ham ut av byen. Der steinet de 
ham. Men Stefanus bad til Gud og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd." Så falt han på kne og ropte 
med kraftig stemme: "Herre, tilregn dem ikke denne synd." "Med disse ordene sovnet han inn i 
døden." 

Stefanus var ikke blitt dømt på lovlig måte, men de romerske myndigheter lot seg bestikke med 
store pengesummer for ikke å undersøke saken nærmere. 

Saulus 
Stefanus' martyrdød gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede. Det guddommelige uttrykket 
i hans ansikt og ordene brente seg inn i de tilstedeværendes sinn og ble et vitnesbyrd om den 
sannhet han hadde forkynt. Hans død var en tung prøve for menigheten, men den førte til at Saulus 
vendte om. Han kunne aldri glemme martyrens tro og standhaftighet og den herlighet som hadde 
hvilt over hans ansikt. 



Da Stefanus ble dømt og henrettet, syntes Saulus å være besatt av en avsindig nidkjærhet, og det 
ergret ham at han var hemmelig overbevist om at Stefanus ble æret av Gud midt oppe i all vanæren 
mennesker viste ham. Han fortsatte å forfølge Guds menighet. Han lette seg fram til hvor 
medlemmene bodde, trengte seg inn i hjemmene deres og slepte dem til prestene og folkets ledere 
for fengsling og død. 

sDen innbitte intensiteten i forfølgelsen skremte de kristne i Jerusalem, men de romerske 
myndighetene gjorde ingen ting for å stanse den grusomme forfølgelsen, I stedet støttet de jødene i 
all hemmelighet for å stå på god fot med dem og sikre seg deres velvilje, 

Etter Stefanus' død ble Saulus valgt til medlem av Det høye råd for den rolle han hadde spilt En 
stund var han et mektig redskap for Satan i kampen mot Guds Sønn, men snart skulle den 
uforsonlige forfølgeren være med og bygge opp den menigheten han holdt på å rive ned. Til å 
overta etter martyren Stefanus hadde en som er mektigere enn Satan, valgt Saulus til å forkynne og 
lide for hans skyld, og dermed spre budskapet om frelse i hans blod både fjern og nær.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 6,5-15; 7 

Evangeliet til Samaria
Etter Stefanus' død brøt det ut forfølgelse av de kristne i Jerusalem. Den var så voldsom at de "ble 
spredt omkring i Judea og Samaria". "Saulus gikk løs på menigheten. Han trengte seg inn i 
hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel." 

Om disse grusomhetene sa han senere: "Jeg mente selv engang at det var en plikt av all kraft å 
bekjempe nasareeren Jesu navn. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i 
fengsel. ... Rundt om i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt 
raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet." Stefanus var ikke den eneste som mistet livet. Det 
viser denne uttalelsen av Saulus: "Var det tale om å henrette dem, stemte jeg for." 

Nikodemus 
I denne kritiske tiden stod Nikodemus fram og forkynte uredd sin tro på den korsfestede frelseren. 

Nikodemus var medlem av Det høye råd. Han og andre var blitt grepet av Jesu lære. Han hadde 
vært vitne til Kristi mektige gjerninger og ble fullstendig overbevist om at Kristus var sendt av Gud. 
Men han var for stolt til åpent å vise forståelse for læreren fra Galilea. Derfor forsøkte han å få en 
samtale med ham i all hemmelighet. I samtalen åpenbarte Jesus frelsesplanen og hensikten med sitt 
komme til verden. Nikodemus stilte seg avventende, men bevarte sannheten i sitt hjerte. I tre år 
hadde den tilsynelatende ingen virkning. Selv om Nikodemus ikke stod åpent fram og bekjente 
Kristus, hendte det flere ganger i Det høye råd at han motsatte seg prestenes forsøk på å utrydde 
ham. Da Kristus ble hengt på korset, husket Nikodemus ordene fra samtalen den natten på 
Oljeberget: "Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes 
opp:” Da forstod han at Jesus var verdens frelser. 

Josef av Arimatea og Nikodemus dekket i fellesskap hva det kostet å begrave Jesus. Disiplene torde 
ikke vise at de var Jesu tilhengere, men Nikodemus og Josef stod uredd fram og hjalp dem. Hjelpen 
fra de rike og ansette mennene ble til stor nytte i en tung tid. De kunne gjøre noe for sin døde herre 



som de fattige disiplene aldri hadde klart. Deres rikdom og innflytelse beskyttet dem i stor 
utstrekning mot prestenes og herskernes hat. 

Nikodemus stod fram og forsvarte den nye menigheten som jødene forsøkte å utrydde. All tvil og 
usikkerhet var borte. Han styrket disiplenes tro og brukte sin rikdom til å støtte menigheten i 
Jerusalem og å fremme evangeliet. De som før respekterte ham, foraktet og forfulgte ham. Han ble 
fattig på verdens gods, men sluttet aldri å forsvare troen. 

Forfølgelse gir framgang 
Forfølgelsen av menigheten i Jerusalem styrket utbredelsen av evangeliet. I framgangen som fulgte 
forkynnelsen av ordet i Jerusalem, lå den fare at disiplene ble der for lenge og glemte Jesu befaling 
om å gå ut i all verden. De glemte at kraften til å motstå det onde lettest oppnås i aktiv tjeneste. De 
begynte å tro at det ikke fantes noe viktigere arbeid enn å forsvare menigheten i Jerusalem mot 
motstandernes angrep. I stedet for å undervise nye kristne i å bringe evangeliet til dem som enda 
ikke hadde hørt det, stod de i fare for å bli tilfreds med de resultater som allerede var oppnådd. 
Derfor tillot Gud forfølgelse. Hans representanter måtte spres overalt om de skulle kunne nå alle. 
"De som var spredt omkring, drog rundt og forkynte evangeliet." 

Mange som fulgte Frelserens befaling og drog ut for å gjøre alle folkeslag til disipler, kom fra enkle 
kår. De hadde lært å elske sin herre og var fast bestemt på å følge hans eksempel på uselvisk 
tjeneste. Småkårsfolk og de disipler som hadde vært sammen med Jesus i hans virksomhet, fikk seg 
pålagt en dyrebar oppgave. De skulle bringe det glade budskapet om frelsen i Kristus ut til hele 
verden. 

Da forfølgelsen spredte dem, ble de grepet av misjonsbegeistring og drog ut. De forstod det ansvar 
arbeidet hadde lagt på dem. De visste at de i sine hender holdt livets brød til en hungrende verden. 
Tvunget av Kristi kjærlighet delte de dette brødet med alle som var i nød, og Herren gav dem 
framgang. Overalt ble syke helbredet, og de fattige mottok evangeliet. . 

Hoffmannen fra Etiopia 
Filip var en av de sju menighetstjenerne. Han måtte også reise fra Jerusalem. Han "kom ned til 
hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de 
hørte Filip tale og så de tegnene som han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem 
med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det var stor glede i byen." 

Kristi samtale med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn gav også resultater. Først hørte hun 
på hva han hadde å si, og så drog hun tilbake til byen og sa: "Kom og se en mann som har fortalt 
meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?" Og folket i byen fulgte henne. De 
hørte Jesus og trodde på ham. Da de ønsket å høre mer, bad de ham om å bli. Han ble der i to dager, 
og "mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord".' 

Da Jesu disipler ble drevet ut av Jerusalem, fant de et fristed i Samaria. Samaritanene ønsket 
evangeliets sendebud velkommen, og jødekristne samlet inn en dyrebar høst blant dem som 
tidligere hadde vært deres bitreste fiender. 

Oppmuntret av den store framgangen i Samaria bad Filip om hjelp fra Jerusalem. Da forstod 
apostlene bedre hva Jesus hadde sagt: "Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i 
Samaria og like til jordens ender." 



Mens Filip var i Samaria, bad en engel fra Herren ham om å "dra sørover på veien fra Jerusalem til 
Gasa". Og Filip gjorde seg i stand og drog. Han hadde ingen innsigelser og nølte ikke. Han hadde 
lært å være lydig mot Guds vilje. 

"Da kom en etiopisk hoffmann som hadde vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han var en høy 
embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kanadake. Nå var 
han på vei hjem og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja." Etiopieren var en høytstående mann 
med stor innflytelse. Gud så at etiopieren som et omvendt menneske ville dele sitt lys med andre og 
således bli til velsignelse for evangeliet. Guds engler var hos denne mannen som søkte etter lys. 
Han ble dratt mot Frelseren. Gud brukte sin Hellige Ånd til å sette ham i forbindelse med en mann 
som kunne lede ham til lyset. 

Filip ble bedt om å gå bort til etiopieren og forklare ham den profetien han leste. "Gå bort til vognen 
og holdt deg tett opp til den," sa Ånden. Da Filip var kommet nær nok, spurte han hoffmannen: 
"Forstar du det du leser?" "Hvordan skal jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?" svarte 
han. Han bad Filip om å komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Bibelen forteller at 
etiopieren leste Jesajas profeti om Kristus: 

"Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den 
klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort: Men hvem i hans 
samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land." 

"Hoffmannen sa da til Filip: "Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller 
om en annen?” Da fortalte Filip den store sannheten om frelsen. "Ut fra dette skriftsted forkynte han 
evangeliet om Jesus for ham." 

Mannen ble grepet av begeistring og fulgte interessert med da skriftene ble forklart. Da disippelen 
avsluttet sin forklaring, var hoffmannen ferdig til å ta imot det lys han hadde fått se. Han benyttet 
ikke sin høye stilling som unnskyldning for ikke å ta imot evangeliet. 

"Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: "Her er vann. 
Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?" Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, 
både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip 
bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise. Men Filip ble sett igjen i 
Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea." 

Etiopieren representerer alle som må undervises av misjonærer som Filip - menn som vil høre Guds 
røst og gå hvor han sender dem. Mange studerer Bibelen uten å forstå det de leser. Over hele verden 
bor det mennesker som med lengsel ser mot himmelen. Mennesker gråter fordi de lengter etter lys, 
nåde og Den Hellige Ånd. De sender opp sine bønner og stiller mange spørsmål. Mange står like 
foran Guds rike og venter på å bli samlet inn. 

For å frelse 
Engelen ledet Filip til et menneske som søkte etter lys, og som var klar til å ta imot evangeliet. I dag 
vil engler lede stegene til arbeidere som tillater Den Hellige Ånd å hellige deres tunge og rense og 
foredle deres hjerte. Engelen som sendte Filip, kunne selv ha arbeidet for etiopieren, men det er 
ikke Guds måte å virke på. Hans plan er at mennesker skal arbeide for sine medmennesker. 



Troende i alle tidsaldrer har vært med og tatt sin del av ansvaret som ble lagt på de første disiplene. 
Alle som har mottatt evangeliet, har fått en hellig sannhet å dele med verden. Guds trofaste folk har 
alltid vært aktive misjonærer og brukt sine krefter på å ære hans navn. De har på en klok måte brukt 
sine krefter i hans tjeneste. 

Uselvisk kristen tjeneste i gammel tid bør stå som et inspirerende eksempel. Medlemmer av Guds 
menighet må ivre etter å gjøre det gode. De må frigjøre seg fra verdslig ærgjerrighet og vandre i 
fotsporene til ham som gikk rundt og gjorde godt. Fylt av forståelse og medfølelse skal de hjelpe 
alle som lever i nød. De skal fortelle syndere om Frelserens kjærlighet. Alle som tar del i dette 
arbeidet med ærlige hensikter, får oppleve at mennesker blir vunnet for Kristus, for virkningen av å 
følge Kristi misjonsbefaling om å gå ut og forkynne evangeliet er uimotståelig. 

Det er ikke bare den ordinerte predikants ansvar å oppfylle denne befalingen. Alle som har tatt imot 
Kristus, er kalt til å arbeide for andre menneskers frelse. "Ånden og bruden sier: "Kom!" Og den 
som hører dette, skal si: "Kom!” Hele menigheten oppfordres til å gå ut med innbydelsen. Fra fjell 
og dal skal alle som har hørt innbydelsen, sende den videre. "Kom!" 

Det er en skjebnesvanger feil å tro at arbeidet for å frelse mennesker hviler bare på predikantene. 
Alle troende som har viet sitt liv til Herren, og som vingårdens Herre har gitt en byrde for andre 
menneskers frelse, bør oppmuntres av dem Gud har gitt større ansvar. Ledere i Guds menighet skal 
ha klart for seg at Frelserens befaling gjelder alle som tror på hans navn. Gud sender ut i sin vingård 
mange som ikke er blitt innviet til preketjenesten ved håndspåleggelse. 

Hundrer, ja, tusener, som har hørt budskapet om frelse, står ledige på torget i stedet for å være aktivt 
med i en eller annen form for tjeneste. Til dem sier Jesus: "Hvorfor står dere her hele dagen uten å 
arbeide?" Så legger han til: "Gå bort i vingården, dere også.” Hvorfor er det så mange som ikke 
besvarer kallet? Anser de seg selv fritatt fordi de ikke står bak talerstolen? De må hjelpes til å forstå 
at tusenvis av trofaste legmedlemmer har et stort arbeid å utføre utenfor talerstolen. 

Gud har ventet lenge på at viljen til tjeneste skal gripe hele menigheten, slik at alle arbeider for ham 
ut fra de forutsetninger de har. Når medlemmene av Guds menighet lyder misjons befalingen og 
utfører sin gjerning fjern og nær hvor det er bruk for dem, vil hele verden snart være advart og 
Herren Jesus komme tilbake med kraft og stor herlighet. "Og evangeliet om riket skal forkynnes i 
hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 8 

Forfølger blir disippel
Saulus fra Tarsus var en av de prominente jødiske ledere som irriterte seg sterkt over evangeliets 
store framgang. Av fødsel var han romer, men av avstamning jøde. Utdanningen fikk han i 
Jerusalem hos den fremste av rabbinerne. Saulus skrev om seg selv: ”Jeg". er av Israels folk og 
Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, en fariseer, så brennende i min iver at jeg forfulgte 
kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven."! For rabbinerne var han en løfterik ung mann 
som de håpet ville bruke all sin dyktighet og iver til å forsvare den gamle tro. Da han ble medlem av 
Det høye råd, fikk han også makt. 



Forfølgeren Saulus 
Saulus spilte en framtredende rolle i rettergangen mot Stefanus. Der fikk han tydelige bevis på at 
Gud var hos martyren, og han begynte å tvile på om det var riktig å forfølge Jesu tilhengere. Han 
ble sterkt urolig, og rådvill begynte han å søke råd hos personer som han stolte' fullt og fast på. 
Prester og ledere overbeviste ham til slutt om at Stefanus var en gudsbespotter, at den Kristus som 
den drepte disippelen hadde forkynt, var en bedrager, og at de som satt i høye stillinger, måtte ha 
rett. 

Det var likevel ikke uten kamp Saulus kom fram til samme oppfatning. Utdanning, fordom, respekt 
for tidligere lærere og trangen til å være populær styrket ham i kampen mot samvittighetens stemme 
og Guds nåde. Straks Saulus hadde sagt seg enig i at prestene og de skriftkloke hadde rett, ble han 
en innbitt motstander av den lære Jesu disipler forkynte. Hans virksomhet førte til at gudfryktige 
menn og kvinner ble trukket for retten og dømt til fengsel og død fordi de trodde på Jesus. Det 
brakte sorg og motløshet inn i den unge menigheten, og mange medlemmer flyktet til et sikrere 
sted. 

De som ble drevet ut av Jerusalem på grunn av forfølgelse, "drog rundt og forkynte evangeliet".' De 
kom også til byen Damaskus, hvor mange tok imot den nye læren. 

Prester og ledere håpet at de med stor innsats og kraftig forfølgelse kunne knuse vranglæren. De 
følte derfor at de måtte gå aggressivt til verks mot den nye læren også utenfor Jerusalem. Saulus sa 
seg villig til å gjennomføre den planen de hadde lagt for Damaskus. "Saulus raste fremdeles mot 
Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og bad om brev til synagogene i 
Damaskus med fullmakt til å føre alle han fant som hørte til "veien", i lenker til Jerusalem." "Med 
myndighet og fullmakt fra overprestene” og drevet av en misforstått nidkjærhet la Saulus i sin 
manndoms kraft og styrke ut på den minneverdige reisen som skulle forandre hele hans liv. 

Saulus møter Kristus 
Ved middagstider den siste reisedagen nærmet det trøtte reisefølget seg Damaskus. Der møtte de 
store fruktbare områder, vakre hager og plantasjer med frukttrær. Vannet til alt dette kom fra 
fjellene i nærheten. Saulus skriver senere at mens han og reisefølget beundret de fruktbare slettene 
og den vakre byen nedenfor, "så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle 
omkring meg og dem som var med meg".' Det var mer enn dødelige øyne kunne tåle. Blind og 
omtumlet falt Saulus til jorden. 

Lyset fortsatte å skinne rundt dem. Da hørte Saulus en røst tale til ham på hebraisk: ”Saul, Saul: 
hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden." Jeg spurte: "Hvem er du, 
Herre?” 

Nesten blindet av det skarpe lyset ble Saulus' reisefølge fylt av frykt. De hørte røsten, men så ingen. 
Saulus forstod imidlertid det som ble sagt, og han fikk tydelig beskjed om hvem som talte - Guds 
egen Sønn. I det strålende vesen som stod foran ham, gjenkjente han den korsfestede. Bildet av 
Frelserens ansikt ble for alltid preget inn i sinnet til den hardt rammede hebreeren. Ordene rammet 
ham med uimotståelig kraft. En flom av lys trengte seg inn til de mørkeste steder i hans sinn. Det 
åpenbarte uvitenheten og alt det feilslåtte tidligere i livet. Han oppdaget at han trengte å bli opplyst 
av Den Hellige Ånd. 



Da forstod Saulus at han ved å forfølge Jesu tilhengere hadde vært i Satans tjeneste. Han forstod 
også at hans rettssans og følelse av ansvar hovedsakelig var basert på hans absolutte tillit til 
prestene og lederne. Han hadde virkelig trodd dem da de fortalte at historien om oppstandelsen bare 
var en slu løgn fra disiplenes side. Men nå hadde Jesus vist seg, og Saulus var overbevist om 
sannhetsverdien i det disiplene påstod. 

Saulus reagerte merkverdig raskt straks han så lyset fra himmelen. Plutselig forstod han Bibelens 
profetier. Beviset på at Jesus var den lovte Messias fant han i oppfyllelsen av profetenes 
forutsigelser om hvordan jødene ville forkaste Kristus og benekte korsfestelsen, oppstandelsen og 
himmelfarten. Stefanus' tale like før han led martyrdøden, trengte seg med voldsom kraft inn i 
Saulus' sinn. Han forstod at martyren virkelig hadde sett Guds herlighet da han sa: "Jeg ser 
himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd".' Prestene kalte det gudsbespottelse, 
men nå visste Saulus at det var Stefanus som talte sant. 

Hvilken åpenbaring dette var for forfølgeren! Saulus skjønte nå at den lovte Messias var kommet til 
jorden som Jesus fra Nasaret og blitt forkastet og korsfestet av dem han kom for å frelse. Han visste 
også at Frelseren hadde stått opp fra graven som seiervinner og var fart tilbake til himmelen. Straks 
Saulus fikk denne guddommelige åpenbaringen, tenkte han med gru på hvordan han hadde 
samtykket i mordet på Stefanus fordi denne hadde vitnet om en korsfestet og oppstått frelser. Han 
husket også hvordan han senere hadde medvirket til at mange andre oppriktige Jesu tilhengere måtte 
dø i fryktelige forfølgelser. 

Frelseren talte til Saulus gjennom Stefanus. Hans bevisføring kunne ingen motsi. Den velutdannede 
jøden så i martyrens ansikt et gjenskinn av Kristi herlighet. Ansiktet var som en engels ansikt.' 
Saulus la merke til Stefanus' overbærende sinnelag da han tilgav sine motstandere. Han så også en 
sterk og glad tålmodighet hos alle dem han pinte og plaget. Noen viste til og med glede når de måtte 
gi sitt liv for troens skyld. 

Alt dette gjorde et sterkt inntrykk på Saulus. Av og til førte det til en nesten uimotståelig 
overbevisning om at Jesus var den lovte Messias. Ved slike anledninger kjempet han natt etter natt 
med sin overbevisning, men likevel holdt han fast på at Jesus ikke var Messias, og at hans 
tilhengere bare var villfarne fanatikere. 

Nå hadde Kristus selv talt til Saulus: "Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?" Den samme stemmen 
svarte da Saulus spurte: "Hvem er du, Herre?" "Jeg er Jesus, han som du forfølger." Her 
identifiserer Kristus seg med sitt folk. Ved å forfølge Jesu tilhengere hadde Saulus slått til direkte 
mot himmelens Herre. Med falske anklager og vitnemål mot dem hadde Saulus også rettet falske 
anklager og vitnemål mot verdens frelser. 

Saulus var ikke et øyeblikk i tvil om at det var Jesus fra Nasaret som talte til ham. Han forstod at 
Jesus var den Messias de hadde ventet på så lenge, Israels trøster og frelser. Skjelvende og redd 
spurte Saulus hva han skulle gjøre. "Reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt deg hva du 
skal gjøre." 

Saulus blind og redd 
Da lyset forsvant og Saulus reiste seg igjen, var han fullstendig blind. Det skarpe lyset fra Kristi 
herlighet ble for kraftig for dødlige øyne. Da det forsvant, senket nattemørket seg over synet hans. 
Han trodde at blindheten var en straff fra Gud for den grusomme forfølgelsen av Jesu tilhengere. 



Han famlet omkring i dette fryktelige mørket; forundret og fylt av frykt leide hans venner ham til 
Damaskus. 

Tidlig på morgenen den begivenhetsrike dagen hadde Saulus nærmet seg Damaskus godt tilfreds 
med seg selv på grunn av den tillit øverstepresten hadde vist ham. Det var lagt et stort ansvar på 
ham. Oppdraget var å ivareta den jødiske religions interesser og om mulig forhindre at den nye 
læren spredte seg i Damaskus. Saulus trodde fullt og fast at oppdraget ville lykkes, og ventet spent 
på de opplevelser han så for seg. 

Men ankomsten til byen stod på ingen måte i forhold til forventningene. Blind, hjelpeløs og full av 
anger visste Saulus ingenting om framtiden. Slik var situasjonen da han kom til Judas hus. Judas var 
en disippel av Jesus. Hos ham fikk han i sin ensomhet god anledning til å tenke og be. 

Saulus var blind i tre dager. Han verken spiste eller drakk. Tre dager i sjelekval føltes lange som år. 
Gang på gang tenkte han fortvilt på den rollen han hadde spilt da Stefanus led martyrdøden, og det 
skar ham i hjertet. Han tenkte med gru på den skyld han tok på seg da han lot seg beherske av 
prestenes og ledernes ondskap og fordommer selv da Stefanus' ansikt skinte med .et lys fra 
himmelen. Fylt av sorg og nedbrutt i ånden tenkte han på alle de ganger han hadde lukket øyne og 
ører for de mest overveldende bevis og nådeløst fortsatt den utrettelige forfølgelsen av dem som 
trodde på Jesus fra Nasaret. 

Tre dager i selvransakelse og ydmykelse tilbrakte han i absolutt ensomhet. De troende, som var blitt 
advart om hensikten med Saulus besøk i Damaskus, fryktet at han bare bløffet for lettere å kunne 
bedra dem. Derfor holdt de seg vekk og nektet å vise medfølelse. Saulus følte på sin side ingen 
trang til å be om hjelp fra de uomvendte jøder han hadde planlagt å samarbeide med i forfølgelsen 
av de kristne. Han visste at de overhodet ikke ville høre på hans historie. Han syntes å være avskåret 
fra all menneskelig medfølelse.. Hans eneste håp var en barmhjertig Gud, og med et sønderknust 
hjerte henvendte han seg til ham. 

Veien til frelse åpnet 
I de lange timene Saulus var alene med Gud, husket han mange av Skriftens uttalelser om Kristi 
første komme. Hukommelsen ble skjerpet da en ny overbevisning fikk plass i hans sinn. Nå kunne 
han omhyggelig kalle profetiene fram I erindringen og tenke nøye over hva de betydde, og da slo 
det ham hvor blind han hadde vært. Det samme gjaldt jødene i sin alminnelighet, noe som førte til at 
de forkastet Jesus som den lovte Messias. Saulus hadde fått en ny forståelse. Alt syntes nå så klart. 
Han forstod at fordom og vantro hadde formørket hans åndelige syn og hindret ham fra å se at Jesus 
fra Nasaret var profetienes Messias. 

Etter hvert som Saulus lot seg overbevise av Den Hellige Ånd, innså han sine feil og forstod hvor 
vidtrekkende Guds lov var. Som stolt fariseer trodde han helt og fullt at han ble rettferdiggjort ved 
gode gjerninger. Nå bøyde han seg for Gud, ydmyk som et troskyldig barn. Han bekjente sin egen 
uverdighet og påberopte seg en korsfestet og oppstått frelsers fortjeneste. Saulus lengtet etter å leve 
i fullt samsvar og fellesskap med Faderen og Sønnen. Med et brennende ønske om å bli tilgitt og 
godtatt sendte han inderlige bønner opp til nådens trone. 

Den angrende fariseer bad ikke forgjeves. Guddommelig nåde forvandlet hver tanke og hvert ønske 
lengst nede i hjertedypet. Alt det beste i ham ble brakt i harmoni med Guds evige hensikter. For 
Saulus kom Kristus og hans rettferdighet til å bety mer enn hele verden. 



Saulus' omvendelse er et tydelig bevis på Den Hellige Ånds mirakuløse evne til å overbevise om 
synd. Saulus hadde vært overbevist om at Jesus fra Nasaret vanæret Guds lov og lærte sine disipler 
at den var uten betydning. Etter omvendelsen innså Saulus at Jesus var den som skulle komme til 
verden for å stadfeste sin Fars lov. Han ble overbevist om at Jesu korsfestelse oppfylte de 
gammeltestamentIige profetier om Israels frelser. 

I beretningen om Saulus' omvendelse finner vi viktige prinsipper vi bør være oppmerksomme på. 
Saulus ble stilt ansikt til ansikt med den Kristus som hadde tiltenkt ham et svært betydningsfullt 
arbeid. Han skulle være et "utvalgt redskap" for ham. Likevel fortalte ikke Herren ham straks 
hvilket arbeid han hadde i tanke for ham. Først ble han stanset og overbevist om sin synd. Da 
Saulus spurte: "Hva vil du jeg skal gjøre?" satte Jesus ham i forbindelse med menigheten. Der 
skulle han få vite Guds vilje med ham. 

Det herlige lyset som brakte Saulus ut av uvitenheten, var sendt av Herren. Men også disiplene 
skulle gjøre noe for ham. Da Kristus viste seg for Saulus og overbeviste ham om at han var en 
synder, stod den angrende Saulus ferdig til å la seg undervise i sannheten av dem som Gud hadde 
betrodd denne oppgaven. 

Paulus vender om, får synet tilbake 
Mens Saulus befant seg alene i Judas' hus, fortsatte han å be og påkalle Gud. Da viste Herren seg 
for en disippel som hette Ananias. Han fikk vite at Saulus fra Tarsus bad og trengte hjelp. "Gå bort i 
den gaten som kalles Den rette, og i huset hvor Judas bor, skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For 
han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på 
ham, så han kan få synet igjen." 

Ananias hadde vanskelig for å tro engelens ord, for meldingene om Saulus' bitre forfølgelse av de 
kristne i Jerusalem var kjent vidt og bredt Han dristet seg til å si: "Herre, jeg har hørt mange fortelle 
om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem." Men befalingen var 
ikke til å misforstå: "Du skal gå. For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram 
for folkeslag og konger og for Israels folk." 

Ananias adlød og fant mannen som hadde truet og fnyst mot alle som trodde på Jesus. Han la sine 
hender på den angrende og lidende mannens hode og sa: "Saul, min bror! Herren har sendt meg, 
Jesus som viste seg for deg på veien hit; han vil at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige 
Ånd." "Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han gjorde seg klar og 
ble døpt" 

På denne måten bekreftet Jesus menighetens myndighet og satte Saulus i forbindelse med sine 
utvalgte redskaper på jorden. Jesus er synderes venn. Hans hjerte føler med dem i deres ulykke. 
Selv om han har all makt i himmel og på jord, respekterer han de redskaper han har kalt til å 
opplyse verden om frelsen. Han leder syndere til den menighet han satte til å være Iysbærer i 
verden. 

Saulus var blindet av villfarelse og fordom da han møtte Kristus og ble satt i direkte kontakt med 
menigheten, verdens lys. På denne måten representerer Ananias på samme tid både Kristus og hans 
tjenere, som er kalt til å virke på Kristi vegne. På Kristi vegne rører Ananias ved Saulus øyne, og 
Saulus får synet igjen. På Kristi vegne legger Ananias hendene på ham og ber i Kristi navn. Da 
mottar Saulus Den Hellige Ånd. Alt skjer i Kristi navn og på hans befaling. Kristus er kilden. 



Menigheten er hans talerør.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 9,1-18 

Forberedelser
Etter dåpen avbrøt Paulus fasten og ble noen dager hos disiplene i Damaskus. Han begynte straks å 
forkynne i synagogene at Kristus er Guds Sønn. Med frimodighet erklærte han at Jesus fra Nasaret 
var den Messias de hadde ventet på så lenge, og "at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at 
han ble begravet, at han stod opp på den tredje dag", og at han viste seg for de tolv apostlene og 
andre. Og Paulus legger til: "Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster." 
Hans ugjendrivelige argumenter var hentet fra profetiene og ble framført i Guds kraft. Jødene ble 
forvirret og kunne ikke imøtegå dem. 

For jødene kom nyheten om Paulus' omvendelse som en stor overraskelse. Han var reist "til 
Damaskus med myndighet og fullmakt fra øversteprestene” for å forfølge og arrestere de kristne, 
men i stedet forkynte han evangeliet om en korsfestet og oppstått frelser. På den måten styrket han 
dem som allerede var disipler, og brakte stadig flere mennesker til den troen han tidligere hadde 
motarbeidet så innbitt. 

Tidligere var Paulus kjent som en ivrig forsvarer av jødenes religion og en utrettelig forfølger av 
Jesu disipler. Han var uredd, hemningsløs og energisk. Evner og utdanning gjorde ham dugelig til 
de fleste stillinger. Hans argumenter var uvanlig innlysende, og med bitende ironi satte han 
motstandere i situasjoner som var lite misunnelsesverdige. Nå så jødene denne usedvanlig løfterike 
unge mannen i lag med dem han tidligere hadde forfulgt. Fryktløst prekte han i Jesu navn. 

Når en general faller i kamp, er det et tap for hæren hans, men hans død styrker ikke fienden. Går 
derimot en framtredende person over til motstanderen, er det ikke bare slutt på hans tjeneste, men 
de som han slutter seg til, høster avgjorte fordeler. Gud kunne lett ha drept Saulus fra Tarsus på 
veien til Damaskus og på den måten svekket de krefter som forfulgte de kristne. Men i samsvar med 
sitt forsyn valgte han å spare Saulus' liv, samtidig som han omvendte ham. På den måten førte Gud 
en av fiendens toppmenn over på Kristi side. Paulus var en fremragende taler og en skarp kritiker 
som med sin urokkelige holdning og sitt store pågangsmot hadde alle de egenskaper det var behov 
for i den første menighet. 

Alle som hørte Paulus forkynne Kristus i Damaskus, undret seg og sa: "Er det ikke han som i 
Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn? Kom han ikke hit for å arrestere dem og føre 
dem til overprestene?" 

Paulus bedyret at verken en plutselig innskytelse eller fanatisme var årsaken til hans nye tro, men at 
det skyldtes overveldende bevis. Når Paulus forkynte evangeliet: søkte han å belyse profetiene om 
Kristi første komme. Han viste klart at disse profetiene var blitt bokstavelig oppfylt i Jesus fra 
Nasaret. Hans tro var grunnlagt på ufeilbare profetier. 

Paulus fortsatte å oppfordre sine undrende tilhørere til å "gjøre bot og vende om til Gud og gjøre 
gjerninger som svarer til omvendelsen". Han "fikk stadig større kraft, og han brakte jødene i 
Damaskus ut av fatning ved å vise klart at Jesus er Messias". Men mange gjorde seg harde og nektet 



å ta imot hans budskap. Deres undring da han vendte om, gikk snart over til det samme voldsomme 
hatet de hadde vist mot Jesus. 

Paulus i Arabia 
Motstanden ble så sterk at Paulus ikke kunne fortsette virksomheten i Damaskus. En budbringer fra 
himmelen befalte ham å dra derfra for en stund. Han reiste da til Arabia og fant sikkerhet der. 

Ensom i ødemarken fikk Paulus ro og god tid til studier og ettertanke. I ro tenkte han igjennom alt 
han hadde opplevd, og forvisset seg om at omvendelsen var ekte. Han søkte Gud av hele sitt hjerte 
og slo seg ikke til ro før han var sikker på at Gud hadde godtatt hans anger og tilgitt hans synd. Han 
lengtet etter en forsikring om at Jesus ville være med i det arbeid som lå foran ham. Han ryddet av 
veien all den fordom og de tradisjoner som til da hadde preget hans liv, og ble undervist av ham 
som er sannhetens kilde. Jesus var der. Han styrket Paulus i troen og gav ham et rikt mål av visdom 
og nåde. 

Når mennesket blir brakt i forbindelse med Gud, det menneskelige med det guddommelige, er det 
umulig å beregne hvordan det virker på kroppen og det indre liv. En slik forbindelse er i seg selv 
den høyeste form for utdanning og Guds egen metode for menneskets utvikling. "Forlik deg nå med 
ham," lyder hans budskap til menneskene. 

Det alvorlige oppdraget Paulus fikk i samtalen med Ananias, hvilte stadig tyngre på ham. Etter å ha 
hørt ordene "Saul, bror, bli seende!" kunne Paulus for første gang se ansiktet til den trofaste 
Ananias, som inspirert av Den Hellige Ånd sa til ham: "Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne 
hans vilje, til å se Den Rettferdige og til å høre hans røst. For du skal være hans vitne overfor alle 
mennesker om det du har sett og hørt. Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder 
vasket bort, idet du påkaller hans navn.” 

Disse ordene var i samsvar med Jesu ord da han stanset Saulus på reisen til Damaskus: "Men reis 
deg nå og stå på dine ben. For jeg har vist meg for deg for å utvelge deg til tjener og til vitne, både 
om det du har sett av meg og om det du siden skal få se. Fra ditt folk skal jeg redde deg, og fra 
folkeslagene som jeg sender deg til. Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra 
Satans makt til Gud for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt 
helliget ved å tro på meg.” 

Når Paulus tenkte over disse ordene, forstod han klarere hvorfor han "etter Guds vilje" var blitt "kalt 
til Jesu Kristi apostel". Han var "ikke kalt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus 
Kristus og av Gud Fader". Storheten i dette arbeidet førte til at han studerte mye i de hellige skrifter 
for å "forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at Kristi kors ikke skal miste 
sin kraft", "men med Ånd og kraft som bevis". Han ønsket ikke at tilhørernes "tro skulle bygge på 
menneskelig visdom, men på Guds kraft" 

Ved å lese skriftene oppdaget Paulus at det gjennom tidene ikke var kalt "mange vise, menneskelig 
talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt". Vi leser videre: "Men det som går for å være 
uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for a gjøre de vise til skamme. Det som regnes for svakt i 
verden utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som står lavt i verden, det som ble 
foraktet det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke 
noe menneske skal rose seg overfor Gud." Etter å ha betraktet verdens visdom i lyset fra korset 



bestemte Paulus seg for at han "ikke ville vite av noe annet ... enn Jesus Kristus og ham 
korsfestet"." 

I prekegjerningen mistet Paulus aldri av syne kilden til sin visdom og kraft. Mange år senere hører 
vi ham si: "Ja, jeg regner ålt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer 
verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i 
ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved 
tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans 
oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik idet jeg dør som han - måtte jeg bare nå fram til 
oppstandelsen fra de døde !” 

Tilbake i Damaskus og Jerusalem 
Fra Arabia drog Paulus tilbake til Damaskus. og forkynte frimodig i Jesu navn. Han brakte jødene 
ut av fatning med sine argumenter, og de la derfor planer om å drepe ham. Byportene ble strengt 
bevoktet dag og natt for å hindre ham i å flykte. Denne krisen førte til at disiplene med stort alvor 
søkte Gud, og en natt fikk de Paulus ut ved å fire ham ned langs muren i en kurv. 

Etter flukten fra Damaskus reiste Paulus til Jerusalem. Det var da gått tre år siden omvendelsen. 
Han forteller noe senere at hovedhensikten med besøket var å møte Peter. Da han kom til byen hvor 
han engang var kjent som forfølgeren Saulus, "forsøkte han å slutte seg til disiplene, men alle var 
redd ham og trodde ikke at han var noen disippel". De hadde problemer med å tro at en fanatisk 
fariseer som hadde gjort så mye for å ødelegge menigheten, kunne bli en oppriktig Jesu tilhenger. 
"Barnabas tok seg da av ham og førte ham til apostlene. Og han fortalte dem hvorledes Saulus på 
veien til Damaskus hadde møtt Herren og snakket med ham, og hvorledes han i Damaskus fritt og 
åpent hadde forkynt i Jesu navn." 

Da tok disiplene imot ham som en av sine egne. Snart fikk de overveldende bevis på hvor ekte hans 
kristne erfaring var. Han som skulle bli hedningenes apostel, var nå i den byen hvor mange av hans 
tidligere medarbeidere bodde. Han lengtet etter å fortelle jødenes ledere at profetiene om Messias 
var blitt oppfylt da Frelseren kom. Engang hadde Paulus kjent disse lærere i Israel svært godt. 
Derfor følte han seg sikker på at de var like ærlige og oppriktige som han. Men har: feilregnet sine 
jødiske brødres sinnelag, og hans håp om at de hurtig ville vende om, ble til bitter skuffelse. Selv 
om han forkynte frimodig i Herrens navn og diskuterte med de gresktalende jøder, nektet jødenes 
religiøse ledere å tro. I stedet forsøkte de å få ham drept. Han ble fylt av sorg og ville gjerne ha gitt 
livet om det bare hadde ført til at noen ble kjent med sannheten. Paulus tenkte med skam på den 
aktive rolle han spilte da Stefanus led martyrdøden. For å fjerne det merke som falske anklager 
hadde satt på Stefanus, forsøkte Paulus å forsvare den sannhet som Stefanus hadde ofret livet for. 

Det hvilte tungt på Paulus at jødene nektet å tro. Derfor bad han i templet. Noe senere forteller han 
at han kom i henrykkelse. Et sendebud fra himmelen viste seg for ham og sa: "Skynd deg ut av 
Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg." 

Paulus ville helst bli i Jerusalem og møte sine motstandere. For ham var det feigt å flykte hvis han 
ved å bli i byen kunne overbevise noen av de stridige jødene om sannheten i evangeliet. Så fikk det 
ikke hjelpe om han mistet livet. Derfor svarte han: "Herre, du vet jo selv at jeg fikk kastet i fengsel 
dem som trodde på deg, og lot dem piske rundt om i synagogene. Og da blodet rant fra Stefanus, 
ditt vitne, var jeg selv til stede. Jeg var enig med dem som drepte ham, og passet klærne deres.” 
Men Herren sa: "Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedningfolkene." 



Da brødrene fikk vite det, gjorde de sitt ytterste for å påskynde flukten fra Jerusalem. De brakte 
ham i all hemmelighet til Cæsarea. Derfra sendte de ham til Tarsus. Da Paulus var reist, ble det 
midlertid slutt på jødenes voldsomme motstand. Menigheten fikk en rolig periode, og mange kom 
til tro.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 9,19-30 

Han søkte sannhet
Apostelen Peters prekegjerning førte til at han besøkte de troende i byen Lod. Der helbredet han 
Æneas. Han var lam og hadde ligget til sengs i åtte år. "Æneas, Jesus Kristus helbreder deg," hadde 
Peter sagt. "Stå opp og re sengen din!" "Straks reiste han seg opp. Alle som bodde i Lod og Saron, 
så ham, og de vendte om til Herren." 

Dorkas tilbake til livet 
Byen Jaffa lå ikke langt fra Lod. Der bodde Dorkas. Hun var meget avholdt for alt det gode hun 
gjorde, og var en verdig Jesu disippel. Hennes liv var fylt av vennlige handlinger. Hun visste hvem 
som trengte klær og forståelse, og arbeidet utrettelig for de fattige og alle som sørget. Hennes 
hender var mer aktive enn tungen. 

"Men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde." Menigheten i Jaffa forstod hvor mye de hadde 
mistet. Da medlemmene hørte at Peter var i Lod, sendte de av sted to menn og bad ham om å 
komme straks. Peter gjorde seg i stand og ble med dem. Vel framme tok de ham med ovenpå i huset 
hvor Dorkas lå død. Der samlet alle enkene seg gråtende omkring ham. De viste ham alle skjortene 
og kappene Dorkas hadde sydd før hun døde. Tenker vi på alt det gode Dorkas hadde gjort, er det 
ikke så merkelig at menigheten sørget, og at det falt varme tårer på den livløse kroppen hennes. 

Apostelen ble grepet av medfølelse da han så deres sorg. Han bad de gråtende vennene om å forlate 
rommet. Så knelte han og bad inderlig til Gud om å gi henne tilbake liv og helse. Deretter snudde 
han seg mot den døde og sa: "Tabita, reis deg." Da åpnet hun øynene, så på Peter og satte seg opp. 
Dorkas hadde gjort mye godt for menigheten, og Gud valgte å føre henne tilbake fra fiendens land 
for å la enda flere nyte godt av hennes dyktighet og vilje til innsats. Han ville også at dette bevis på 
hans kraft skulle styrke Kristi sak. 

Hedningen som kjente Gud 
Mens Peter oppholdt seg i Jaffa, kalte Gud ham til å bringe evangeliet til Kornelius i Cæsarea. 
Kornelius var en rik romersk offiser av høy byrd. Han hadde en krevende stilling og var høyt 
respektert. Av fødsel, oppdragelse og utdanning var han hedning, men i kontakten med jødene ble 
han kjent med Gud og tilbad ham helhjertet. Han beviste sin troverdighet ved å hjelpe de fattige. 
Overalt var han kjent for sin godgjørenhet. Både blant jøder og hedninger hadde han et godt 
omdømme for sitt rettskafne liv. Hans innflytelse ble til velsignelse for alle han kom i kontakt med. 
Bibelen forteller at han var en from mann, og at både han og familien hørte til dem som trodde på 
jødenes Gud. Den forteller også at han ofte gav almisser til folket og stadig bad til Gud. 

Kornelius trodde at Gud hadde skapt himmel og jord. Derfor æret han Gud og erkjente hans 
myndighet. Han søkte Guds råd i alle livets gjøremål. Både i familieliv og arbeid var han trofast 
mot Herren. Hjemme opprettet han et alter for Gud, for han våget ikke å gjennomføre planer eller 
bære ansvar uten først å søke Guds hjelp. 



Selv om Kornelius trodde på profetiene og ventet på Messias, visste han ingenting om det 
evangelium som kom til syne i Kristi liv og død. Rabbinerne betraktet ham som hedning og uren 
fordi han ikke var medlem av jødenes menighet, men den samme hellige Vekter som sa om 
Abraham: "Jeg kjenner ham", kjente også Kornelius og sendte ham et budskap direkte fra 
himmelen. 

Engelen kommer 
Engelen kom til Kornelius mens han bad. Da offiseren hørte sitt eget navn, ble han forferdet. Men 
han forstod at sendebudet kom fra Gud. "Hva vil du, herre?" spurte han. Engelen svarte: "Dine 
bønner og almisser har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg. Nå skal du sende noen 
menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon, også kalt Peter. Han er gjest hos garveren 
Simon, som bor i et hus nede ved sjøen." 

Befalingen var ikke til å misforstå. Den oppgav til og med yrket til den mannen Peter bodde hos. 
Det viser at i himmelen er de kjent med hva menneskene til enhver tid foretar seg. Gud vet like mye 
om hvordan en vanlig arbeider utfører sin gjerning, som han vet alt om en konge som sitter på sin 
trone. 

"Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon, også kalt Peter." På 
denne måten viste Gud sin aktelse for prekegjerningen og sin organiserte menighet. Engelen hadde 
ikke i oppdrag å fortelle Kornelius om korset. En mann med de samme menneskelige svakheter og 
fristelser som Kornelius selv hadde, skulle fortelle ham om den korsfestede og oppståtte frelseren. 

Gud velger ikke syndfrie engler til å representere ham blant menneskene. Han sender mennesker 
under samme vilkår som dem han ønsker å nå med frelsens budskap. Kristus ble menneske for å 
kunne nå menneskene. Han som skulle bringe frelse til verden, måtte på samme tid være både Gud 
og menneske. Det er menn og kvinner som har fått det hellige oppdraget å forkynne "det glade 
budskap om Kristi ufattelige rikdom".' 

I sin visdom leder Gud alle som søker sannheten, til medmennesker som allerede kjenner den. Hans 
plan er at de som har mottatt lyset, skal bringe det videre til dem som lever i mørket. Mennesker 
som forstår å øse av visdommens kilde, blir evangeliets mektige redskaper til å forvandle både sinn 
og hjerte. 

Kornelius adlød med glede. "Da engelen som talte til ham, var borte, tilkalte han to tjenere og en 
gudfryktig soldat, en av hans oppassere. Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa." 

Peters syn om rene og urene dyr
Etter samtalen med Kornelius drog engelen til Peter i Jaffa. Akkurat da var Peter oppe på taket av 
huset for å be. Vi leser at han ble sulten og ville spise, men da korn han i henrykkelse og fikk et syn. 
Peter trengte noe mer enn mat. Fra taket så han ut over Jaffa og områdene rundt byen. Da korn det 
over ham en lengsel etter å se sine landsmenn frelst. Han ønsket inderlig å vise dem Skriftens 
profetier om Jesu lidelse og død. 

I synet så Peter en åpen himmel og noe som kom dalende ned. Det så ut som en stor duk som ble 
senket mot jorden etter de fire hjørnene. I duken. fantes alle slags dyr som lever på jorden. Peter så 
firbente dyr, krypdyr og himmelens fugler. Da hørte han en stemme: "Peter, ta for deg, slakt og 
spis." Da svarte han: "Det kan jeg ikke, Herre. For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent." Enda 



en gang talte røsten til ham: "Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent." Dette hendte tre 
ganger før duken ble tatt opp til himmelen igjen. 

Dette synet virket som en irettesettelse på Peter, men samtidig lærte det ham noe. Det åpenbarte 
Guds hensikt med hedningene. På grunn av Jesu død skulle de bli jødenes medarvinger til frelsens 
velsignelser. Enda hadde ingen av disiplene forkynt evangeliet for hedningene. De mente at det 
gjerdet som ble revet da Kristus døde, fremdeles stod der. Derfor hadde de begrenset sitt arbeid til 
jødene. For dem var hedningene utestengt fra evangeliets velsignelser. Nå forsøkte Gud å vise Peter 
at Guds plan gjelder hele verden. 

Mange hedninger hadde med interesse hørt på Peter og de andre apostlene. Greske jøder var 
tidligere kommet til tro på Kristus, men omvendelsen av Kornelius skulle bli den første av 
betydning blant hedningene. 

For Kristi menighet var tiden inne for en radikal omlegning av virksomheten. Den døren som 
mange kristne jøder hadde lukket for hedningene, skulle nå åpnes, og hedninger som tok imot 
evangeliet, skulle bli likeverdige disipler ,uten å la seg omskjære. 

Vi har her sett hvor grundig Herren gikk fram for å bryte ned den fordom mot hedningene som 
Peters jødiske bakgrunn hadde gitt ham. Med synet om duken og de urene dyrene forsøkte han å 
fjerne apostelens fordom og vise ham den viktige sannheten at himmelen ikke gjør forskjell på folk. 
Jøder og hedninger er like verdifulle i Herrens øyne. I Kristus kan hedningene fa del i de 
velsignelser og privilegier som evangeliet gir. 

Kornelius utsendinger møter Peter 
Mens Peter grublet over hva synet betydde, kom de mennene som Kornelius hadde sendt til Jaffa. 
Nå stod de foran huset hvor Peter bodde. Da sa Ånden til ham: "To menn spør etter deg. Skynd deg 
og gå ned; du skal følge med dem uten a betenke deg, for jeg har sendt dem." 

Denne befalingen gav Peter store problemer, og det var med stor uvilje han gikk til oppgaven. Men 
han våget ikke å nekte. "Han gikk ned til mennene og sa: "Det er meg dere spør etter. Hvorfor er 
dere kommet hit?" De svarte: "Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann 
som hele det jødiske folk bare har godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at 
han skulle hente deg til sitt hus og høre hva du har å si.” 

Peter valgte å lyde Guds befaling og lovte å bli med dem. Morgenen etter tok han fatt på reisen til 
Cæsarea med seks trosfeller som reisefølge. De skulle bevitne alt han kom til å si eller gjøre under 
besøket hos hedningene. Peter visste at han kom til å måtte forklare seg om en så åpenbar 
overtredelse av jødenes lære. 

Møtet med Kornelius og familien 
Da Peter kom inn i Kornelius' hus, ble han ikke tatt imot som en vanlig gjest, men som en utsending 
hedret av himmelen og sendt fra Gud. På østerlandsk vis skulle man bøye seg for fyrster eller andre 
høytstående personer, og barna måtte bøye seg for sine foreldre. Men Kornelius var så overveldet 
av ærbødighet overfor ham Gud hadde sendt for å undervise ham, at han kastet seg ned for Peters 
føtter og tilbad ham. Peter ble forferdet og reiste ham opp. "Reis deg," sa Peter, "jeg er også bare et 
menneske." 



Etter å ha sendt sine menn av gårde for å hente Peter kalte Kornelius sammen slektninger og nære 
venner for at også de skulle få høre evangeliet. Da Peter kom, ventet en stor forsamling på å høre 
ham tale. 

Peter begynte med å fortelle om jødenes skikker og fortalte at det for en jøde var mot loven å ha 
omgang med hedninger, da det ifølge loven ville gjøre ham uren. "Dere vet," sa han, "at det er 
forbudt for en jøde å være sammen med eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg 
at jeg ikke har lov til å si at noe menneske er vanhellig eller urent. Da jeg ble budsendt, kom jeg 
derfor uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?" 

Da fortalte Kornelius om sin opplevelse og gjengav hva engelen hadde sagt. Til slutt sa han: "Med 
en gang sendte jeg bud etter deg, og det var vennlig av deg å komme. Nå er vi alle samlet for Guds 
ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si." 

Peter sa: "Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk. Men han tar imot enhver som 
frykter ham, og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører." 

Så forkynte han Kristus for den lydhøre forsamlingen. Han fortalte om hans liv og de mange 
miraklene, forræderiet mot ham og korsfestelsen, hans oppstandelse og himmelfart, og om hans 
gjerning i himmelen som menneskets stedfortreder og talsmann. Mens Peter viste til Jesus som 
synderes eneste håp, forstod han klart meningen med det synet han hadde hatt. Hans hjerte var satt i 
brann av det budskap han forkynte. 

Plutselig ble talen avbrutt ved at Den Hellige Ånd kom over alle som var til stede. "Mens Peter 
fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende jøder som var kommet 
dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. 
For de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da sa Peter: "Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel 
som vi. Kan da noen nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?" Så bød han at de skulle døpes i 
Jesu Kristi navn." 

Slik ble evangeliet brakt til mennesker som var fremmede og utlendinger, og de ble de helliges 
medborgere og medlemmer av Guds familie. At Kornelius og hans familie vendte om, var bare 
førstegrøden av den avlingen som skulle høstes inn. Fra denne familien spredte nådens budskap seg 
til andre i den hedenske byen. 

Vår tids "Kornelius"
I dag søker Gud etter mennesker både av høy og lav byrd. Mange likner Kornelius, og dem ønsker 
Gud å knytte til sitt verk her på jorden. De føler seg dratt til Guds folk, men er ,fremdeles bundet til 
verden. Det krever mot å ta stilling for Kristus. Derfor bør det arbeides spesielt for slike som svever 
i stor fare på grunn av ansvar og omgangskrets. 

Gud leter etter oppriktige, ydmyke arbeidere som vil påta seg å bringe evangeliet til de høyere 
klasser av folket. Det vil skje mirakler i form av ekte omvendelser mirakler vi ikke opplever i dag. 
Selv ikke de mektige menn i verden står utenfor rekkevidden av den Gud som har makt til å gjøre 
undergjerninger. Hvis de som samarbeider med ham, ser anledningene og viser troskap og mot i sitt 
arbeid, vil Gud omvende evnerike og innflytelsesrike mennesker i ansvarsfulle stillinger. Ved Den 
Hellige Ånds kraft vil mange godta de himmelske prinsipper, og omvendt til sannheten vil de bli 
brukt av Gud til å bringe lyset til andre. De vil føle byrde for andre som tilhører samme klasse som 



de. Tid og penger vil bli viet til Herrens gjerning, og menigheten vil oppleve større effektivitet og 
kraft. 

Fordi Kornelius var lydig mot all den undervisningen han hadde fått, ordnet Gud det slik at han fikk 
høre mer om sannheten. Et sendebud fra himmelen ble sendt til den romerske offiseren og til Peter 
for å sette Kornelius i forbindelse med en som kunne veilede ham til mer lys. 

Mange mennesker er i dag nærmere Guds rike enn vi aner. I en mørk verden full av synd har Gud 
mange verdifulle juveler som han ønsker å sette i forbindelse med sine sendebud. Overalt finnes det 
noen som vil ta imot Kristus. Mange vil verdsette Guds visdom høyere enn alt annet i verden og bli 
trofaste lysbærere. Drevet av Kristi kjærlighet vil de overtale andre til å komme til ham. 

Evangeliet ut til hedningene 
Da de troende i Judea hørte at Peter hadde besøkt en hedning og prekt for alle som var til stede, 
følte de seg både forbauset og støtt. De mente at Peter hadde opptrådt formastelig, og fryktet at det 
ville motvirke hans forkynnelse. Neste gang de møtte Peter, irettesatte de ham og sa: "Du tok inn 
hos uomskårne og spiste sammen med dem." 

Peter la da alt fram for dem. Han fortalte om synet og om stemmen som hadde oppfordret ham til 
ikke lenger å holde fast på de seremonielle gjerder som var satt mellom omskårne og uomskårne, 
eller å betrakte hedningene som urene. Han forklarte at han var blitt beordret til å besøke 
hedningene, og fortalte om utsendingene, reisen til Cæsarea og møtet hos Kornelius. Han gjengav 
samtalen med offiseren og fortalte hvordan en engel i et syn hadde bedt Kornelius om å sende bud 
på ham. 

Her er hva Peter fortalte om sin opplevelse: "Da jeg begynte å tale kom Den Hellige Ånd over dem 
likesom over oss i begynnelsen. Da husket jeg Herrens ord, at han sa: "Johannes døpte med vann, 
men dere skal døpes med Den Hellige Ånd." Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da 
vi kom til tro på Herren Jesus Kristus hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?" 

Da de troende hørte dette sa de ikke mer. De følte seg overbevist om at Peters handlemåte hadde 
vært en direkte oppfyllelse av Guds plan. De forstod også at deres fordom og avvisende holdning 
var sterkt i strid med evangeliets ånd. Derfor priste de Gud og sa: "Så har da Gud også latt 
hedningene få vende om og vinne livet." 

På den måten ble fordommer fjernet uten strid, og det var slutt på et århundrelangt skille. Nå lå 
veien åpen for forkynnelsen av evangeliet for hedningene.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 9,32-11,18 

På frifot
"På den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe." Judea ble den gangen styrt av Herodes 
Agrippa, som stod ansvarlig overfor den romerske keiser Klaudius. Herodes var samtidig 
fjerdingsfyrste over Galilea. Han bekjente seg til jødedommen og var tilsynelatende meget nøye 
med at deres seremonielle lover ble fulgt. Han ønsket å sikre sin ærefulle stilling og søkte derfor 
jødenes gunst ved å forfølge den kristne menighet. Han ødela de kristnes hjem og eiendom og 
fengslet mange av menighetens ledere. Han kastet Jakob, bror av Johannes, i fengsel og sendte en 



skarpretter til å drepe ham med sverd, slik en annen Herodes gjord", da han halshogde døperen 
Johannes. Han merket at jødene verdsatte dette, og derfor kastet han også Peter i fengsel. 

Disse grusomhetene hendte i påsken. Mens jødene feiret befrielsen fra Egypt og lot som om de 
hadde stor nidkjærhet for Guds lov, brøt de hvert eneste prinsipp i loven ved å forfølge og myrde 
dem som trodde på Kristus. 

Peter kastet i fengsel 
Jakobs død vakte stor sorg og bestyrtelse blant de kristne. Da også Peter ble fengslet, fastet og bad 
hele menigheten. 

Jødene bifalt at Herodes tok livet av Jakob, selv om enkelte beklaget at det foregikk i hemmelighet. 
De mente en offentlig henrettelse ville ha virket mer avskrekkende på de kristne og deres 
sympatisører. Herodes holdt derfor Peter fengslet. Hans hensikt var a henrette ham offentlig på et 
senere tidspunkt for å tilfredsstille jødene. Av sikkerhets grunner ble han imidlertid rådet til ikke å 
la den gamle apostelen henrette mens det oppholdt seg så mange mennesker i Jerusalem. Man 
fryktet at det ville vekke medfølelse hos folket om de så ham bli ført bort for å dø. 

Prestene og de eldste fryktet også at Peter ville komme med en av de kraftige talene som flere 
ganger hadde inspirert folket til å studere Jesu liv og karakter. Det var taler som de ikke hadde gode 
nok argumenter til å gjendrive. Peters iver i arbeidet for Kristi sak hadde ført til at mange tok imot 
evangeliet. Folkets ledere fryktet derfor at kongen ville imøtekomme et folkekrav og sette Peter fri 
dersom apostelen fikk anledning til å forsvare sin tro for alle som var kommet til byen for å tilbe. 

Forskjellige påskudd førte til at Peters henrettelse ble utsatt til etter påske. Denne tiden brukte 
menighetens medlemmer til dyp hjerteransakelse og alvorlig bønn. Uavbrutt bad de for Peter. De 
følte at arbeidet ikke kunne fortsette uten ham. De forstod at Kristi menighet kunne gå til grunne om 
Gud ikke grep inn på en spesiell måte. 

I mellomtiden besøkte mennesker fra de forskjelligste land det tempel som var innviet for tilbedelse 
av Gud. Det skinte av gull og edelsteiner og var et vakkert og praktfullt syn. Likevel var Jehova 
ikke lenger å finne i dette skjønne palasset. Israel hadde som nasjon skilt seg selv fra Gud. Da 
Kristus mot slutten av sin virksomhet så inn i templet for aller siste gang, sa han. "Sa hør: Huset 
deres blir forlatt!” Til da hadde han kalt templet for sin Fars hus, men i det øyeblikk Guds Sønn 
forlot det, forsvant også Guds nærvær for alltid fra det tempel som var bygd til hans ære. 

Dagen for Peters henrettelse ble endelig bestemt, men de troendes bønner steg fortsatt opp mot 
himmelen. Mens de inderlig og med stor kraft bad Gud om! hjelp, våket hans engler over apostelen 
i fengslet. 

Herodes husket at apostlene ved en tidligere anledning kom seg ut av fengslet og hadde derfor tatt 
ekstra forholdsregler. For å hindre enhver mulighet til flukt ble Peter bevoktet av seksten soldater 
som skiftet om vaktholdet dag og natt. I fangerommet var han plassert mellom to soldater og lenket 
til soldatenes håndledd. Han kunne ikke bevege seg uten at de merket det. Med stengt fengselsdør 
og sterkt vakthold utenfor var alle muligheter til flukt eller befrielse menneskelig sett utelukket. 
Men menneskets nød er Guds anledning. 



Peter satt fengslet i et fangerom som var hogd inn i fjellet. Dørene var stengt med lås og slå. 
Vaktsoldatene stod personlig ansvarlig for at fangen ikke rømte. Lås og slå og romerske vakter 
kunne nok effektivt hindre at mennesker hjalp, men det gjorde Guds befrielse av Peter enda mer 
bemerkelsesverdig. Herodes løftet hånden mot Allmakten men led et fullstendig nederlag Gud 
valgte å bruke sin makt og redde det dyrebare livet som jødene hadde bestemt seg for å utslette. 

Peter settes fri 
Natten før den planlagte henrettelsen blir en mektig engel sendt fra himmelen for å redde Peter. 
Døren som sperrer for Guds tjener, åpnes uten menneskers hjelp. Den Høyestes engel går inn i 
fangerammet, hvor Peter sover rolig i full tillit til Gud, og så stenges døren bak ham. 

Lyset fra engelen fyller fangerammet uten at apostelen våkner. Han våkner ikke før engelen berører 
ham og han hører en stemme: "Skynd deg, stå opp” Da legger han merke til at fangerommet er 
opplyst av et himmelsk lys, og at det står en mektig engel foran ham. Straks følger han befalingen 
og reiser seg. Han aner svakt at lenkene er borte. 

Enda en gang taler engelen til ham: "Ta på deg beltet og sandalene dine." Igjen adlyder Peter uten 
videre. Han ser undrende på den fremmede og føler at han drømmer eller har fått et syn. Enda 
engang befaler engelen: "Kast kappen om deg og følg etter meg." Engelen gar mot døren, og den 
ellers så pratsomme Peter følger etter stum av forbauselse. De skritter over vakten og går mot den 
boltede døren, som åpnes av seg selv. Snart er den stengt igjen. Vakter både ute og inne står 
ubevegelige på sin post. 

Også ved den neste døren står det vakter utenfor og innenfor. Den åpner seg som den første, uten 
knirking i hengsler eller smell fra jernbolter. Peter og engelen går videre. Uten en lyd lukkes døren 
bak dem. Dette gjentar seg ved den tredje døren, før de står ute på gaten. 

Det blir ikke sagt ett ord. De hører ingen fottrinn. Omgitt av et blendende lys viser engelen veien, 
og Peter følger forundret etter. Han tror fremdeles at han drømmer. Ved enden av gaten har engelen 
fullført sin oppgave, og plutselig er han borte. 

Lyset fra himmelen forsvinner, og Peter føler at han oppholder seg i det dypeste mørke. Etter hvert 
som øynene venner seg til mørket, synes det å bli mindre, og han oppdager at han står alene i en 
stille gate. En kjølig nattevind stryker omkring ham. Peter forstår at han er fri, og stedet virker 
kjent. Han har vært der mange ganger før og hadde ventet å gå der for siste gang neste morgen. 

Peter forsøkte å huske det som nettopp var hendt. Han hadde sovnet lenket til to vakter. Sandaler og 
kappe var tatt fra ham. Nå stod han fullt kledd. Håndleddene var hovne etter de fryktelige lenkene. 
Da forstod han at friheten ikke var et bedrag. Han verken drømte eller så syner. Han var virkelig fri. 
Om morgenen skulle han ha vært ført bort for å dø, men en engel hadde befridd ham fra både 
fengsel og død. Da Peter kom til seg selv igjen, sa han: "Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin 
engel for å fri meg fra Herodes' hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på." 

Apostelen fant veien til huset hvor hans venner var sammen og bad inntrengende for ham. Han 
banket på ytterdøren, og en tjenestepike som hette Rode, kom for å lukke opp. Da hun kjente igjen 
Peters stemme, ble hun så glad at hun glemte å åpne døren. Hun løp inn til de andre og fortalte at 
Peter stod utenfor. De mente at hun var fra sans og samling, men hun holdt på sitt. Noen mente at 
det måtte være hans engel. 



Peter fortsatte å banke på døren. "Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. Han gjorde 
tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hadde ført ham ut av fengslet." 
Deretter gikk han igjen og drog til et annet sted. Glede og lovprisning fylte de troende. Gud hadde 
besvart deres bønner og befridd Peter fra Herodes' makt. 

Neste morgen var en mengde mennesker samlet for å overvære apostelens henrettelse. Herodes 
sendte soldater til fengslet for å hente Peter. Et stort oppbud av væpnede soldater skulle ikke bare 
hindre ham fra å rømme, men også skremme hans venner og vise hvem som satt med kongsmakten. 

Da dørvaktene forstod at Peter var rømt, ble de vettskremte. De hadde tydelig fått å vite at de borget 
for fangen med sitt eget liv. Derfor hadde de vært ekstra påpasselige. Da soldatene kom for å hente 
Peter, stod vaktene fremdeles ved fengselsporten. Slåer og bolter var på plass. Det samme var 
lenkene rundt vaktenes håndledd. Men fangen var borte. 

Herodes ble rasende da han fikk vite at Peter var rømt. Han anklaget vaktene for troløshet og gav 
ordre om at de skulle drepes. Herodes visste at det var menneskelig umulig å befri Peter, men han 
var fast bestemt på ikke å erkjenne at en guddommelig makt hadde grepet inn i og forstyrret hans 
planer. Frekt trosset han Gud. 

Herodes dør 
Kort tid etter at Peter var satt fri drog Herodes til Cæsarea. Der kalte han sammen til en stor fest for 
å la seg beundre av folket og vinne deres gunst. Til stede på festen var fornøyelsessyke mennesker 
fra de forskjelligste steder. Stemningen var høy, og det ble drukket mye. Med brask og bram stilte 
Herodes seg fram for folket og holdt en velformulert tale. Han var kledd i en drakt som i solskinnet 
funklet av sølv og gull. Alle var imponert. Herodes var et mektig syn. Hans majestetiske skikkelse 
og kraften bak den velformulerte talen hadde en voldsom virkning på forsamlingen. Festing dg 
drikking hadde allerede sløvet deres sanser. Derfor lot de seg imponere av Herodes' praktfulle drakt 
og ble revet med av hans veltalenhet. Ville av begeistring hyllet de ham. De erklærte at ikke noe 
annet menneske kunne stå fram som han, eller over gå ham i taleferdighet. De erklærte videre at de 
nok hadde respektert ham som hersker, men fra nå av ville de tilbe ham som gud. 

Noen av dem som nå æret en ussel synder, hadde for få år siden ropt i fullt raseri: Vekk med Jesus! 
Korsfest ham, korsfest ham! Jødene nektet å ta imot Jesus. Riktignok var han kledd i enkle klær 
som ofte bar preg av all reisingen, men de dekket et hjerte fylt av guddommelig kjærlighet. Bak det 
beskjedne ytre oppdaget de ikke livets og herlighetens Herre. Det hjalp ikke at de så Kristi makt i 
gjerninger som et alminnelig menneske ikke kunne utføre. Men de var ikke sene til å tilbe som gud 
en hovmodig konge som under en blendende drakt dekket med gull og sølv skjulte et fordervet og 
ondt hjerte. 

Herodes visste at all æren og lovprisningen var ufortjent. Likevel tillot han folket å tilbe ham som 
gud. Hjertet banket i triumf, og en tilfreds stolthet hvilte over hans ansikt da folket ropte: "Her taler 
en gud, ikke et menneske." . 

Plutselig skjedde det en fryktelig forandring med ham. Ansiktet ble blekt som døden og forvridd av 
redsel. Svetten rant. Et øyeblikk stod han som forsteinet av skrekk og smerte. Blek og rasende 
vendte han seg mot sine skrekkslåtte venner og ropte fortvilt: Han dere har lovprist som gud, er i 
dødens favntak. 



Under de frykteligste kvaler blir han båret fra festen og all overdådigheten. For noen øyeblikk siden 
ble han æret og tilbedt av folkemengden. Nå forstod han at han var i hendene på en hersker med 
større makt enn den han selv hadde. Han ble grepet av anger og husket hvor ubarmhjertig han hadde 
forfulgt Kristi tilhengere. Han husket den fryktelige ordren om å drepe den uskyldige Jakob og 
hvordan han hadde planlagt å drepe Peter. Han husket hvordan han fornedret og skuffet hadde gitt 
rom for en urimelig hevnlyst over fangevokterne. Den utrettelige forfølgeren følte seg fullstendig i 
Guds vold. Verken kropp eller sinn fant lindring, og han ventet heller ingen. 

Herodes visste godt hva Guds lov sier om å tilbe andre enn Gud: "Du skal ikke ha andre guder enn 
meg.” Han forstod også at han ved å ta imot folkets tilbedelse hadde fylt sitt syndebeger og pådratt 
seg Herrens vrede. 

Den samme engel som var kommet fra himmelen for å befri Peter, brakte også Herrens vrede og 
dom over Herodes. Engelen vekket Peter med et puff i siden, men det var et helt annet slag som 
traff den onde kongen da hans stolthet ble knust og Den Allmektiges straff rammet ham. Herodes 
døde under de frykteligste pinsler på kropp og sinn, straffet som han ble av Gud. 

Denne demonstrasjon av Guds rettferdighet virket voldsomt på folket. Meldingen om at Kristi 
apostel på en mirakuløs måte var blitt befridd fra fengsel og død, og at hans forfølger var rammet av 
Herrens forbannelse, gikk fra land til land og førte til at mange kom til tro på Kristus. 

Tjenende engler 
Beretningen om at en engel fra himmelen ledet Filip til et menneske som søkte etter sannhet, at en 
engel kom til Kornelius med et budskap fra Gud, og at en engel befridde den dødsdømte Peter fra 
fengslet, viser hvor nær forbindelsen mellom himmel og jord er. 

Beretningene om disse englebesøkene bør styrke og gi mot til alle som virker for Gud. Som på 
apostlenes tid farer himmelske sendebud i dag over landet for å trøste de sørgende, verne om de 
ubotferdige og vinne mennesker for Kristus. Vi ser dem ikke, men de er der likevel. De både 
veileder og beskytter. 

Himmelen er knyttet til jorden med en stige ingen kan se. Den ene enden står fast på jorden, mens 
det øverste trinnet når Den Eviges trone. Engler er uavbrutt på vei oppover den skinnende stigen for 
å legge de trengendes bønner fram for Faderen, før de igjen vender tilbake med velsignelse, håp, 
mot og hjelp. Lysets engler omgir oss med en himmelsk atmosfære som får oss til å vende tankene 
mot det usynlige og evige. Vi kan ikke se det med vårt fysiske øye, for bare et åndelig syn kan se 
det som hører himmelen til. Bare det åndelige øre oppfatter de skjønne tonene fra himmelen. 

"Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare.” Herren sender 
engler for å bevare sine utvalgte fra ulykker og beskytte dem mot "pest som sniker seg fram i 
mørket, for sott som herjer ved middagstid” Engler har ofte snakket med mennesker på samme måte 
som et menneske snakker med en venn, og ført dem i sikkerhet. Gang på gang har engler brakt 
oppmuntring og gitt de troende motet tilbake når de følte seg mismodige. De fikk dem til å tenke på 
noe annet enn det som hører verden til. I tro har de fått se den hvite drakten, kronen og 
palmegrenene som blir deres når de samles som seierherrer rundt den store hvite tronen, 



Englenes oppgave er å være nær hos alle som opplever prøvelser, lidelser og fristelser, De arbeider 
utrettelig for å hjelpe dem Kristus døde for. Når syndere blir ledet til Kristus og overgir seg til ,ham, 
bringer engler det glade budskapet til himmelen, hvor gleden blir stor. 

Vi leser at det blir "større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nittini 
rettferdige som ikke trenger omvendelse",' Hver gang vi makter å splitte mørket og spre 
kunnskapen om Kristus, bæres det bud til himmelen, Straks meldingen når Faderen, fylles 
himmelen med glede, 

Hele universet følger med i den striden Guds tjenere kjemper i en tilsynelatende mistrøstig 
situasjon. Fylket under Frelserens banner vinner de kristne nye seirer og heder i troens gode strid. 
Engler fra himmelen står til tjeneste for Guds ydmyke og troende folk, Samtidig som skaren av 
Herrens tjenere her nede synger sine lovsanger, stemmer også det himmelske kor i med sin pris til 
ære for Gud og hans Sønn, 

Vi trenger en bedre forståelse av englenes tjeneste. Vi må huske at alle som virkelig er Guds barn, 
mottar hjelp. Usynlige, men mektige hærer fra lysets rike er hos de tålsomme og ydmyke som tror 
på Guds løfter og gjør krav på dem. Mektige keruber, serafer og engler står ved Guds høyre hånd 
"for å være til hjelp for dem som skal få frelsen".'
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 12,1-23 

Evangeliet i Antiokia
Da de kristne måtte forlate Jerusalem på grunn av forfølgelse, spredte evangeliet seg hurtig også til 
områder utenfor Palestina, og det ble dannet mindre grupper av troende i viktige sentrer. Noen drog 
helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. De virket først og fremst blant hebreere og greske jøder, som 
på den tiden bodde i store kolonier i de fleste byer av betydning. 

Antiokia var et sted hvor evangeliet ble mottatt med glede. På den tiden var byen hovedstaden i 
Syria. I dette folkerike senteret førte stor handelsvirksomhet til at det ble besøkt av mange 
mennesker fra forskjellige land. Antiokia var på grunn av vakker beliggenhet, rikdom, kultur og 
dannelse også et yndet sted for mennesker som søkte makelighet og fornøyelser. I aposteltiden var 
byen kjent for sin luksus og mange laster. 

I Antiokia ble evangeliet om Herren Jesus forkynt offentlig av kristne som var kommet fra Kypros 
og Kyrene. Herren var med dem, og arbeidet hadde framgang. Mange kom til tro og vendte om til 
Herren. 

"Det som var skjedd, kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia." 
Da han kom til sitt nye arbeidsfelt, så han straks hva Guds nåde allerede hadde utrettet. Glad 
oppfordret han alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. 

Barnabas ble velsignet i sin gjerning og hadde framgang. Stadig flere ble lagt til menigheten i 
Antiokia. Etter hvert som arbeidet vokste, følte Barnabas at han trengte mer hjelp for å kunne seg ta 
seg av alle de muligheter Gud i sitt forsyn åpnet for ham. Han reiste derfor til Tarsus for å finne 
Paulus. Han arbeidet i områdene omkring Syria og Kilikia etter å ha forlatt Jerusalem. Nå forkynte 



han den tro han tidligere prøvde å utrydde. Barnabas fant Paulus og overtalte ham til å bli hans 
medarbeider i prekegjerningen. 

I den folkerike byen Antiokia fant Paulus et utmerket arbeidssted. Hans kunnskaper, innsikt og iver 
øvde en mektig innflytelse på byens innbyggere og alle som besøkte dette kultursenteret. Han ble 
virkelig den hjelperen Barnabas trengte. Ett år holdt de to disiplene trofast sammen i 
prekegjerningen, og mange hørte det frelsende budskapet om Jesus fra Nasaret, verdens frelser. 

Disiplene blir kalt "kristne"
Det var i Antiokia de troende først ble kalt kristne. De fikk navnet fordi Kristus var hovedemnet for 
deres forkynnelse, undervisning og samtale. De kom stadig tilbake til de begivenheter som fant sted 
under hans virksomhet på jorden, og den velsignelse det var å kunne være sammen med ham. De 
ble aldri trøtte av å fortelle om hans lære og alle undergjerningene når han helbredet syke 
mennesker. Med skjelvende lepper og tårefylte øyne talte de om hans kvaler i hagen, forræderiet, 
rettergangen og henrettelsen. De fortalte hvor tålmodig og ydmykt han hadde møtt fiendens hån og 
tortur, og hvor inderlig han hadde bedt for dem som forfulgte ham. De talte også om oppstandelsen, 
himmelfarten og hans gjerning som talsmann for syndere. Hedningene hadde god grunn til å kalle 
dem kristne, for de forkynte Kristus og bad til Gud i hans navn. 

Det var Gud som gav dem navnet kristne. Det ble et kongsnavn for alle som slutter seg til Kristus. 
Senere skrev Jakob om dette navnet: "Er det ikke de rike som undertrykker dere og trekker dere for 
retten? Og er det ikke de som spotter det gode navn som er nevnt over dere?” Og Peter sa det slik: 
"Men lider han fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn." 
"Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld; for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler 
over dere.” 

De troende i Antiokia forstod at Gud ønsket å virke i dem til "både å ville og gjøre etter hans gode 
vilje". De levde blant mennesker som syntes å ha liten interesse av åndelige verdier. Derfor prøvde 
de å nå sannhetssøkende mennesker med et positivt vitnesbyrd om ham som de elsket og tjente. 
Forkynnelsen var enkel. De lærte å stole på at Den Hellige Ånds kraft ville gi den liv. Slik vitnet de 
hver eneste dag og overalt om sin tro på Kristus. 

Det eksempel Kristi tilhengere i Antiokia viste, bør inspirere alle troende som i dag bor i verdens 
storbyer. Det er etter Guds vilje at gudfryktige og evnerike arbeidere blir satt til å lede offentlige 
kampanjer i viktige befolkning sentrer, men det er også hans hensikt at menighetsmedlemmer på 
stedet skal bruke sine gud gitte talenter i arbeid for dem som bor der. De som følger Guds kall, kan 
vente å bli rikt velsignet. I arbeidet med å vinne mennesker for Kristus vil de oppleve at mange som 
ikke kan nås på annen måte, reagerer positivt på god personlig kontakt. 

Guds verk trenger i dag personer som kan framholde Bibelens sannheter. Alene makter ikke de 
ordinerte predikanter å advare de store byene. Derfor oppfordrer Gud ikke bare forkynnere, men 
også talentfulle leger, sykepleiere, litteraturevangelister, bibelarbeidere og andre oppriktige lekfolk 
som kjenner Guds ord og hans nådes kraft, til å tenke på behovet i de byer som ennå ikke er advart. 
Tiden flyr, og oppgaven er stor. Alle krefter må settes inn. Vi må bruke hver eneste anledning best 
mulig. 

Paulus og Barnabas begynner å preke 
Paulus virksomhet i Antiokia sammen med Barnabas styrket hans overbevisning om at Herren 



hadde kalt ham til en særskilt tjeneste for hedningene. Da Paulus ble omvendt, fortalte Gud at han 
skulle virke blant hedningene for å "åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans 
makt og til Gud, for at de skal få arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg".' 
Engelen som viste seg for Ananias, sa at Herren hadde utvalgt Paulus til å bære hans navn fram for 
folkeslag og konger og for Israels folk.' Som kristen fikk også Paulus besøk av en engel fra 
himmelen. Det skjedde en dag han bad i templet i Jerusalem. Da sa engelen til ham: "Dra bort 
herfra, for jeg vil sende deg til hedningfolkene." 

På denne måten la Herren på Paulus den store oppgaven å dra til det veldige misjonsfeltet som 
hedningverdenen var. Som en forberedelse for dette store og vanskelige arbeidet førte Gud ham inn 
i et nært fellesskap med seg, og i en henrykkelse fikk Paulus se himmelens herlighet og skjønnhet. 
Han fikk som oppgave å åpenbare "den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tiden”, "sin 
viljes hemmelighet", som ikke var "gjort kjent for menneskene' i tidligere slekter”. Paulus skriver: 
"Nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også 
hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet - i Kristus 
Jesus og i kraft av evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave. Jeg som er 
den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi 
ufattelige rikdom og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har 
vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken 
bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet, det 
han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.” 

Gud velsignet rikt det arbeid Paulus og Barnabas utførte i Antiokia, men enda var ingen av dem 
formelt innviet til å preke evangeliet. Som kristne var de likevel kommet til et tidspunkt da Gud 
stilte dem overfor en misjonsoppgave så vanskelig at de ville trenge all den hjelpen menigheten 
kunne stille til deres rådighet. 

"I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, 
Lukius fra Kyrene, Manaen, ... og Saulus. En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige 
Ånd: "Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til.” Før de 
ble sendt som misjonærer til hedningene, ble disse apostlene høytidelig innviet til Gud ved faste, 
bønn og håndspåleggelse. Menigheten gav dem ikke bare fullmakt til å forkynne sannheten, men 
også til å døpe og opprette nye menigheter. 

Den kristne menighet gikk nå inn i en viktig periode. Forkynnelsen av evangeliet blant hedningene 
skulle skje med stor kraft, og menigheten ville bli styrket ved at mange mennesker sluttet seg til 
den. De apostler som var blitt pålagt å lede dette arbeidet, ville bli mistenkeliggjort og møte både 
fordom og forargelse. Deres lære om at gjerdet som så lenge hadde skilt jøder og hedninger', skulle 
rives ned, førte til beskyldninger om vranglære, og mange nidkjære og troende jøder begynte å 
spørre om apostlene hadde fullmakt til å forkynne evangeliet. Gud forutså de vanskeligheter hans 
tjenere kom til å møte. For å imøtegå kritikken mot deres arbeid åpenbarte han for menigheten 
hvordan den formelt skulle innsette dem som forkynnere. Ordinasjonen var et offentlig bevis på at 
Gud hadde kalt dem til å bringe evangeliet til hedningene. 

Både Paulus og Barnabas hadde allerede mottatt fullmakten fra Gud selv. Ritualet med 
håndspåleggelse gav dem ingen nye nådegaver eller kvalifikasjoner. Det var en vanlig form for 
innvielse til et embete og bekreftet den fullmakt som var nødvendig for å utføre de tjenester som 
hørte med til dette embete. Handlingen satte menighetens stempel på Guds verk. 



For jødene hadde den stor betydning. Når en jødisk far velsignet sine barn, la han høytidelig 
hendene på deres hode. Når et dyr ble valgt som offer, la en person med fullmakt som prest sine 
hender på offerets hode. Da profeter og lærere i Antiokia menigheten la hendene på Paulus og 
Barnabas, bad de virkeligheten Gud om å velsigne dem i det arbeidet de var kalt til a utføre. 

Innsatt av menigheten 
Senere ble ordinasjonsritualet med håndspåleggelse sterkt misbrukt. Handlingen ble tillagt en 
betydning det ikke fantes dekning for. Det ble for eksempel hevdet at de ordinerte øyeblikkelig 
mottok en kraft som kvalifiserte dem for enhver form for evangelisk arbeid. Likevel er det ikke noe 
som antyder at håndspåleggelsen tilførte de to apostler ekstra kraft. Vi finner bare en enkel 
beskrivelse av deres ordinasjon og den betydning den fikk for deres framtidige arbeid. 

Omstendighetene i samband med Den Hellige Ånds utvelgelse av Paulus og Barnabas til en spesiell 
tjeneste viser tydelig at Herren virker gjennom sin menighet. Da Frelseren selv mange år tidligere 
åpenbarte Guds hensikt med Paulus, ble Paulus like etterpå ført sammen med medlemmer av den 
nyorganiserte menigheten i Damaskus. Det tok ikke lang tid før menigheten visste hva den 
omvendte fariseeren hadde opplevd. Når så fullmakten som ble gitt den gang, for alvor skulle settes 
ut i livet, vitner Den Hellige Ånd enda en gang om at Paulus er utvalgt til å bringe evangeliet til 
hedningene. 

Videre pålegger Ånden menigheten å ordinære Saulus og hans medarbeider. Engang den var samlet 
til gudstjeneste, sa Den Hellige Ånd: "Ta ut Barnabas og Saulus for meg, sa de kan gå til den 
oppgave jeg har kalt dem til." 

Gud har gjort sin menighet til en lysbærer. Gjennom den åpenbarer han sine forsetter og sin vilje. 
Han lar ikke en enkelt tjener erfare noe som ikke samsvarer med eller som går imot menighetens 
egen erfaring. Han holder ikke menigheten Kristi legeme - i mørke, mens han overlater til et enkelt 
menneske kunnskapen om sin vilje med menigheten. I sitt forsyn setter han sine tjenere i et nært 
samband med menigheten for at de skal stole mindre på seg selv og ha større tillit til andre som han 
har valgt til å fremme sitt verk. 

I menigheten har det alltid vært medlemmer som har krevd individets rett til å stå for seg selv. De 
har åpenbart vanskelig for å forstå at en slik uavhengighetsånd ofte skaper overdreven selvtillit og 
får et menneske til å stole så sterkt på egen dømmekraft at det mister respekten for de med troendes 
råd og deres sunne dømmekraft. Det gjelder spesielt overfor dem Gud har satt til å lede sitt folk. 
Han har gitt menigheten en myndighet og makt som ingen har rett til å avvise eller forakte. De som 
gjør det, avviser også Guds stemme. 

Alle som tillegger sin egen dømmekraft avgjørende betydning, befinner seg i fare. Det er Satans 
utspekulerte hensikt å skille dem fra alle som formidler lyset til andre, og som Gud bruker til å 
fremme sitt verk. Å vise fra seg eller forakte dem Gud har valgt til å lede og bære ansvar i 
utbredelsen av sannheten, er å forkaste de personer Gud har gitt menigheten til hjelp, oppmuntring 
og kraft. Enhver arbeider i Herrens verk som avviser dem Gud har satt inn i sin tjeneste, og som 
mener å ha mottatt lys fra ingen andre enn Gud selv, stiller seg selv i en situasjon hvor det er lett å 
bli bedratt av fienden og lide nederlag. Herren har i sin visdom ordnet det slik at en kristen gjennom 
det nære fellesskapet som alltid bør eksistere blant de troende, kan være forent med andre kristne, 
og en menighet med andre menigheter. På den måten kan mennesker under ledelse av Den Hellige 



Ånd samarbeide med Gud og stå samlet i en velorganisert og riktig ledet virksomhet for å bringe 
verden det glade budskapet om Guds nåde. 

Paulus betraktet den høytidelige innvielsen som innledningen til en ny og viktig periode av sitt 
livsverk. Det var dette tidspunktet han senere regnet som begynnelsen på sitt apostelembete i den 
kristne menighet. 

Mens evangeliets lys skinte klart i Antiokia, fortsatte andre apostler sin viktige gjerning i Jerusalem. 
Til de store høytidene kom det hvert år mange jøder til Jerusalem for å tilbe i templet. Noen av 
pilegrimene var meget gudfryktige og studerte ivrig profetiene. De så fram til og lengtet etter den 
lovte Messias, Israels håp. Med så mange fremmede i Jerusalem forkynte apostlene Kristus med 
usvikelig mot, selv om de visste at de utsatte seg for livsfare. Guds Ånd preget deres arbeid, og 
mange kom til tro. Når disse reiste hjem igjen til forskjellige steder i verden, ble sannhetens sæd 
sådd blant alle nasjoner og samfunnslag. 

Peter, Jakob og Johannes inntok en framtredende plass i dette arbeidet. De var overbevist om at Gud 
hadde kalt dem til å forkynne Kristus for landsmenn i hjemlandet. De arbeidet trofast og klarsynt. 
De vitnet om det de selv hadde sett og hørt, og henviste til det profetord som for dem stod urokkelig 
fast. 

Slik forsøkte de å overbevise Israels folk om at den Jesus de korsfestet, hadde Gud gjort både til 
Herre og Messias."
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 11,19-26; 13, l 3 

Evangeliets forkynnere
Etter ordinasjonen i Antiokia ble Paulus og Barnabas utsendt av Den Hellige Ånd. Først drog de til 
Seleukia, og derfra reiste de videre til Kypros med båt. Slik begynte apostlene sin første 
misjonsreise. 

Paulus, Barnabas og Johannes Markus på Kypros 
Kypros var blant stedene som de troende i Jerusalem hadde flyktet til under forfølgelsene etter 
Stefanus' død. Fra Kypros kom noen av dem til Antiokia og forkynte evangeliet der. Barnabas selv 
kom opprinnelig fra Kypros. Nå besøkte han og Paulus denne øya, og sammen med seg hadde de en 
slektning av Barnabas, Johannes Markus. 

Mor til Johannes Markus hadde tatt imot den kristne tro, og hjemmet hennes i Jerusalem tjente som 
et fristed for disiplene. De var alltid velkomne, og der kunne de hvile ut. Det var under et slikt 
besøk Johannes Markus foreslo for Paulus og Barnabas at han kunne bli med dem på misjonsreisen. 
Han følte at Gud hadde velsignet ham. Nå lengtet han etter å vie seg helt til tjenesten for evangeliet. 
På Kypros kom de til Salamis, "hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. ... De drog tvers 
over øya helt til Pafos, og der støtte de på en jødisk trollmann og falsk profet som hette Barjesus, og 
som holdt til hos guvernøren Sergius Paulus. Denne var en forstandig mann, og han bad Barnabas 
og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. Men Elymas, trollmannen - navnet hans betyr 
det - motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen." 



Trollmannen Elymas 
Det er ikke uten kamp Satan tillater Guds rike å ha framgang. Ondskapens makter fører en stadig 
kamp mot dem som utbrer evangeliet, og disse mørkets makter er særlig aktive når sannheten blir 
forkynt for vel ansette og karakterfaste personer. Det samme skjedde da Sergius Paulus, guvernøren 
på Kypros, hørte evangeliet. Han hadde sendt bud på apostlene for å høre det de forkynte. Gjennom 
trollmannen Elymas prøvde de onde makter å forpurre Guds hensikt ved å påvirke Sergius Paulus til 
å vende seg bort fra troen. 

Slik arbeider den falne fiende for å beholde i sine rekker innflytelsesrike personer som kan yte 
verdifull tjeneste for Gud om de blir omvendt. Likevel behøver ikke evangeliets trofaste tjenere å 
frykte nederlag på grunn av fienden. De har det privilegium å kunne bli fylt av kraft fra det høye og 
stå imot Satan og alle hans påfunn. 

Paulus fikk store vanskeligheter på grunn av Satans virksomhet, men han hadde mot nok til å 
irettesette den mannen Satan arbeidet gjennom: "Du djevelens sønn, full av all slags svindel og 
bedrag, en fiende av alt som er rett skal du aldri slutte med å fordreie 'Herrens rette veier? Nå legger 
Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen." "Straks ble det svart for 
øynene hans, og han famlet og lette etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som 
skjedde, ble han overveldet av Herrens lære og kom til troen." 

Trollmannen hadde valgt å lukke øynene for evangeliet, og i rettferdig harme lukket Gud mannens 
fysiske øyne, så han ikke lenger kunne se dagslyset. Elymas skulle være blind en tid for å innse 
nødvendigheten av å angre og be om tilgivelse fra Gud, som han hadde krenket så grovt. 
Vanskelighetene førte imidlertid ikke til at han innstilte sine snedige angrep mot Kristi lære. At 
trollmannen måtte famle omkring i blinde, beviste for alle og enhver at det var i Guds kraft 
apostlene hadde utført denne undergjerningen. Guvernøren lot seg overbevise om at apostlene 
forkynte Herrens lære, og tok imot evangeliet. 

Elymas hadde ingen utdanning, men var usedvanlig godt utrustet til å gå Satans ærend. Alle som 
forkynner Guds sannhet, vil møte denne slu motstanderen i ulike forkledninger. Enkelte ganger 
arbeider Satan gjennom personer med god utdanning, men oftest skjer det gjennom uopplyste 
personer som han har lært opp til å bli framgangsrike redskaper til å villede andre. Kristi tjenere er 
forpliktet til å stå på sin post i gudsfrykt og Guds veldige kraft. Slik kan de bringe forvirring inn i 
Satans rekker og seire i Herrens navn. 

Johannes Markus gir opp 
Paulus og hans følge drog videre til Perge i Pamfylia. Reisen var slitsom, for de møtte både 
vanskeligheter og savn. Overalt var de omgitt av farer. De reiste gjennom store og små byer og 
langs ensomme veier - overalt var de truet av kjente og ukjente farer. Men Paulus og Barnabas 
hadde lært å stole på Guds makt til; å beskytte. De var fylt av en oppriktig kjærlighet til mennesker 
som holdt på å gå til grunne. Som trofaste hyrder lette de etter den savnede sauen uten å tenke på 
egen sikkerhet og makelighet. De glemte seg selv og gav aldri opp selv om de var trøtte, sultne og 
frosne. De hadde kun ett mål - å frelse alle som var langt fra flokken. 

Slik var situasjonen da frykt og motløshet overveldet Johannes Markus. En stund vaklet han i sin 
bestemmelse om helhjertet å stille seg selv til tjeneste for Herren. Han var ikke vant med motgang 
og mistet motet når de møtte farer og savn. Under bedre forhold hadde han hatt hell med seg i 
arbeidet, men da han ble stilt overfor motgang og de farer som ofte truer foregangsmenn, sviktet 



den utholdenhet som er nødvendig for å møte vanskeligheter som en korsets stridsmann. Han hadde 
ikke lært å møte farer, forfølgelse og motgang uten frykt. Etter hvert som apostlene fortsatte sitt 
arbeid og møtte stadig større vanskeligheter, ble Johannes Markus skremt og mistet pågangsmotet. 
Han nektet å være med lenger og drog tilbake til Jerusalem. 

Dette førte til at Paulus betraktet Johannes Markus med liten velvilje, og en stund fordømte han 
meget sterkt hans beslutning. Barnabas hadde imidlertid lagt merke til at Johannes Markus hadde 
evner som kunne gjøre ham til en verdifull arbeider for Kristus. Han var derfor villig til å unnskylde 
Johannes Markus på grunn av hans manglende erfaring. Barnabas så med uvilje på at Johannes 
Markus skulle gå ut av tjenesten. Flere år senere ble hans omsorg rikelig belønnet. Den unge 
mannen overlot seg betingelses løst til Herren og hans tjeneste, og senere forkynte .han evangeliet 
under store vanskeligheter. Han ble grundig undervist av Barnabas, og Gud velsignet ham. Slik 
utviklet Johannes Markus seg og ble en verdifull arbeider. 

Paulus ble senere forlikt med Johannes Markus og betraktet ham igjen som medarbeider. Han 
anbefalte ham også til kolosserne som en medarbeider for Guds rike, og fortalte dem at han hadde 
vært til stor trøst for ham. Like før sin død gjentok Paulus at Johannes Markus hadde vært til stor 
hjelp i tjenesten.' 

Paulus taler i Antiokia i Pisidia 
Da Johannes Markus var reist, besøkte Paulus og Barnabas Antiokia i Pisidia. På sabbaten gikk de 
inn i jødenes synagoge og satte seg. "Etter at det var lest fra loven og profetene, sendte 
synagogeforstanderen noen ned til dem med denne hilsen: "Brødre, har dere et ord til formaning for 
folket, så tal!" Paulus reiste seg, gav et tegn med hånden og sa: Israelittiske menn, og dere andre 
som tror på Gud, hør nå på meg!” Så fulgte en bemerkelsesverdig tale. Paulus innledet med en 
historisk oversikt over hvordan Gud hadde ledet sitt folk helt fra det ble befridd fra slaveriet i 
Egypt. Han minnet om at det var lovt en frelser i Davids ætt, .og erklærte modig at av "hans ætt lot 
Gud en frelser for Israel stå fram, og det er Jesus. Før han trådte fram, hadde døperen Johannes 
forkynt omvendelsens dåp for hele Israels folk. Da hans tjenestetid snart var slutt, sa han: "Jeg er 
ikke den dere tror jeg er. Men etter meg kommer en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen 
for.” Med myndighet forkynte Paulus at Jesus var menneskenes frelser og den Messias som var 
lovt. 

Så sa Paulus: "Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere andre som tror på Gud! Det er til oss 
som det om denne frelse er blitt sendt. For de som bor i Jerusalem, og lederne deres skjønte ikke 
hvem han var og forstod ikke profetenes ord som blir lest hver sabbat, men de dømte ham og 
oppfylte dermed Profetordene." 

Paulus nølte ikke da han fortalte sannheten om hvordan jødenes ledere forkastet Frelseren, "De 
kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel bad de Pilatus om å henrette ham," sa 
apostelen. "Og da de hadde fullbyrdet alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra korset og la 
ham i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde, og han viste seg i mange dager for dem som 
hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De er nå hans vitner for folket." 

"Og nå bringer vi dere det gode budskap, at det løfte som ble gitt fedrene våre, har Gud oppfylt for 
oss, deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den annen salme: Du er min sønn, 
jeg har født deg i dag, Men at han reiste ham opp fra de døde så han aldri skulle gå til grunne, det 
har han sagt slik: Jeg vil oppfylle for dere de hellige og ubrytelige løfter til David, Og et annet sted 



sier han: Du skal ikke la din , Hellige gå til grunne, David var en tjener for Guds plan så lenge han 
levde. Så døde han og ble gravlagt hos sine fedre og gikk til grunne, Men han som Gud oppreiste, 
gikk ikke til grunne." 

Etter at Paulus klart og tydelig hadde vist at de velkjente profetiene om Messias var blitt oppfylt, 
talte han om anger og syndenes forlatelse ved Jesus, deres frelser. "Og nå skal dere vite, brødre," sa 
han, "at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere, Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere 
for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham." 

Guds Ånd fulgte de ord som ble talt, og hjerter ble grepet. Apostelens henvisning til profetiene i Det 
gamle testamente og hans erklæring om at de var oppfylt i den tjeneste Jesus fra Nasaret hadde 
utført, overbeviste mange som lengtet etter den Messias som var blitt lovt. Hans utsagn om at det 
"gode budskap" om frelse var for både jøder og hedninger, brakte håp og glede også til dem som 
ikke ble regnet med blant dem som nedstammet fra Abraham. 

"Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale om dette neste sabbat. Og da folk gikk fra hverandre, var 
det mange som fulgte dem, både jøder og hedninger, som hadde sluttet seg til jødenes tro, Paulus og 
Barnabas snakket med dem og la dem på hjerte at de måtte holde fast ved Guds nåde.” 

Arge jøder, glade hedninger 
Den interesse som Paulus' tale skapte i Antiokia i Pisidia, førte til at "neste sabbat strømmet nesten 
hele byen til for å høre Guds ord. Da jødene så alle disse menneskene, ble de egget til iver, og med 
hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 

Paulus og Barnabas sa da rett ut: "Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden 
dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige liv, så går vi nå til hedningene. For 
dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse 
helt til jordens ende." 

Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig 
liv, kom til troen." De gledet seg storlig over at Kristus betraktet dem som Guds barn, og med takk i 
hjertet hørte de på det som ble sagt. De som kom til tro, forkynte evangeliet for andre med stor iver. 
Slik ble Herrens ord spredt over hele området. 

Århundrer tidligere var en av profetene blitt inspirert til å skrive at også hedninger skulle bli frelst, 
men det profetiske budskapet ble bare i liten grad forstått. Hosea skrev: "Likevel skal israelittene bli 
tallrike som havets sand, som ikke kan måles eller telles. Istedenfor at det nå sies til dem: "Dere er 
ikke mitt folk” , skal det sies: "den levende Guds barn"." Og Hoseas fortsetter: "Jeg vil så Israel ut i 
landet og miskunne meg over "Uten miskunn". Til "Ikke mitt folk" vil jeg si: "Du er mitt folk,' ”Og 
han skal svare: "Min Gud!” 

Mens Frelseren virket her på Jorden, forutsa han at evangeliet skulle spres blant hedningene. I 
liknelsen om vingården sier han til de ubotferdige jøder: "Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et 
folk som bærer dets frukte!." Etter oppstandelsen befalte han disiplene å gå ut i all verden og 
forkynne. Alle skulle advares. "Forkynn evangeliet for alle mennesker!" befalte han 

Selv om Paulus og Barnabas vendte seg til hedningene i Antiokia i Pisidia, betydde det ikke at de 
sluttet å arbeide blant jøder på steder hvor noen var villige til å høre. Senere forkynte Paulus og 



hans medarbeidere evangeliet for både jøder og hedninger i Tessalonika, Korint, Efesos og mange 
andre viktige steder. Men fra da av brukte de det meste av sin tid og sine krefter til å fremme Guds 
rike blant hedninger som hadde bare liten eller ingen kjennskap til den sanne Gud og hans Sønn. 

Paulus og hans medarbeidere hadde et stort hjerte for dem som engang "var uten Kristus", "ute 
stengt fra borgerretten i Israel", og som derfor ikke hadde "del i paktene og løftet og var .., uten håp 
og uten Gud i verden". Apostlenes utrettelige arbeid førte til at hedningene, som "fremmede og 
utlendingen”, fikk høre at de som "var langt borte, ved Kristi blod [var] kommet nær", og at de ved 
å tro på hans soningsoffer blir "de helliges medborgere og tilhører Guds familie".' 

I tro 'arbeidet Paulus utrettelig for å bygge Guds rike blant dem som Israels lærere hadde forsømt. 
Han opphøyde hele tiden Kristus som "kongenes konge og herrenes herre" og formante de troende: 
"Stå faste i troen etter det dere har lært.” 

Jesus er den sikre grunnvoll for alle som tror. Både jøder og hedninger kan bygge på denne levende 
steinen. Den er bred og sterk nok til å bære en hel verdens byrde, noe Paulus selv erkjente. Da hans 
tjeneste gikk mot slutten, skrev han til en gruppe med hedninger som hadde bevart kjærligheten til 
evangeliet: "Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus 
Jesus selv. " 

Da vantro jøder i Antiokia så at evangeliet spredte seg i Pisidia, fikk de "hisset opp de fornemme 
kvinnene blant dem som trodde på jødenes Gud, og også byens ledende menn, og det kom i gang en 
forfølgelse mot Paulus og Barnabas, som ble fordrevet fra egnen". 

Men denne behandlingen tok ikke motet fra apostlene. De husket Mesterens ord: "Salige er dere når 
de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og 
fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere." 

Evangeliet hadde framgang, og apostlene kunne med god grunn føle seg oppmuntret. Deres arbeid i 
Antiokia var blitt rikt velsignet. De troende, som en stund måtte føre arbeidet videre alene, var "fylt 
av glede og Den Hellige Ånd".
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 13,4-52 

Arbeidet blant hedningene
Fra Antiokia i Pisidia reiste Paulus og Barnabas til Ikonium. Også der begynte de å preke i jødenes 
synagoge. De opplevde en bemerkelsesverdig framgang, for mange jøder og grekere kom til tro. 
Men det samme hendte i Ikonium som andre steder. "De jøder som ikke ville tro, fikk satt opp 
hedningene og gjort dem fiendtlig stemt mot brødrene." 

Jødenes motstand i Ikonium 
Apostlene lot seg imidlertid ikke stanse, for mange tok imot Kristi evangelium. Ansikt til ansikt 
med motstand, forargelse og fordom fortsatte de virksomheten og "forkynte med frimodig tillit til 
Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender". 
Disse bevis på at Gud velsignet deres arbeid virket sterkt på alle som hørte evangeliet med åpne 
sinn, og mange vendte om. 



At apostlenes budskap ble stadig mer populært, fylte jøder som nektet å tro, med forargelse og hat. 
De besluttet å stanse Paulus og Barnabas. Med oppdiktede og overdrevne rykter skapte de frykt hos 
myndighetene for at det skulle bli oppstand i hele byen. Det gikk rykter om at store mengder hadde 
sluttet seg til apostlene, og at de la hemmelige planer og hadde onde hensikter. 

Derfor ble disiplene gang på gang ført fram for myndighetene, men de forsvarte seg både klart og 
overbevisende, og deres framstilling av det de forkynte, var så sindig og grundig at alt talte til deres 
fordel. Selv om myndighetene hadde fordom mot dem på grunn av alle de falske beskyldningene, 
våget de ikke å domfelle dem. De måtte bare innrømme at det Paulus og Barnabas forkynte, gjorde 
sitt til at tilhørerne ble bedre mennesker og mer lovlydige, og at byens moral og orden ville bli 
forbedret dersom apostlenes lære ble fulgt. 

Motstanden som møtte disiplene, skapte blest om sannheten. Jødene innså at deres. forsøk på å 
stanse de nye lærerne bare førte til at stadig flere tok imot den nye læren. "Byens befolkning ble delt 
i to, noen var for jødene, andre holdt med apostlene." 

Jødenes ledere ble så rasende over utviklingen at de grep til vold for å nå sitt mål. De appellerte til 
de laveste instinkter i den uvitende og skrålende folkemengden, og disiplenes forkynnelse fikk 
skylden for de opptøyer dette førte til. Myndighetene håpet å nå sitt mål med falske anklager. De 
vedtok at apostlene ikke skulle få lov til å forsvare seg selv, og at den opphissede folkemengden 
skulle gripe inn og steine Paulus og Barnabas for å få slutt på deres virksomhet. 

Ikke-troende venner av apostlene advarte dem mot jødenes onde hensikter og oppfordret dem til 
ikke i utrengsmål å utsette seg for folkemengdens raseri, men heller komme seg unna for å redde 
livet. Paulus og Barnabas fulgte rådet og reiste i all hemmelighet til Ikonium. De overlot til de 
troende på stedet å fortsette arbeidet en stund alene. Det betydde likevel ikke at de drog for godt. 
Meningen var å komme tilbake så snart urolighetene hadde lagt seg, slik at de kunne fullføre det 
arbeidet de hadde på begynt. 

Overalt har Guds sendebud alltid møtt hard motstand fra personer som bevisst velger å forkaste 
lyset fra himmelen. Ved første øyekast har falskhet og løgn ført til seier for evangeliets 
motstandere. Stengte dører har hindret Guds sendebud i å nå folket. Men slike dører er ikke stengt 
for all tid. Når Guds tjenere noe senere vender tilbake og fortsetter arbeidet, utfører han ofte store 
ting for dem, slik at hans navn blir æret. 

Evangeliet prekes i Lystra 
I Ikonium førte forfølgelse til at apostlene reiste videre til Lystra og Derbe i Lykaonia. De fleste 
innbyggerne var overtroiske hedninger, men enkelte tok villig imot sannheten. Apostlene valgte å 
arbeide på disse stedene og i områdene omkring i håp om å slippe unna jødenes fordommer og 
forfølgelse. 

I Lystra var det ingen jødisk synagoge selv om det bodde en del jøder i byen. Mange innbyggere 
tilbad i et tempel for Zevs. Da Paulus og Barnabas kom til byen, samlet de innbyggerne og forklarte 
evangeliets enkle sannheter. Mange forsøkte å sammenlikne det de hørte, med all overtroen som 
fulgte med tilbedelsen av Zevs. 

Apostlene gjorde sitt ytterste for undervise disse avgudsdyrkerne om Skaperen og hans sønn, 
verdens frelser. Først viste de til alt det vidunderlige Gud har skapt - solen, månen, stjernene, års 



tidenes fullkomne orden, de mektige snødekte fjellene, de høye trærne og alt annet vakkert i naturen 
som vitner om en skapermakt som overgår all menneskelig forstand. Apostlene henviste til Den 
Allmektige og hans mektige gjerninger og fikk hedningene til å tenke på ham som hersker over 
universet. Etter å ha undervist innbyggerne i Lystra i de grunnleggende sannheter om Skaperen 
fortalte apostlene om Guds Sønn, som forlot himmelen og kom til verden fordi han elsket 
menneskene. De snakket med dem om hans liv og virksomhet og om hvordan han ble forkastet av 
dem han kom for å frelse. De fortalte om rettergangen og korsfestelsen, oppstandelsen og 
himmelfarten, og at han i dag er i himmelen som menneskenes talsmann. Slik forkynte Paulus og 
Barnabas med Åndens kraft evangeliet i Lystra. 

Paulus og Baruabas sett på som guder 
En gang Paulus fortalte at Kristus helbredet syke og lidende, la han merke til en lam mann som 
hadde øynene festet på ham. Denne mannen tok imot det han hørte, og kom til tro. Paulus ble grepet 
av medfølelse for denne syke og lidende mannen, "da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli 
helbredet". Midt foran øynene på alle avgudsdyrkerne befalte Paulus den lamme mannen til å reise 
seg og stå på føttene. Tidligere hadde han bare kunnet sitte, men straks fulgte han Paulus befaling. 
For første gang i sitt liv kunne han stå på sine ben. Mannen handlet i tro, og det gav ham styrke. 
Plutselig sprang han opp og gikk omkring. 

Folkemengden så hva Paulus hadde gjort, og satte i å rope på lykaonisk: "Gudene er blitt som 
mennesker og er kommet ned til oss." Det var i samsvar med deres tradisjon at gudene av og til 
besøkte jorden. De kalte Barnabas for Zevs, gudenes far, på grunn av hans ærverdige oppførsel og 
den mildhet og godhet som hvilte over ansiktet hans. Siden Paulus var den veltalende som advarte 
og formante med stor iver, kalte de ham Hermes. 

For å vise takknemlighet fikk folket i Lystra prestene til å ære apostlene, og presten for Zevstemplet 
"kom til by porten med okser og blomsterkranser og ville ofre sammen med folkemengden". Paulus 
og Barnabas hadde trukket seg tilbake for å hvile og visste ingenting om disse planene. Det gikk 
imidlertid ikke lang tid før de hørte musikk og begeistrede rop fra en mengde mennesker på vei mot 
huset hvor de bodde. 

Da apostlene ble klar over årsaken til besøket og alt oppstyret, flerret de kappene sine og stilte seg 
fram for mengden. De håpet å kunne hindre dem i å gjennomføre planen. Med høy og kraftig røst 
som trengte gjennom ropene fra folket, krevde Paulus oppmerksomhet. Straks ble det rolig, og han 
sa: "Hva er det dere finner på, folk? Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som dere. Og vi 
forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingen ting duger, til den levende Gud, han 
som skapte himmel og jord og havet og alt som er i dem. Han tillot nok i tidligere tider alle 
folkeslagene å gå sine egne veier, men han lot sine velgjerninger vitne om seg. Fra himmelen sendte 
han regn og grøde i rett tid, han har gitt dere føde og fylt hjertene med glede." 

Selv om apostlene klart og tydelig benektet at de var guder, og Paulus gjorde sitt ytterste for å 
vende folkets tanker mot den sanne Gud og den eneste som fortjener tilbedelse, var det nesten 
umulig å hindre hedningene fra å ofre. De trodde fullt og fast at disse mennene var guder, og deres 
begeistring var så stor at de nektet å innrømme sitt mistak. Historien forteller at det var med nød og 
neppe de ble hindret fra å ofre til apostlene. 

Befolkningen begrunnet sin atferd med at de selv hadde sett apostlenes makt til å utføre undrer. De 
hadde jo vært vitne til at en bevegelseshemmet mann som aldri hadde kunnet gå, nå frydet seg over 



fremragende helse og livskraft. For å få folket til å gi opp sine planer måtte Paulus bruke all sin 
overtalelsesevne og forklare nøye hvilken oppgave han og Barnabas hadde som representanter for 
himmelens Gud og hans Sønn, den store lege. 

Jødene egger til motstand 
Apostlenes virksomhet i Lystra sluttet brått da det kom noen jøder fra Antiokia og Ikonium med 
ondt i sinne. De hadde hørt om apostlenes framgang i Lystra og bestemte seg for å forfølge dem. 
Vel framme i Lystra klarte disse jødene å skape den samme bitterheten de selv var besatt av. Med 
løgn og baktaling ble folket overbevist om at Paulus og Barnabas, som de nettopp hadde sett opp til 
som guder, var verre en drapsmenn og derfor fortjente å dø. 

Folkets skuffelse over at de var blitt nektet å ofre til apostlene, gjorde sitt til at de vendte seg mot 
Paulus og Barnabas med en intensitet på høyde med den de viste da de hyllet apostlene som guder. 
Provosert av jødene la de opp til voldsbruk. Jødene advarte dem mot å la Paulus tale og begrunnet 
det med at han da ville tryllebinde folket. 

Evangeliets motstandere begynte snart å gjennomføre sine morderiske planer. Folket i Lystra gav 
etter for det onde og ble besatt av et satanisk raseri. De steinet Paulus nådeløst. Apostelen trodde at 
hans siste time var kommet, og husket godt den rollen han spilte da Stefanus led martyrdøden. 
Dekket av sår og kraftløs av smerte falt apostelen om, og den rasende folkemengden slepte ham 
utenfor byen. Alle trodde han var død. 

Dette var en tung og kritisk tid for dem som var kommet til tro på Jesus under Paulus' og Barnabas 
virksomhet i Lystra, men de holdt fast på troen. Fiendens blinde motstand og grusomme forfølgelse 
bare styrket deres tillit til disse gudfryktige mennene. Stilt overfor trusler og hån viste de sin 
lojalitet og slo ring om ham som de trodde var død. 

Overraskelsen ble stor da apostelen midt under deres klage plutselig løftet hodet og kom seg på 
bena igjen med lovprisning til Gud på sine lepper. De troende så det som Guds undergjerning at 
hans tjener så uventet kom seg opp igjen. På en måte satte det himmelens stempel på deres nye tro. 
De var overveldet av glede, og styrket i troen priste de Gud. 

. Blant dem som var blitt omvendt i Lystra og hadde sett hvordan Paulus led, var det også en som 
senere ble en fremragende arbeider for Kristus, og som kom til å dele både gleder og prøvelser med 
apostelen i en banebrytende tjeneste på vanskelige steder. Den unge mannen hette Timoteus. Da 
Paulus ble slept utenfor byen, var den unge, disippelen en av dem som tok sitt standpunkt mens de 
stod rundt den tilsynelatende døde apostelen. Han så hvordan apostelen reiste seg full av sår og 
dekket med blod. Han hørte apostelen lovprise Gud fordi han hadde fått lov til å lide for Kristi 
skyld. 

Omsorgen for menighetene 
Dagen etter steiningen drog apostlene til Derbe. Også der ble deres arbeid velsignet, og mange tok 
imot Kristus som frelser. Men etter å ha forkynt evangeliet i denne byen og vunnet mange disipler 
var verken Paulus eller Barnabas tilfreds med å dra videre til nye steder. Først ønsket de å styrke 
troen hos dem som de var tvunget til å overlate til seg selv for en stund på steder hvor de nylig 
hadde arbeidet. Uten å ense farene reiste de tilbake til Lystra og videre til Ikonium og Antiokia. Vi 
leser at de styrket disiplene og oppfordret dem til å holde fast ved troen. Mange som hadde tatt imot 



det glade evangelium, var blitt utsatt for motstand og skjensel. Apostlene søkte å befeste dem i troen 
for at deres arbeid ikke skulle vise seg å ha vært forgjeves. 

Et viktig vilkår for åndelig vekst hos nye troende var den vekt apostlene la på å beskytte dem med 
en menighetsorden i harmoni med evangeliet. Menigheter ble organisert i Lykaonia og Pisidia 
overalt hvor det fantes troende. I hver menighet ble det tilsatt tjenestemenn, og det ble fastsatt regler 
for hvordan de skulle behandle saker som hadde med de troendes trivsel å gjøre. 

Det var helt i samsvar med evangeliet at alle troende skulle forenes til ett i Kristus. Det var en plan 
Paulus fulgte gjennom hele sin virksomhet. Hvor som helst noen ble vunnet for Kristus, ble det 
senere opprettet en menighet selv om de troende ikke var så mange. Slik ble de opplært til å hjelpe 
hverandre. De husket løftet: "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." 

Paulus glemte aldri de menigheter han hadde opprettet. Omsorgen for dem føltes som en stadig 
tyngre byrde. Om menigheten var aldri så liten, viste han den alltid stor omtanke. Omsorgen for de 
små menighetene vær ekstra stor, for Paulus innså at de trengte særlig omsorg om medlemmene 
skulle bli stadfestet i troen og lære å arbeide oppriktig og uselvisk for andre. 

Som misjonsarbeidere la Paulus og Barnabas alltid vekt på å følge Kristi eksempel i offervillighet 
og trofast tjeneste for andre. Årvåkne, nidkjære og utrettelige som de var, unnlot de å ta hensyn til 
egne ønsker og personlig bekvemmelighet. De arbeidet utrettelig og under bønn med å så 
sannhetens sæd. Samtidig passet apostlene nøye på at alle som tok standpunkt for sannheten, fikk 
verdifull praktisk undervisning. Slike bevis på oppriktighet og gudsfrykt gav de nye disiplene et 
uutslettelig inntrykk av evangeliets betydning. 

Når lovende og evnerike menn som Timoteus vendte om, la Paulus og Barnabas stort alvor i å vise 
dem hvor viktig arbeidet i Herrens vingård er. Når apostlene reiste videre, holdt slike medlemmer 
fast på en tro som vokste seg stadig sterkere. De var blitt grundig undervist i Herrens tjeneste og 
hadde lært å arbeide uegennyttig, oppriktig og utholdende for sine medmenneskers frelse. Denne 
grundige! undervisningen av de nyomvendte medvirket sterkt til den enestående framgangen som 
Paulus og Barnabas hadde når de forkynte evangeliet i hedningland. 

Den første misjonsreisen nærmet seg slutten. Apostlene overlot de nyopprettede menighetene til 
Herren og reiste til Pamfylia. "De forkynte Ordet i Perge og drog så ned til Attalia. Derfra seilte de 
tilbake til Antiokia."
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 14,1-26 

Jøder og hedninger
Da Paulus og Barnabas kom tilbake til Antiokia i Syria etter sin misjonsreise, benyttet de straks 
anledningen til å kalle sammen de troende for å fortelle "hva Gud hadde brukt dem til, og at han 
hadde åpnet troens dør for hedningene" Menigheten i Antiokia var stor og vokste raskt. Den var et 
midtpunkt for misjonsvirksomhet og en av de viktigste kristne menigheter. Medlemmene kom fra 
mange samfunnslag både blant jøder og hedninger. 

Strid om seremoniloven 
Mens apostlene gjorde felles sak med menighets ledere og lekmedlemmer i Antiokia i deres 



utrettelige strev for å vinne mennesker for Kristus, lyktes det noen fra fariseerpartiet i Judea å 
fremme saker som splittet menigheten og skapte bestyrtelse hos hedninger som var kommet til tro, 
De judaistiske lærerne påstod med stor overbevisning at de hedningkristne måtte la seg omskjære 
og holde hele seremoniloven for å bli frelst. 

Paulus og Barnabas imøtegikk straks denne falske læren og avviste at den skulle legges fram for 
hedningene. Likevel var det mange av de troende jøder i Antiokia som delte synspunkter med dem 
som nettopp var kommet fra Judea, 

De fleste jødekristne var ikke innstilt på å gå like hurtig fram som Gud åpnet veier for dem. 
Resultatet av apostlenes arbeid viste at de hedningkristne tallmessig ville bli langt flere enn troende 
jøder, Jødene mente at lovens påbud og ritualer måtte bli pålagt hedningene som en betingelse for 
medlemskap i menigheten. Ellers fryktet de at det nasjonale særpreget som til da hadde skilt jødene 
ut fra alle andre folk, til slutt ville forsvinne helt hos dem som tok imot evangeliet. 

Jødene hadde alltid rost seg av alle de forordninger Gud gav dem, og mange jøder som vendte om 
og trodde på Kristus, følte det utenkelig at Gud kunne tillate noen avvik fra den jødiske 
gudstjenesteformen han i sin tid selv utformet så klart. De holdt fast på at jødenes lover og ritualer 
måtte bli en del av den kristne religion. Det gikk sent opp for dem at ofringene bare hadde vært 
forbilder på Guds Sønns død, og at det var i ham forbildene møtte virkeligheten. De mosaiske 
ritualer og seremonier var ikke lenger bindende. 

Før omvendelsen så Paulus seg selv som uklanderlig i sin rettferdighet etter loven. Etter 
omvendelsen forstod han klart Frelserens misjon som frelser for hele menneskeheten, både jøder og 
hedninger. Han lærte å se forskjellen mellom levende tro og død formalisme. Sett i evangeliets lys 
fikk de gamle ritualer og seremonier som Israel hadde mottatt, en ny og dypere mening, Det de 
pekte fram mot, var oppfylt, og alle som levde i evangeliets tidsalder, var fritatt for å følge dem. 
Derimot holdt Paulus fremdeles Guds uforanderlige lov, de ti bud, både i ånd og bokstav. 

I Antiokia-menigheten førte spørsmålet om omskjærelse til diskusjoner og ordstrid. Til slutt fryktet 
medlemmene at menigheten ville bli splittet. Derfor vedtok de å sende Paulus og Barnabas sammen 
med noen av menighetens ledere til Jerusalem for å legge saken fram for apostlene og de eldste der, 
Der ville de møte representanter fra forskjellige menigheter og andre som var kommet til Jerusalem 
i anledning av høytiden som nærmet seg. I mellomtiden skulle de legge stridsspørsmålet til side og 
vente på det endelige vedtaket i den kristne menighets øverste råd. Avgjørelsen skulle så 
godkjennes av de forskjellige menigheter over hele landet. 

På veien til Jerusalem besøkte apostlene de troende i byer som de måtte reise gjennom. De 
oppmuntret dem ved å fortelle alt de hadde opplevd i tjenesten for Gud, og om hedninger som 
vendte om. 

Rådsmøtet i Jerusalem 
I Jerusalem møtte utsendingene fra Antiokia representanter fra mange andre menigheter. De var 
samlet til rådsmøte. Nå fikk de høre nytt om framgangen i arbeidet for hedningene og om den 
forvirringen som oppstod da noen omvendte fariseere kom til Antiokia og hevdet at hedningene 
måtte la seg omskjære og holde moseloven for å bli frelst. 



Denne saken ble inngående drøftet i rådet. Nært knyttet til spørsmålet om omskjærelse var det også 
andre saker som krevde omfattende studium. Hvilken holdning skulle man for eksempel innta til 
bruken av kjøtt ofret til avguder? Mange troende hedninger levde sammen med uvitende og 
overtroiske mennesker som ofte ofret til avgudene. Prestene i denne hedenske gudsdyrkelsen drev 
omfattende handel med de ofrene som ble brakt. Nå fryktet jødene at de hedningkristne ville føre 
vanære over kristendommen ved å kjøpe kjøtt som var ofret til avgudene, og dermed til en viss grad 
godkjenne hedenske skikker. 

For hedningene var det også vanlig å spise kjøtt av kvalte dyr, mens jødene var blitt undervist av 
Gud om at dyr som skulle brukes til mat, måtte slaktes slik at alt blodet rant ut av kroppen. Ellers 
ville kjøttet bli betraktet som usunt. Gud hadde gitt disse forskriftene for å bevare jødenes helse. 
Jødene mente det var synd å bruke blod som mat, og hevdet at livet var i blodet, og at 
blodsutgytelse var en følge av synd. 

Helt annerledes var det med hedningene. De pleide å samle opp blodet fra offerdyret og bruke det i 
matlagingen. Jødene så ingen grunn til å forandre på skikker som de hadde mottatt direkte fra Gud. 
Situasjonen var slik at jøder ville bli både sjokkert og rasende om de skulle komme til å spise ved 
samme bord som hedninger. 

Hedningenes livsførsel var sterkt preget av utskeielser, og særlig galt var det med grekerne. Det var 
alltid en fare for at noen som i virkeligheten ikke hadde vendt om, ville gi seg ut for å være kristne 
uten derved å gi avkall på syndige vaner. Hedningene tolererte mange former for umoral; men de 
jødekristne nektet å tolerere enhver form for umoralsk atferd. Derfor så jødene på omskjærelsen 
som berettiget og mente at de hedningkristne måtte pålegges å holde seremoniloven for å prøve 
deres oppriktighet og gudsfrykt. De mente også at en slik praksis ville forhindre at noen tok imot 
troen uten å være omvendt og senere føre skjensel over menigheten på grunn av umoral og 
utskeielser. 

Hovedspørsmålet til behandling under rådsmøtet syntes å føre til nesten uoverstigelige 
vanskeligheter. I virkeligheten hadde Den Hellige Ånd allerede avgjort spørsmålet. Den kristne 
menighets framgang, ja, hele dens eksistens, syntes å være avhengig av denne avgjørelsen. 

Peter taler 
Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa: "Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte 
meg blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro." Han 
viste til at Den Hellige Ånd allerede hadde avgjort det omstridte spørsmålet da Ånden kom med den 
samme kraft over uomskårne hedninger som over om skårne jøder. Han minnet om synet da Gud 
viste ham en duk med alle slags firbente dyr og bad ham slakte og spise. Da han nektet og henviste 
til at han aldri hadde spist noe urent, ble det svart: "Det som Gud har sagt er rent; må ikke du kalle 
urent.” 

Peter fortalte så hva dette betydde. Forklaringen fikk han nesten umiddelbart etter synet. Da ble han 
bedt om å besøke offiseren Kornelius og undervise ham i troen på Kristus. Befalingen viser at Gud 
ikke gjør forskjell på folk, for han tar imot og vedkjenner seg alle som frykter ham. Peter fortalte 
hvor overrasket han ble da Den Hellige Ånd kom over både hedninger og jøder mens han forkynte 
sannheten i hjemmet til Kornelius. Det samme lyset og den samme herligheten som strålte over de 
om skårne jøder, kastet glans også over de u omskårne hedninger. Slik advarte Gud Peter mot å akte 
noen lavere enn andre, for Kristi blod renser fra all urenhet. 



Også tidligere hadde Peter snakket med brødrene om besøket hos Kornelius og omvendelsen av 
ham og hans venner. Da han den gang fortalte hvordan Den Hellige Ånd var kommet over 
hedningene, uttalte han: "Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fikk da vi kom til tro på 
Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?" Nå sa han med den samme 
glød og kraft: "Og Gud som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk Den 
hellige Ånd likesom vi. Han gjorde ikke noen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres 
hjerter. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre 
eller vi har orket å bære?" Dette åket er ikke tibudsloven, slik det blir hevdet av dem som mener at 
den ikke lenger er bindende. Peter henviste til seremoniloven, som ble kjent død og maktesløs da 
Kristus ble korsfestet. 

Peters tale førte til at forsamlingen roet seg og hørte hvilke erfaringer Paulus og Barnabas hadde å 
fortelle fra arbeidet for hedningene. "Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og 
Paulus som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde latt dem gjøre blant hedningene." 

Jakob leder rådsmøtet 
Jakob erklærte også klart og tydelig at det var Guds hensikt å gi hedningene de samme privilegier 
og velsignelser som han hadde gitt jødene. 

Den Hellige Ånd fant det ikke riktig at omvendte hedninger skulle pålegges å holde seremoniloven, 
og i denne saken inntok apostlene samme holdning som Guds Ånd. Jakob ledet rådsmøtet, og hans 
endelige avgjørelse ble: "Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som 
vender om til Gud." Dermed var ordstriden slutt. 

Det som hendte på rådsmøtet, avsanner den romersk-katolske kirkes lære om at Peter var 
menighetens overhode. Paver som har gjort krav på å være hans etterfølgere, mangler bibelsk 
gunnlag for en slik påstand. Ingen ting i Peters liv underbygger at han skulle stå over sine brødre 
som Den Høyestes stedfortreder. De som har gjort krav på å være Peters etterfølgere, burde heller 
ha fulgt hans eksempel og vist seg fornøyd med å stå på samme nivå som sine brødre. 

Vedtaket 
Det synes som om Jakob ble valgt til å forkynne råds møtets vedtak. Det ble vedtatt at 
seremoniloven, og da spesielt påbudet om omskjærelse, verken skulle tvinges på hedningene eller 
fremmes som forslag. Overfor sine medbrødre la Jakob vekt på at hedninger som vendte seg til 
Gud, opplevde så store forandringer at man burde være varsomme og ikke plage dem med spørsmål 
av underordnet betydning. Det kunne skape forvirring og så tvil hos dem som ønsket å følge 
Kristus. De kunne komme til å miste motet. 

Hedningkristne måtte imidlertid gi avkall på skikker som var uforenlige med kristne prinsipper. 
Apostlene og de eldste ble derfor enige om å kunngjøre at de hedningkristne skulle holde seg borte 
fra kjøtt ofret til avguder, hor, kjøtt av kvalte dyr og blod. De ble pålagt å holde budene og leve et 
hellig liv. De fikk også en forsikring om at personer som lærte at ordningen med omskjærelse 
fremdeles var bindende, ikke hadde apostlenes fullmakt. 

Paulus og Barnabas ble anbefalt til hedningene fordi de hadde vist mot og våget livet for Herren. 
Judas og Silas ble sendt ut sammen med dem for å gjøre hedningene kjent med rådsmøtets vedtak: 
"Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige 
ting, at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om 



dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt." De fire Herrens tjenere ble sendt til Antiokia med et 
skriv som inneholdt vedtaket som skulle bilegge all strid, for verdens høyeste myndighet hadde talt. 

Rådet som avgjorde denne saken, var sammensatt av apostler og lærere som hadde spilt en 
framtredende rolle i opprettelsen av både jødekristne og hedningkristne menigheter. Sammen med 
menighetsIedere fra Jerusalem og utsendninger fra Antiokia var det også representanter til stede fra 
de mest innflytelsesrike menighetene. Rådet la for dagen en fordomsfri dømmekraft og handlet med 
en verdighet som tjener til ære for en menighet som er opprettet etter Guds vilje. Resultatet av 
drøftingene gjorde det klart for alle at Gud selv hadde tatt stilling til stridsspørsmålet ved å la Den 
Hellige Ånd komme over hedningene. Alle forstod at de måtte følge Åndens ledelse. 

Utilfredshet 
Det ble ikke forlangt at alle kristne skulle stemme i denne saken. Innflytelsesrike apostler og ledere 
med god dømmekraft utarbeidet og la fram et forslag som senere ble sendt til menighetene for 
alminnelig godkjennelse. Enkelte medlemmer var imidlertid misnøyde med avgjørelsen. Noen 
ærgjerrige og selvbevisste medlemmer erklærte seg uenige. De begynte å arbeide på egen hånd og 
var mest opptatt av å klage og finne feil. De la fram nye planer og søkte å ødelegge arbeidet for dem 
Gud hadde innviet til å forkynne evangeliet. Menigheten har alltid måttet møte den slags hindringer, 
og slik vil det bli til tidenes ende. 

Jerusalem var jødenes hovedstad og et tilholdssted for de snobbete og skinnhellige. For jødekristne 
som bodde i nærheten av templet, var det naturlig å tenke tilbake på Jødefolkets særlige rettigheter. 
Da den kristne menighet forkastet jødenes seremonier og tradisjoner, så de for seg hvordan den nye 
troen Snart kunne føre til at den hellighet som var knyttet til de jødiske skikker, snart ville gå tapt. 
Mange ble arge på Paulus, for han fikk en stor del av skylden for den forandring som hadde funnet 
sted. Selv ikke alle disiplene stod klar til uten videre å godta rådsmøtets avgjørelse. Noen omfattet 
seremoniloven med stor nidkjærhet og betraktet Paulus med vrangvilje. De mente han var 
holdningsløs i forholdet til de krav jødenes lov stilte. 

Den meget viktige avgjørelsen som ble tatt av rådet, skapte trygghet hos de hedningkristne, og 
Herrens verk hadde framgang. I Antiokia nøt menigheten godt av å ha Judas og Silas der. De var 
kommet sammen med apostlene etter møtet i Jerusalem. "Judas og Silas som selv var profeter, talte 
mange ganger til jødene og oppmuntret og styrket dem." Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia, 
der de sammen med mange andre underviste og forkynte Herrens ord. 

Peters mistak 
Da Peter noe senere besøkte Antiokia, vant han manges tillit på grunn av sin fornuftige holdning til 
de hedningkristne. En stund levde han i samsvar med det lys han hadde mottatt fra himmelen, og 
overvant til de grader sine naturlige fordommer at han satt til bords med hedningkristne. Men da det 
fra Jerusalem kom jøder med stor nidkjærhet for seremoniloven, opptrådte Peter uklokt og endret 
sin holdning til dem som hadde forlatt hedenskapet. "Også de andre jødekristne hyklet sammen med 
ham så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres." Avsløringen av denne svakhet hos 
respekterte og kjære ledere gjorde et forstemmende inntrykk på de hedningkristne. Menigheten stod 
i fare for å bli splittet. Men Paulus innså at Peters tvisyn kunne ha en uheldig virkning på 
menigheten og klandret ham offentlig for å ville skjule det han egentlig mente. I menighetens påhør 
spurte han Peter: "Når du som er jøde, ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan 
du da tvinge hedningene til å leve som jødene?” 



Peter innrømmet sitt mistak, og etter beste evne begynte han straks å gjøre godt igjen det gale han 
hadde gjort. Gud, som kjenner enden fra begynnelsen, tillot Peter å avsløre sin svake karakter for å 
få den stakkars apostelen til å innse at han i seg selv ikke hadde noe å rose seg av. Selv det beste 
menneske gjør feil om det blir overlatt til seg selv. 

Gud forutså også at den tiden ville komme da noen i sin blindhet og på vegne av Peter og hans 
såkalte etterfølgere ville gjøre krav på de opphøyde rettigheter som bare tilhører Gud. Beretningen 
om apostelens svakhet beviser hans feilbarhet og den kjensgjerning at han ikke på noen måte stod 
på et høyere nivå enn de andre apostlene. 

Fortellingen om dette avvik fra rette prinsipper er en alvorlig advarsel til personer med ansvarsfulle 
tillitsverv i Herrens verk om ikke å svikte i sin troskap, men være prinsippfaste. Jo større ansvar det 
blir lagt på et menneske, og jo bedre mulighetene ligger til rette for å bestemme og herske, desto 
mer skade vil et slikt menneske helt sikkert gjøre om det ikke følger Herrens veiledning og arbeider 
i samsvar med de avgjørelser som treffes når de troende er samlet til rådslagning. 

Når vi tenker på Peters mange feilgrep, hans fall og oppreisning, hans mangeårige tjeneste, hans 
kunnskap om Frelserens urokkelige prinsippfasthet, all den undervisningen han hadde mottatt, og 
alle gaver, kunnskap og innflytelse han hadde skaffet seg ved å forkynne og undervise i Guds ord er 
det da ikke underlig at han skulle skjule og omgå evangeliets prinsipper på grunn av menneskefrykt 
og for å oppnå ære? Overrasker det ikke at han vaklet i troskapen mot det som er rett? Måtte Gud 
hjelpe hvert enkelt menneske til å erkjenne at det er hjelpeløst og mangler evnen til å holde sin egen 
skute på rett kurs til den er trygt i havn! 

Paulus og prinsipper 
Paulus måtte ofte stå alene i tjenesten. Han var blitt undervist av Gud og våget ikke å være 
ettergivende når det stod prinsipper på spill. Til tider var byrdene tunge, men Paulus stod fast på det 
som var rett. Han innså at menigheten ikke må la seg styre av menneskelige krefter. ,Menneskers 
tradisjoner og leveregler må aldri ta plassen til de sannheter Gud har åpenbart. Evangeliets 
framgang må ikke la seg hindre av menneskers fordom og ønsketenkning, uansett hvilken stilling 
slike mennesker måtte ha i menigheten. 

Paulus gav seg selv og alle sine krefter til tjenesten for Gud og mottok evangeliets sannheter direkte 
fra himmelen. Dette livsviktige samfunnet med himmelen tok han vare på i alt det han gjorde Gud 
lot ham få se hvor viktig det var ikke å legge unødvendige byrder på de hedningkristne. Da 
jødekristne kom til Antiokia og skapte strid om omskjærelsen, visste Paulus hva Guds Ånd mente 
om den saken. Hans faste og urokkelige holdning førte til at menigheten ble befridd for jødiske 
ritualer og seremonier. 

Selv om Paulus var blitt undervist av Gud, hadde han ingen forskrudde ideer om personlige fortrinn. 
Han gikk alltid direkte til Gud og bad om veiledning. Likevel var han villig til å godta den 
myndighet som ligger hos de troende når de er samlet til rådslagning. Han følte behov for råd, og 
når viktige saker ble brakt på bane, la han dem med glede fram for menigheten. Slik kunne han 
sammen med sine medbrødre be Gud om visdom til å ta de rette avgjørelser. "Profeter har 
herredømme over åndene som taler i dem," erklærte han, "for Gud er ikke uordens Gud, men 
fredens Gud.” Han og Peter lærte at alle som tilhører menigheten, skal "være kledd i ydmykhet mot 
hverandre".
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 15,1-35 



Korset opphøyet
Etter å ha arbeidet i Antiokia en tid foreslo Paulus for medarbeiderne at de skulle legge ut på en ny 
misjonsreise. "La oss dra tilbake," sa han, "og besøke brødrene i alle de byene hvor vi har forkynt 
Herrens ord, for å se hvordan det går dem." 

Paulus og Barnabas skiller lag 
Både Paulus og Barnabas hadde stor omsorg for alle som hadde tatt imot evangeliet ved deres 
arbeid. De lengtet etter å møte dem igjen. Denne omsorgen bevarte Paulus helt til han døde. Selv 
om han oppholdt seg på misjonsfelter langt fra steder hvor han hadde arbeidet tidligere, følte han 
det som en plikt å formane de kristne til å stå fast i troen og fullføre sin helliggjørelse i frykt for 
Gud. Han søkte alltid å skape trygghet, så de kunne vokse og bli sterke i troen, brennende i iver og 
helhjertet i forholdet til Gud og arbeidet med å utbre hans rike. 

Barnabas ville gjerne være med Paulus, men ønsket å ha med seg Johannes, "med tilnavnet Markus. 
Denne hadde bestemt seg for å komme tilbake til prekegjerningen igjen. Dette satte Paulus seg 
imot. Han mente at Johannes Markus hadde forlatt dem da de møtte vanskeligheter på den første 
misjonsreisen, og derfor ikke burde være med denne gangen. Han fant ingen grunn til å unnskylde 
Johannes Markus for å være veik da han trakk seg tilbake for å nyte tryggheten og makeligheten 
hjemme. Paulus stod steilt på at en mann med så liten utholdenhet ikke passet for et arbeid som 
krevde tålmod, selvfornektelse, mot, hengivenhet, tro og villighet til å dø, om det skulle bli 
nødvendig. Striden mellom Paulus og Barnabas ble sa hard at de skilte lag. Barnabas fulgte sin 
overbevisning og tok med seg Johannes Markus. Vi leser: "Barnabas tok med seg Markus og seilte 
til Kypros, mens Paulus valgte å ta med Silas. Så drog han av sted etter at brødrene hadde overgitt 
ham til Herrens nåde." 

Den andre misjonsreisen 
På reisen gjennom Syria og Kilikia oppmuntret de menighetene. Til slutt kom Paulus og Silas til 
Derbe og Lystra i Lykaonia-provinsen. Det var i Lystra Paulus var blitt steinet, og nå finner vi ham 
tilbake der han nesten hadde mistet livet. For ham var det viktig å få vite hvordan de kristne der 
hadde mestret prøvelsene som møtte dem. Han ble ikke skuffet, for de kristne i Lystra hadde vist 
troskap til tross for voldsom motstand. 

I Lystra møttes Paulus og Timoteus igjen. Det var her Timoteus opplevde at Paulus ble steinet og 
slept utenfor byen. Opplevelsen kom til å gjøre et stadig sterkere inntrykk på ham. Til slutt følte han 
det som en plikt å vie livet til prekegjerningen. Han kjente seg sterkt knyttet til Paulus og ville 
gjerne samarbeide med ham når det bød seg en anledning. 

Paulus' medarbeider Silas hadde den profetiske gave og var en erfaren mann. Arbeidet var 
imidlertid så omfattende at Paulus og Silas fant det nødvendig å utdanne flere arbeidere. I Timoteus 
så Paulus en mann som forstod hvor hellig predikantens arbeid er, og som ikke ville la seg skremme 
av lidelser og forfølgelse. Han forstod også at Timoteus var villig til å lære. Likevel våget han ikke 
uten videre å ta ansvaret for å lære den unge og uerfarne Timoteus opp til å bli forkynner. Først 
måtte han føle seg helt sikker på Timoteus' karakter og tidligere atferd. 

Timoteus' far var gresk og moren jøde. Fra barnsben av kjente han skriftene, for han vokste opp i et 
hjem fylt av ekte og sindig gudsfrykt. Moren og bestemoren trodde på de hellige skrifter og minnet 



Timoteus om hvor velsignet det er å følge Guds vilje. Guds ord veiledet de to gudfryktige kvinnene 
i oppdragelsen av Timoteus. Den åndelige kraften i deres undervisning hjalp ham til å føre ren tale 
og være ubesmittet av alt det onde som omgav ham. Slik samarbeidet lærerne i hjemmet og Gud om 
å forberede Timoteus til å bære ansvar. 

Paulus merket at Timoteus var trofast, urokkelig og pålitelig. Derfor valgte han ham som 
medarbeider og reisevenn. De som underviste Timoteus i barndommen, fikk lønn for strevet da de 
opplevde at deres kjære sønn ble så nært knyttet til den store apostel. Timoteus var bare en ungdom 
da Gud kalte ham til lærer, men oppdragelsen hjemme hadde gitt ham prinsipper som gjorde ham 
egnet til å være Paulus' medarbeider. Selv om han var ung, bar han sitt ansvar med kristen 
ydmykhet. 

Paulus viste framsyn og rådet Timoteus til å la seg omskjære. Han gjorde det ikke fordi Gud krevde 
det, men tok forsiktighetshensyn. Han ville unngå å gi jødene et påskudd til å hindre Timoteus i å 
forkynne evangeliet. Paulus reiste fra by til by i mange land og fikk ofte anledning til å forkynne 
Kristus i jødenes synagoger og andre steder hvor folk møttes. Ble det kjent at en medarbeider var 
uomskåret, kunne jødenes fordom og skinnhellighet hindre virksomheten. Overalt møtte apostelen 
innbitt motstand og hard forfølgelse. Han ønsket å bringe evangeliet til både jøder og hedninger, og 
så lenge det ikke stridde mot tro og lære, unngikk han mest mulig alt som kunne skape motvilje. 
Selv om Paulus både trodde og lærte at det var uten betydning å være omskåret eller ikke, tok han i 
dette tilfelle hensyn til jødenes fordom. For ham var Kristi evangelium likevel det avgjørende. 

Paulus elsket Timoteus som "sin ekte sønn i troen".' Han tok ham ofte til side og stilte spørsmål om 
bibelhistorien. Når de reiste fra sted til sted, ble Timoteus undervist nøye i det som er nødvendig for 
å ha framgang i arbeidet. Timoteus var allerede klar over at det er et hellig og alvorlig arbeid å 
forkynne evangeliet, men Paulus og Silas søkte hele tiden å utdype denne forståelse når de var 
sammen med ham. 

Timoteus kom ofte til Paulus og bad om råd eller for å bli undervist. Han lot seg ikke drive av 
tilfeldige innfall, men arbeidet rolig og veloverveid. Han gjorde aldri noe uten først å spørre: Er 
dette etter Guds vilje? Den Hellige Ånd fant i Timoteus et menneske som lot seg forme til et tempel 
hvor Gud kunne bo. 

Når Bibelen blir en del av livet får den en dyp og varig virkning på karakteren. Timoteus levde i 
samsvar med det han lærte. Han var ikke mer enn vanlig begavet, men hans arbeid ble så verdifullt 
fordi han brukte sine gudgitte evner i Mesterens tjeneste. Han forstod hva praktisk gudsfrykt er. Det 
gav ham en særstilling blant de kristne og bidrog til at han ble respektert. 

Alle som arbeider for menneskers frelse, må skaffe seg en kunnskap om Gud som går dypere og er 
både grundigere og klarere enn det vanlige. De må benytte alle sine krefter i Mesterens tjeneste. De 
har tatt imot et høyt og hellig kall, og skal de ha framgang og vinne mennesker for Gud, må de hver 
eneste dag holde seg til ham og motta nåde og kraft fra kilden til all velsignelse. "For Guds nåde er 
blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss 
ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 
mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus 
Jesus skal komme til syne i herligheten. For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all 
urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger." 



Besøk i menighetene
Før Paulus og medarbeidere drog videre til nye områder, besøkte de menighetene i Pisidia og 
områdene omkring. "De reiste så fra by til by, og de forskrifter apostlene og de eldste i Jerusalem 
hadde vedtatt, overleverte de til brødrene med påbud om at de skulle følge dem. Menighetene ble 
styrket i troen og vokste i tall for hver dag." 

Apostelen Paulus følte et stort ansvar for alle som ble kristne på grunn av hans arbeid. Først og 
fremst ønsket han at de skulle holde fast på troen, så han på Kristi dag kunne få den ros at alt hans 
strev gjennom livet ikke hadde vært forgjeves.' Han var bekymret for resultatet av sitt arbeid. Han 
følte til og med at hans egen frelse kunne stå på spill om han sviktet og menigheten trakk seg 
tilbake fra samarbeidet for å frelse mennesker. Han innså at forkynnelse alene ikke er nok til å lære 
kristne mennesker å framholde livets ord. Han visste at de med linje for linje, forskrift etter 
forskrift, litt her og litt der, måtte undervises i å arbeide for Kristus. 

Det er en grunnregel at alle gudgitte evner vi nekter å bruke, svekkes og går til grunne. Sannhet vi 
ikke følger, eller lar være å bringe videre til andre, mister sin livgivende og legende kraft. Derfor 
fryktet apostelen at det ville være umulig å framstille hvert eneste menneske som fullkomment i 
Kristus. Håpet om å nå himmelen syntes mer dunkelt når han grublet over om en eller annen svikt 
fra hans side kanskje kunne bety at menigheten ble mer preget av mennesker enn av Gud. Hans 
kunnskap, hans veltalenhet, hans undergjerninger, og det han så og hørte da han var rykket opp i 
den tredje himmel - alt ville være uten betydning dersom utroskap i tjenesten bidrog til at noen gikk 
glipp av Guds nåde. I skrift og tale formante han alle som hadde tatt imot Kristus til å leve slik at de 
kunne "være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt". Videre 
skrev han: "Dere skinner blant dem som lys i verden og holder fast på livets ord.” 

Enhver oppriktig predikant føler et tungt ansvar for den åndelige veksten hos dem han har fått 
omsorgen for. Han vil så gjerne at også de skal bli Guds medarbeidere, og erkjenner at menighetens 
trivsel for en stor del står eller faller med hvordan han utfører det arbeid Gud har lagt på ham. 
Alvorlig og utrettelig vil han søke å inspirere de troende til å vinne mennesker for Kristus. Han vet 
at enhver tilvekst kan bli et nytt redskap i gjennomføringen av frelsesplanen. 

Arbeidet i Galatia 
Da Paulus, Silas og Timoteus hadde besøkt menighetene i Pisidia og områdene omkring, fortsatte 
de reisen gjennom Frygia og Galatia. Med stor kraft forkynte de ivrig frelsens glade budskap. 
Galaterne tilbad avguder, men tok glad imot budskapet som lovte frihet fra syndens slaveri. Paulus 
og medarbeidere forkynte læren om rettferdiggjørelse ved tro på Kristi soningsdød. Kristus hadde 
sett den falne menneskeslektens hjelpeløshet og 'var kommet for å frelse den. Han levde i samsvar 
med Guds lov og tok på seg straffen for menneskenes ulydighet. I lyset fra korset begynte mange 
som ikke kjente den sanne Gud, å forstå Faderens store kjærlighet. 

Slik lærte galaterne de grunnleggende sannheter om "Gud, vår Far" og "Herren Jesus Kristus, han 
som gav seg selv i døden for våre synders skyld, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, 
etter Gud vår Fars vilje". "Ved å høre og tro" mottok de Guds Ånd og ble "Guds barn i kraft av 
troen på Kristus Jesus". 

Paulus' atferd blant galaterne var slik at han senere kunne si: "Jeg ber dere, brødre: Bli som jeg.” 
Hans lepper var blitt berørt med en glo fra alteret. Uten å la seg hindre av kroppslige svakheter 
forkynte han Jesus som synderes eneste håp. Alle som hørte Paulus, forstod at han hadde vært hos 



Jesus. Fylt av kraft fra himmelen kunne han tolke åndelige ting åndelig og bryte ned Satans 
festningsverk. Mennesker ble overveldet av den kjærlighet Gud viste da han ofret sin eneste Sønn, 
og mange ble drevet til å spørre: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? 

Jesus Kristus og ham korsfestet
Denne måten å forkynne evangeliet på særpreget Paulus' arbeid for hedningene. Han viste alltid til 
Golgatas kors. "Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for 
dere for Jesu skyld. For Gud, som sa: "Det bli lys i mørket", han hår også latt lyset ,skinne i våk 
hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.” 

I kristendommens første tid ble frelsens glade budskap gitt til en fortapt verden av gudfryktige 
sendebud som ikke lot selvforherligelse skade forkynnelsen av Kristus og ham korsfestet. De 
begjærte verken myndighet eller privilegier. Med selvet skjult i Frelseren priste de frelsesplanen og 
Kristus, planens opphavsmann og fullender. Deres forkynnelse gjaldt alltid Kristus, som i går og i 
dag og til evig tid er den samme. 

Dersom dagens predikanter betonte korset sterkere, ville deres arbeid lykkes bedre. Syndere som får 
hjelp til å kaste et blikk på korset og den korsfestede frelseren, vil fatte dybden av Guds 
barmhjertighet og innse hvor avskyelig synden er. 

Kristi død beviser Guds store kjærlighet til menneskene. Den er pantet på vår frelse. Å ta korset fra 
de kristne vil være som å fjerne solen fra himmelen. Korset bringer oss til Gud, så vi kan bli forsont 
med ham. Med den samme milde medfølelse som preger en fars kjærlighet, ser Jehova på de 
lidelser hans Sønn utholdt for å frelse menneskeslekten fra evig død. Han tar imot oss i sin elskede 
Sønn. 

Uten korset kunne menneskene ikke ha fellesskap med Faderen. Alle våre håp bygger på det. Fra 
korset skinner Frelserens kjærlighet, og når synderen ved korsets fot ser opp mot ham som døde for 
å frelse, gir det grunn til glede, for syndene er tilgitt. Å knele i tro ved korsets fot er å nå så høyt 
som noe menneske kan komme. 

Korset viser at vår himmelske Far elsker oss med en uendelig kjærlighet. Derfor forundrer det ikke 
at Paulus utbryter: "Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors.” 
Også vi har fått privilegiet å kunne rose oss av korset. Det er vår forrett å gi oss selv til ham som 
gav seg selv for oss. Med ansikter som lyser av stråler fra Golgata, kan vi dra ut og åpenbare dette 
lyset for alle som ennå lever i mørket.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 15,36-41; 16,1-6 

Fjerne land
Tiden var kommet da evangeliet skulle forkynnes også utenfor Lille-Asia. Forholdene ble lagt til 
rette slik at Paulus og hans medarbeidere kunne reise til Europa. I Troas ved middelhavskysten 
hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod og kalte på ham og bad: "Kom over til 
Makedonia og hjelp oss!" 

I Filippi 
Kallet var inntrengende, og det måtte handles hurtig. Slik skriver, Lukas, som reiste til Europa 



sammen med Paulus, Silas og Timoteus: "Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme 
til Makedonia; for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi stakk til sjøs i 
Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis Derfra bar. det videre til Filippi, som 
er romersk koloni og en viktig by i provinsen." 

Og Lukas fortsetter: "På sabbatsdagen gikk vi' utenfor byporten, ned til en elv hvor vi mente det var 
et bønnested. Her satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. En av dem hette Lydia, en 
kvinne fra byen Tyatira, som handlet med purpurtøy; hun hørte til dem som trodde på jødenes Gud. 
Og Herren åpnet hennes hjerte så hun hørte på det Paulus sa." Lydia tok imot sannheten med glede. 
Hun og hennes familie vendte om og ble døpt. Siden innbød hun apostlene til å bo hjemme hos 
henne. 

En gang korsets sendebud var på vei til arbeidet, fulgte en slavinne etter dem. Hun var besatt av en 
spådomsånd og ropte: "Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til 
frelse." Dette gjentok seg flere dager. 

Kvinnen var et redskap for Satan, og de som eide henne, tjente gode penger på spådommene 
hennes. Hennes innflytelse gagnet alle som tilbad avgudene. Satan forstod nå at hans rike holdt på å 
bli erobret av andre, og derfor brukte han slike midler som denne kvinnen for å motarbeide Guds 
verk. Han håpet å kunne blande sitt bedrag med det sannhetens forkynnere framholdt. Kvinnens 
anbefalinger skadet sannheten fordi hun ledet folks tanker bort fra apostlenes lære og brakte 
evangeliet i vanry. Mange trodde at de som talte med Guds Ånd og kraft, var drevet av den samme 
ånd som bodde i Satans redskap. 

En stund fant apostlene seg i dette oppstyret, men drevet av Den Hellige Ånd bød Paulus at den 
onde ånden skulle forlate kvinnen. Straks ble hun taus. Det beviste at apostlene tjente Gud, og at 
den onde ånden erkjente det og adlød. 

Kvinnen som ble befridd for den onde ånden og fikk forstanden tilbake, bestemte seg for å følge 
Kristus. Da ble hennes herrer engstelige for levebrødet. De forstod at de ikke kunne gjøre seg 
forhåpninger om å tjene flere penger på hennes spådommer dersom apostlene fikk lov til å fortsette 
sin evangeliske virksomhet. 

I Filippi bodde det også mange andre som var interessert i å tjene penger på Satans bedrag. De 
fryktet innflytelsen av en makt som effektivt kunne stanse arbeidet deres. Det førte til at de vendte 
sitt raseri mot Guds tjenere. De førte apostlene fram for byens embetsmenn og rettet denne anklagen 
mot dem: "Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, og forkynner skikker vi ikke har lov til 
å godta eller følge, vi som er romerske borgere." 

I fangehullet 
Fylt av raseri deltok også folkemengden i angrepet på apostlene. Embetsmennene bifalt mobbingen 
og lot klærne rive av apostlene. De gav også ordre om at apostlene skulle piskes. "De fikk mange 
slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått 
denne ordren, tok han dem inn i det innerste fangehullet og satte føttene deres fast i blokken." 

Apostlene led fryktelig på grunn av den plagsomme stillingen de måtte innta, men klaget ikke. 
Isolert og omgitt av tett mørke oppmuntret de i stedet hverandre med bønn og lovsanger til Gud 
fordi de var funnet verdige til å lide for hans skyld. En dyp og ekte kjærlighet til Frelseren gjorde 



dem glade. Paulus tenkte tilbake på hvordan han hadde forfulgt Kristi disipler. Nå kunne han glede 
seg over at øynene var blitt åpnet, så han kunne bevitne og også føle i sitt hjerte kraften i de herlige 
sannheter han tidligere hadde foraktet. 

De andre fangene hørte forbauset at det lød sang og bønn fra det innerste fangehullet. De var vant til 
at skrik og klage, bannord og sverging, brøt nattens stillhet. De hadde aldri hørt bønn og lovprisning 
stige opp fra den mørke cellen. Fangevoktere og fanger undret seg og spurte hvem som kunne vise 
glede når de var utsatt for kulde, sult og tortur. 

Men embetsmennene gikk hjem og gratulerte seg selv fordi de så hurtig og effektivt hadde stanset 
oppstanden. På veien fikk de imidlertid høre flere enkeltheter om arbeidet og karakteren til dem de 
hadde dømt til pisking og fengsel. De møtte kvinnen som hadde sluppet unna Satans makt, og ble 
overrasket over den store forandringen som var skjedd med både utseende og atferd. Før stelte hun i 
stand mye bråk i byen; nå var hun rolig og fredelig. De skjønte at de hadde dømt to uskyldige menn 
til streng straff i samsvar med romersk lov og ble rasende på seg selv. De ble enige om at apostlene 
neste morgen skulle løslates i all stillhet og bli fulgt ut av byen, hvor de kunne være i sikkerhet for 
folkets voldsbruk. 

Jordskjelvet 
Mennesker kan være både grusomme og dømmende og vise kriminell ringeakt for det ansvar som er 
lagt på dem, men Gud glemte ikke å være nådig mot sine tjenere. Hele himmelen interesserte seg 
for mennene som led for Kristi skyld, Og engler ble sendt til fengslet. Jorden skalv der de for fram. 
Fengselsportene med de kraftige boltene ble åpnet. Lenker og bånd falt av fangenes hender og 
føtter, og fengslet ble fylt av et klart lys. 

Fangevokteren hørte forundret på fangenes sanger og bønner. Da de kom til fengslet, hadde han lagt 
merke til de hovne og blødende sårene. Han hadde selv sørget for å feste bena deres til stokken. Han 
ventet å høre klager og forbannelser. I stedet hørte han lovprisning og glad sang. Med disse lydene i 
ørene sovnet fangevokteren, og han våknet ikke før et jordskjelv fikk fengselsmurene til å riste. 

Forskrekket for han opp og la fortvilt merke til at alle fengselsportene stod åpne. Han fryktet at 
fangene var flyktet, for han husket den strenge ordren fra kvelden før om å passe godt på Paulus og 
Silas. Han var overbevist om at han ville bli dømt til døden for utroskap i tjenesten, og fortvilt 
tenkte han at det måtte være bedre å dø for egen hånd enn å overgi seg til en vanærende henrettelse. 
Han trakk sverdet, ferdig til å drepe seg selv. Da hørte han Paulus' oppmuntrende ord: "Ikke gjør 
deg selv noe vondt! Vi er her alle sammen!" Alle fangene var på plass. De ble holdt tilbake av en 
kraft som Gud lot virke gjennom en medfange. 

Den strenge behandlingen fra fangevokterens side vakte ingen harme hos apostlene. Paulus og Silas 
var fylt av Kristi sinnelag og hadde ingen hevntanker. Deres hjerte var fylt av Frelserens kjærlighet. 
De kjente ingen skadefryd over plageåndene. 

Fangevokteren lot sverdet falle og bad om å få et lys. Så skyndte han seg til det innerste fangehullet. 
Han ønsket å se hvem som kunne gjengjelde overlast med vennlighet. Da han kom fram til 
apostlene, kastet han seg ned og bad om tilgivelse. Så førte han dem utenfor og spurte: "Hva skal 
jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?" 



Fangevokterens omvendelse 
Fangevokteren skalv da Gud åpenbarte sin vrede i jordskjelvet. Da han fryktet for at fangene var 
sluppet unna, stod han klar til å dø for egen hånd. Plutselig syntes alt dette å være betydningsløst 
sammenliknet med den nye og merkelige frykten som hadde grepet ham. Han ønsket å ha del i den 
samme roen og gleden som apostlene viste da de led overlast. Over ansiktene deres skimtet han en 
himmelsk glans. Han forstod at Gud hadde grepet inn på underfullt vis for å redde livet deres. Med 
stor kraft trengte ordene til den besatte kvinnen seg inn i hans sinn: "Disse folkene er tjenere for 
Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse." 

Ydmykt bad han apostlene om å vise ham veien til livet. "Tro på Herren Jesus, så skal du og dine 
bli frelst," svarte de. Og de forkynte Herrens ord for ham og resten av familien. Fangevokteren 
vasket apostlenes sår og gav dem all den hjelp de trengte. Etterpå ble han døpt sammen med sin 
familie. En helliggjørende innflytelse spredte seg blant fangene og åpnet deres sinn for den sannhet 
apostlene forkynte. De lot seg overbevise om at den Gud disse mennene tjente, på overnaturlig vis 
hadde reddet dem fra trelldommen. 

På fri fot igjen 
Folket i Filippi ble skrekkslått av jordskjelvet, og da rettsbetjentene om morgenen fortalte 
embetsmennene hva som var skjedd i løpet av natten, ble de redde og sendte rettsbetjentene for å 
løslate apostlene. Da sa Paulus: "Enda vi er romerske borgere, er vi uten lov og dom blitt pisket 
offentlig og så kastet i fengsel. Og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei takk! De får 
selv komme og føre oss ut." 

Apostlene var romerske borgere, og det var bare lovlig å piske en romer for grovere forbrytelser. 
Ingen kunne fengsle en romersk borger før det var blitt avsagt en rettferdig dom. Paulus og Silas ble 
fengslet mens det var mange mennesker til stede, og de nektet derfor å bli løslatt i hemmelighet. De 
ønsket en skikkelig forklaring av embetsmennene. 

Embetsmennene ble grepet av a frykt for at apostlene skulle klage til keiseren. De gikk straks til 
fengslet og bad Paulus og Silas om unnskyldning for den urettferdige og grusomme behandlingen 
de var blitt utsatt for. Deretter fulgte de dem selv ut av fengslet og tryglet dem om å reise fra byen. 
Embetsmennene var engstelige for den innflytelse apostlene hadde på folket. De var også skremt av 
den kraft som hadde grepet inn og hjulpet de uskyldige. 

Apostlene fulgte Jesu undervisning og tvang seg ikke til å bli på et sted hvor de var uønsket. "Etter 
at de hadde forlatt fengslet, gikk de til Lydia. Her traff de brødrene og satte mot i dem. Så drog de 
sin vei." 

Menigheten i Filippi 
Apostlene betraktet ikke arbeidet i Filippi som bortkastet. De hadde møtt både motstand og 
forfølgelse, men Guds hjelp og omvendelsen av fangevokteren og hans familie mer enn oppveide 
skjenselen og lidelsen de hadde måttet tåle. Nyheten om den ulovlige fengslingen og den 
mirakuløse befrielsen spredte seg over hele området og førte til at apostlenes arbeid ble lagt merke 
til av mange som ellers ikke ville ha fått vite om det. 

Paulus' virksomhet i Filippi førte til at det ble opprettet en menighet som vokste hurtig. Hans 
nidkjærhet og gudsfrykt, og ikke minst hans vilje til å lide for Kristi skyld, virket sterkt og lenge på 



de kristne. De gledet seg over de dyrebare sannheter som apostelen hadde lidd så mye for, og de 
viet seg helt og fullt til å tjene Frelseren. 

Menigheten i Filippi unngikk ikke forfølgelse. Det leser vi i brevet Paulus skrev til den: "Dere fikk 
den gave ikke bare å tro på" Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som 
dere før har sett meg kjempe." Deres troskap var så sterk at han kunne skrive: "Jeg takker alltid min 
Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første 
dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet" 

Det foregår en fryktelig kamp mellom gode og onde krefter overalt hvor sannhetens sendebud kalles 
til arbeid. "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod," sier Paulus, "men mot makter og 
myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke.” Helt til tidenes ende vil det være kamp mellom 
Guds menighet og alle som lar seg lede av onde engler. 

De første kristne stod ofte ansikt til ansikt med mørkets makter. Med bedrag og forfølgelse forsøkte 
motstanderne å ødelegge deres tro. I dag, når alle tings ende nærmer seg hurtig, anstrenger Satan 
seg til det ytterste for å bedra verden. Han klekker ut mange planer for å beskjeftige mennesker med 
alt annet enn de sannheter som er livs viktige for frelsen. I hver eneste by har Satan hjelpere som 
organiserer alle som er imot Guds lov. Erkebedrageren skaper forvirring og opprør, og mennesker 
oppildnes av en iver som mangler skjønnsomhet. 

I dag når ondskapen ukjente høyder. Likevel roper mange av evangeliets forkynnere: "Fred og 
ingen fare." Men Guds trofaste sendebud må fortsette sin gjerning. Kledd i den himmelske rustning 
går de uten frykt fra seier til seier. De fortsetter å kjempe til hvert eneste menneske innenfor deres 
rekkevidde har mottatt budskapet for vår tid.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 16,7-40 

Tessalonika
Fra Filippi reiste Paulus og Silas til Tessalonika. Der fikk de anledning til å tale til store 
forsamlinger i jødenes synagoge. Det kunne tydelig ses på dem at de nylig hadde vært utsatt for 
skjendig behandling, og de måtte derfor fortelle hva som hadde hendt. Det skjedde uten 
selvforherligelse. I stedet priste de ham som hadde satt dem fri. 

Paulus preker i synagogen 
Paulus henviste til Det gamle testamentes profetier om Messias. Det var de samme profetier som 
Kristus forklarte for sine disipler. Vi leser: "Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om 
ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene." Når Peter forkynte Kristus, hentet han 
bevisene fra Det gamle testamente. Stefanus gjorde det samme. Også Paulus henviste til de skriftene 
som forutsa Kristi fødsel, lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. Med uttalelser av Moses og 
profetene beviste han at Jesus fra Nasaret var Messias. Videre gjorde han oppmerksom på at det helt 
fra Adams dager var Kristus som talte gjennom patriarker og profeter. 

Klare og tydelige profetier var gitt om ham som ifølge løftene skulle komme. Adam ble forsikret 
om at det skulle komme en frelser. Dommen over Satan lød: "Jeg vil sette fiendskap mellom deg og 
kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i 
hælen." Den var et løfte til våre første foreldre om frelsen i Kristus.' 



Abraham ble lovt at Frelseren skulle komme i hans ætt: "I din ætt skal alle folk på jorden bli 
velsignet." "Det står ikke flertall, "til hans ætter”, men entall, "til din ætt"; det er Kristus." 

Da det nærmet seg slutten på den tiden Moses var leder og lærer i Israel, profeterte han klart om den 
Messias som skulle komme: "Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det 
fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på." Moses forsikret israelitterne om at 
dette hadde Gud selv åpenbart for ham på fjellet Horeb. Han hadde sagt: "Av deres landsmenn vil 
jeg la det fremstå en profet. som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal 
tale til dem alt det jeg byr ham.” 

Messias skulle være av kongsætt, for i en profeti av Jakob uttalte Gud: "Kongespir skal ikke vike 
fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde." 

Jesaja profeterte: "En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter." "Vend øret 
hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig 
troskap, slik jeg gjorde med David. Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over 
folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende 
til deg; for Israels Hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.” 

Jeremia stadfestet også at den kommende frelser ville være fyrste av Davids hus: "Se, dager skal 
komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være 
konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og 
Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet." Og Jeremia fortsetter: "For 
så sier Herren: Davids-ætten skal aldri mangle en mann til å sitte på Israels trone. Og levittprestene 
skal heller ikke mangle menn som kan tjene meg, og til alle tider bære fram brennoffer, brenne 
grødeoffer og gjøre i stand slaktoffer.” 

Det var til og med forutsagt hvor Messias skulle bli født: "Men du, Betlehem Efrata, den ringeste 
blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt 
opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager” 

Frelserens arbeid var nøye forutsagt: "Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og 
forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal 
ha sin glede i frykten for Herren." Den Salvede sier om seg selv: "Han har sendt meg for å forkynne 
et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og 
frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og 
straff fra vår Gud; jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion hodepynt istedenfor aske, 
gledesolje for sørgedrakt og lovsang istedenfor motløshet. De skal kalles rettferds mektige trær, 
som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet.” 

"Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som jeg har behag i. Jeg har lagt min Ånd på ham, han 
skal bringe retten ut til folkene. Han skal ikke skrike og ikke rope og ikke la sin røst bli hørt på 
gaten. Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slokke en rykende veke. Med troskap skal han føre 
retten ut. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen, før han har utbredt retten på jorden. 
Fjerne kyster venter på hans lære." 

Med utgangspunkt i Det gamle testamente forkynte Paulus med overbevisende kraft at "Messias 
måtte lide og stå opp fra de døde". Mika hadde jo profetert: "Med en stav slår de Israels hersker på 



kinnet." Og hadde ikke han som ifølge løftet skulle komme, gjennom Jesaja profetert om seg selv: 
"Min rygg bød jeg fram til dem som slo, mitt kinn til dem som drog meg i skjegget. Jeg gjemte ikke 
ansiktet for dem som hånte meg og spyttet på meg"?" Gjennom salmisten profeterte Kristus om 
hvordan menneskene ville behandle ham: "Men jeg er en makk og ikke en mann, spottet av 
mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger munnen og rister på hodet: "Han 
har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham, for han har ham jo så kjær!” "Hvert 
ben i min kropp kan jeg telle, folk stirrer på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og 
kaster lodd om min kappe." "Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent mann for min mors 
sønner. Ja, brennende iver for ditt hus har fortært meg, jeg er rammet av hånsord fra dem som håner 
deg." "Deres spott har knust mitt hjerte, så det ikke kan leges. Jeg håpet på medynk, men det var 
fåfengt, på folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen." 

Jesajas profetier om Kristi lidelse og død er klare og tydelige: "Hvem trodde det budskap vi hørte, 
for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av 
tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse?, vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var 
ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som 
ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. 

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, 
slått av Gud og plaget. 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. 

Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren 
ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som 
føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom 
trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de 
levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse." 

Selv døds måten var det profetert om. På samme måte som Moses løftet opp kobberslangen i 
ørkenen, skulle frelseren bli løftet opp "for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv" 

"Om noen spør ham: "Hva er det for slags sår du har på brystet?" da vil han svare: "Jeg er blitt slått 
i mine elskeres hus. 

"De gav ham en grav blant ugudelige, hos en rik mann, da han var død, enda han ikke hadde gjort 
noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn." 

Men han som onde mennesker tok livet av, skulle stå opp igjen som seierherre over både synd og 
grav. Inspirert av Den Allmektige vitner Israels liflige sanger om det herlige som skjedde på 
oppstandelsens morgen. "Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel," utbryter han, "ja, også 
min kropp kan være trygg. Du overgir meg ikke til dødsriket, du lar ikke din trofaste tjener gå til 
grunne.” 

Paulus viste til hvor nært Gud hadde knyttet offertjenesten til profetiene om ham som skulle "føres 
bort for å slaktes". Messias skulle gi "sitt liv til soning". Profeten Jesaja så flere århundrer framover 
da han beskrev begivenhetene omkring Frelserens soning. Guds Lam "gav sitt liv i døden og ble 
regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere” 



Frelseren det var profetert om, skulle ikke komme som jordisk konge og befri jødefolket for 
undertrykkelse. Han skulle leve som et menneske blant mennesker og leve et liv i fattigdom og 
ydmykelse. Til slutt skulle han bli foraktet, forkastet og slått i hjel. Frelseren som Det gamle 
testamente profeterte om, skulle ofre seg selv for en fortapt menneskeslekt og oppfylle alle krav i 
den lov som var blitt brutt. I ham skulle offersystemets forbilder møte virkeligheten, og hans død på 
korset demonstrere betydningen av hele det jødiske system. 

Paulus fortalte jødene i Tessalonika om sin tidligere nidkjærhet for seremoniloven og om den 
underfulle opplevelsen utenfor Damaskus. Før omvendelsen satte han sin lit til en nedarvet fromhet, 
til et falskt håp. Hans tro var ikke forankret i Kristus. I stedet stolte han på former og seremonier. 
Hans iver for loven hadde vært til ingen nytte fordi den ikke var knyttet til troen på Kristus. Selv om 
han roste seg av å være uklanderlig i sin rettferdighet etter loven, hadde han avvist ham som gjorde 
loven betydningsfull. 

Alt ble annerledes etter omvendelsen. Ved å forfølge de kristne hadde han også forfulgt Jesus fra 
Nasaret. Da åpenbarte Kristus seg for ham som den lovte Messias Forfølgeren fikk se at Jesus var 
Guds Sønn, han som kom til verden som en oppfyllelse av profetiene og levde slik det var forutsagt 
i en hellige skrift. 

Mens Paulus frimodig forkynte evangeliet i synagogen i Tessalonika, flommet det lys over ritualene 
og seremoniene i tempeltjenesten og viste hva de virkelig betydde. 

Paulus førte tilhørerne forbi Kristi liv på jorden, forbi tjenesten i den himmelske helligdom og til 
det tidspunktet når Kristus etter å ha fullført gjerningen som mellommann kommer tilbake i stor 
kraft og herlighet for å opprette sitt rike på jorden. Paulus trodde på Kristi gjenkomst og framholdt 
denne begivenhet så kraftig og tydelig at det gjorde et uutslettelig inntrykk på mange som hørte 
ham. 

Tre sabbater på rad prekte Paulus for tessalonikerne. Med utgangspunkt i skriftene drøftet han med 
dem Kristi liv, død, oppstandelse, tjeneste og framtidige herlighet, han som fra verdens grunnvoll 
ble lagt var "Lammet som ble slaktet". Han opphøyde Kristus og viste at en rett forståelse av hans 
gjerning er nøkkelen som åpner Det gamle testamente og gir oss tilgang til de velsignelser som 
finnes der. 

Da evangeliet ble forkynt med stor kraft i Tessalonika, vakte det betydelig oppmerksomhet i de 
store forsamlingene. "Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også 
en stor gruppe grekere av dem som trodde på jødenes Gud, og en god del fornemme kvinner." 

Jøder setter byen på ende
Også i Tessalonika møtte apostlene innbitt motstand. Jøder som ikke trodde, ble forbitret over at så 
mange sluttet seg til Paulus og Silas. På den tiden var jødene dårlig ansett av de romerske 
myndigheter fordi de nylig hadde gjort oppstand i Roma. De ble sett på med mistenksomhet, og 
deres frihet var på en måte begrenset. Nå fant de en anledning til å gjenvinne romernes gunst og 
samtidig bringe skjensel over apostlene og dem som nylig var gått over til kristendommen. 

De fikk med seg pøbler fra torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De håpet å finne 
apostlene og stormet mot Jasons hus, men de fant verken Paulus eller Silas. Da slepte de Jason og 
noen av brødrene med seg til dommerne og anklaget dem for oppvigleri. "Disse folkene som 



oppvigler hele verden, er nå også kommet hit, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot 
keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus." 

Da dommerne ikke fant Paulus og Silas, måtte Jason og de andre stille en pengesum som sikkerhet 
for å opprettholde ro og orden. Av sikkerhetshensyn sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa om 
natten. 

Skulle de som forkynner upopulære sannheter i dag, møte samme motstand som Paulus og hans 
medarbeidere, behøver de ikke å bli motløse om det viser seg at heller ikke de blir tålt av mennesker 
som gjør krav på å være kristne. Korsets sendebud må være væpnet med årvåkenhet og bønn og 
modig gå framover i tro. De må alltid arbeide i Jesu navn og opphøye Kristus som menneskets 
talsmann i den himmelske helligdom. Det var ham alle ofrene i den gammeltestamentlige 
husholdning dreide seg om. På grunn av hans soningsoffer kan overtredere av Guds lov finne fred 
og tilgivelse.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 17.1-10 

Berøa og Athen
I Berøa møtte Paulus jøder med vilje til å granske de sannheter han forkynte. Lukas skriver om 
dem: "Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og 
gransket skriftene daglig for å se om det stemte. Mange av dem kom til troen, og det samme gjorde 
ganske mange framstående kvinner og mange greske menn." 

Jødene i Berøa 
Innbyggerne i Berøa var ikke forkvaklet av fordom. De var villige til å granske troverdigheten i det 
apostlene lærte. De studerte ikke Bibelen av nysgjerrighet men for å få vite det som stod skrevet om 
den lovte Messias. De leste daglig i kriftene og lot skrift forklare skrift. Hellige engler stod ved 
deres side og opplyste deres sinn og påvirket deres hjerte. 

Overalt hvor evangeliet blir forkynt, vil de som oppriktig ønsker å gjøre rett, bli påvirket til å 
granske skriftene. Hvis alle som i ende tiden får høre de sannheter som setter dem på en hard prøve, 
lærer av innbyggerne i Berøa og gransker skriftene daglig for å se om det de hører, stemmer med 
Guds ord, vil flere bli lydige mot Guds lov enn de relativt få vi ser i dag. Men mange nekter å 
undersøke nærmere når de hører upopulære bibelske sannheter. Selv om de ikke kan benekte 
Skriftens klare lære, viser de stor uvilje mot å studere de kjensgjerninger som legges fram for dem. 
Skulle læren likevel være sann, sier noen, betyr det likevel svært lite om vi tar imot det nye lyset 
eller ikke. De klamrer seg til besnærende fabler som motstanderen bruker for å villede. De 
forblindes av villfarelse og skilles fra himmelen. 

Alle blir dømt i samsvar med det lys de har fått. Herren sender ut sine sendebud med et budskap om 
frelse, og alle som hører det, vil bli stilt til ansvar for hvordan de behandler de budskaper hans 
tjenere bringer. Alle som oppriktig søker etter sannheten, vil sammenlikne det de hører, med Guds 
ord. 

Vantro jøder i Tessalonika ble fylt av motvilje og hat mot apostlene. Det var ikke nok for dem bare 
å jage dem ut av byen; de fulgte etter dem helt til Berøa. Enda en gang egget de pøbelens 



lidenskaper. Da ble de kristne i Berøa engstelige for at Paulus skulle lide overlast, og sendte ham til 
Athen. Sammen med ham reiste noen av dem i Berøa som nylig var kommet til tro." 

Slik ble forkynnere av sannheten forfulgt fra by til by. Kristi motstandere kunne ikke hindre 
evangeliets framgang, men de hadde hell med seg i å gjøre apostlenes arbeid ytterst vanskelig. 
Ansikt til ansikt med motstand og strid fortsatte Paulus å presse på. Han hadde bestemt seg for å 
utføre den oppgaven Gud hadde vist ham i synet i Jerusalem: "Dra bort herfra, for jeg vil sende deg 
ut til hedningfolkene." 

Paulus' hurtige avreise fra Berøa gjorde det umulig for ham å besøke de kristne i Tessalonika, et 
besøk han hadde sett fram til. 

Da Paulus kom til Athen, sendte han brødrene fra Berøa tilbake med beskjed om at Silas og 
Timoteus måtte komme øyeblikkelig. Timoteus var kommet til Berøa før Paulus reiste derfra. Han 
og Silas hadde fortsatt det arbeidet som var kommet så godt i gang, og undervist de nye kristne i 
grunnlaget for deres tro. 

Paulus i Athen 
Athen var hedenskapets høyborg. Der møtte ikke Paulus en uvitende og godtroende befolkning slik 
han gjorde i Lystra. I Athen var innbyggerne berømt for sin intelligens og kultur. Overalt var det 
reist statuer av deres guder og helter fra historie og litteratur. Praktfulle bygninger og malerier vitnet 
om deres patriotisme og tilbedelse av hedenske guder. Folket var som tryllebundet av skjønnheten 
og prakten på kunstens område. Over alt kunne man finne ufattelig kostbare helligdommer og 
templer i all sin velde. Militære seirer og kjente menns bedrifter ble udødeliggjort med skulpturer, 
altere og minnetavler. Alt dette gjorde Athen til et kunstgalleri. 

Da Paulus så all skjønnheten og prakten omkring seg og la merke til at alle innbyggerne i byen 
tilbad avguder, ble han grepet av nidkjærhet for Gud, som ble vanæret overalt. Hjertet ble grepet av 
medlidenhet med atenerne. Til tross for sin høye kultur kjente de ikke den sanne Gud. 

Apostelen lot seg ikke lure av alt det han så i kunnskapens høyborg. Han var så grepet av himmelen 
og de herlige og uforgjengelige rikdommer som finnes der, at all den pomp og prakt som omgav 
ham, virket verdiløs. I det praktfulle Athen gikk det opp for ham hvilken forførende makt byen 
hadde over alle elskere av kunst og vitenskap, og han ble sterkt grepet av hvor viktig hans arbeid 
der ville bli. 

Paulus følte seg ensom i denne store byen hvor ingen tilbad Gud. Han lengtet etter sine 
medarbeideres hjelp og forståelse. Uten andre menneskers vennskap følte han seg fullstendig alene. 
I brevet til tessalonikerne uttrykker han sine følelser ved å si at han er "alene igjen i Athen". 
Hindringene så ut til å være uoverstigelige, og han følte det nesten håpløst å nå menneskehjertene. 

Paulus kastet ikke bort tiden mens han ventet på Silas og Timoteus. "Han talte i synagogen med 
jødene og dem som trodde på jødenes Gud, og med dem han hver dag traff på torget." Hans 
hovedoppgave i Athen var likevel å bringe frelsens budskap til alle som ikke kjente Gud og hans 
plan for menneskeslekten. Apostelen skulle snart stå overfor hedendommen i sin mest utspekulerte 
og besnærende form. 



Stormennene i Athen fikk snart vite om mannen som var kommet med en ny og merkelig lære. 
Noen av dem kom til Paulus og ville diskutere med ham. Snart samlet det seg mange tilhørere. 
Noen kunne ikke la være å drive gjøn med ham. De mente at han både sosialt og intellektuelt stod 
langt under dem. Foraktelig sa de til hverandre:"Hva er det egentlig denne pratmakeren sier?" Fordi 
han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen, mente de at han forkynte fremmede guder. 

I samtale med filosofer 
Noen av dem som diskuterte med Paulus på torget, var epikureere og stoiske filosofer, men de og 
alle andre som møtte Paulus, forstod snart at han hadde langt større kunnskaper enn de. Hans 
skarpsinn skapte respekt blant de lærde, og alle ble grepet av hans kraftfulle tale og den verdige og 
logiske måten å tenke på. Tilhørerne forstod at han ikke var en hvem som helst, men en mann som 
kunne diskutere med folk fra alle samfunnslag og hadde overbevisende argumenter å støtte seg til 
når han underviste folket. Uredd stod apostelen fram for sine motstandere på deres egen mark og 
møtte logikk med logikk, filosofi med filosofi og veltalenhet med veltalenhet. 

Hedenske motstandere minnet ham om hva som hadde hendt med Sokrates. Han hadde forkynt 
fremmede guder og ble dømt til døden. De rådet Paulus til ikke å sette livet på spill slik som han. 
Men talen til Paulus fanget oppmerksomhet, og han vant stor respekt og beundring for sin 
likeframme visdom. Han lot seg ikke stanse av vitenskap eller filosofenes spydigheter. Da 
tilhørerne forstod at Paulus var fast bestemt på å gjennomføre sin oppgave og forkynne budskapet 
uten å ense farene, ble de enige om å gi ham en rimelig mulighet til det. 

Derfor tok de Paulus med seg opp på Areopagos, som var et av de helligste stedene i Athen. Det var 
knyttet så sterke tradisjoner og minner til dette stedet at mange betraktet det med en overtroisk 
ærbødighet som nesten grenset til frykt. Her ble ofte religiøse saker nøye vurdert av menn som så 
avsa den endelige kjennelsen i alle viktigere religiøse og borgerlige saker. 

Langt borte fra gatebråk, travelhet og formålsløse diskusjoner kunne apostelen komme til orde uten 
å bli avbrutt. Rundt ham var det samlet diktere, kunstnere og filosofer - Athens vitenskapsmenn og 
kloke hoder. De spurte: "Kan vi få vite hva det er for slags ny lære du kommer med? For det er 
merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om." 

Paulus på Areopagos 
Akkurat da hvilte det et stort ansvar på apostelen, men han var rolig og behersket. Hjertet var fylt av 
et viktig budskap, og ordene som falt fra hans lepper, overbeviste tilhørerne om at han ikke var en 
likegyldig pratmaker. "Dere atenske menn!" sa Paulus. "Jeg ser at dere på alle måter er svært 
religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne 
innskrift: "For en ukjent Gud." Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere." Selv om 
de var intelligente og hadde store allmennkunnskaper, kjente de ikke den Gud som skapte himmel 
og jord. Likevel var det noen som lengtet etter mer lys. De søkte det evige. 

Paulus pekte på templet fylt med avguder og presiserte det han brant for. Han avslørte villfarelsene i 
atenernes religion. De mest klartenkte blant tilhørerne ble forbauset over hans forklaringer. De 
forstod at han kjente godt til deres kunst, litteratur og religion. Paulus pekte på deres statuer og 
avguder og forklarte at Gud ikke lar seg avbilde i noe som er formet av mennesker. Utskårne bilder 
kan på ingen måte framstille Jehovas herlighet. Paulus minnet om at bildene" var uten liv, og at de 
derfor var avhengige av at mennesker flyttet dem fra sted til sted. De som tilbad slike bilder, stod i 
alle henseender på et høyere nivå enn det de tilbad. 



Paulus førte avgudstilbedernes tanker utenfor de begrensninger som deres falske religion satte, og 
tegnet et realistisk bilde av den gud de kalte "en ukjent Gud". Paulus forklarte at denne Gud ikke er 
avhengig av mennesker, og at han ikke trenger noe av det mennesker kan hjelpe ham med. 

Folket ble grepet av undring over Paulus' uforbeholdne og logiske framstilling av særtrekkene hos 
den sanne Gud - hans skapermakt og herredømme over himmel og jord. Oppriktig og med glødende 
veltalenhet erklærte apostelen: "Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre 
over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Heller ikke trenger han noe 
av det menneskers hender kan tjene ham med. Det er jo han som gir alle liv og ånde og alle ting." 
Himmelen var ikke stor nok til å romme Gud hvor mye mindre da templer som mennesker har reist. 

I et klassesamfunn som ofte lukket øynene for menneskerettighetne forkynte Paulus den store 
sannheten om brorskap mellom menneskene, og erklærte: "Han [Gud] lot alle folkeslag, som 
stammer fra ett menneske, bo over hele jorden." For Gud er alle like, og alle mennesker skylder å 
være lydige mot Skaperen. Apostelen viser videre hvordan Guds nåde og barmhjertighet går som en 
gylden tråd gjennom alt han gjør for menneskene. "Han satte faste tider for dem og bestemte 
grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle 
og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss." 

Paulus lånte fra en av deres diktere da han henvendte seg til de aristokratiske mennene omkring 
ham og beskrev Gud som en far og dem som hans barn. "For det er i ham vi lever, beveger oss og er 
til." Så sier han: "Som også noen av deres diktere sier: "For vi er hans slekt." Fordi vi altså er Guds 
slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av 
menneskers kunst eller tanke. Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han 
alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om." 

I de mørke århundrene før Kristi komme hadde Gud båret over med at hedninger tilbad avguder, 
men så sendte han sin Sønn for å åpenbare sannheten, og forventet at så vel fattige og fordringsløse 
som verdens stolte filosofer og fyrster skulle vende om og bli frelst. "For han har fastsatt en dag da 
han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort 
troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde." Da Paulus nevnte oppstandelsen fra de døde, 
gjorde noen narr av ham, mens andre sa: "Vi hører deg gjerne tale mer om dette en annen gang." 

Liten framgang 
Slik sluttet apostelens arbeid i Athen, senteret for hedensk lærdom. Atenerne klynget seg 
hardnakket til sin avgudstilbedelse og avviste lyset fra den sanne lære. Noe annet var ikke å vente 
av et folk som var så fullstendig fornøyd med det de hadde oppnådd. Selv om atenerne roste seg av 
kunnskap og dannelse, ble de mer og mer fordervet og tilfredse med avguderiets dunkle mysterier. 

Noen som hørte Paulus, ble overbevist om at han forkynte sannheten, men de nektet å ydmyke seg, 
bekjenne Gud og ta imot frelsen. Verken veltalenhet eller sterke argumenter kan omvende syndere. 
Bare Guds kraft kan påvirke hjertet til å ta imot sannheten, og det er umulig så lenge mennesker 
avviser denne kraften. Grekerne søkte viten, men for dem var budskapet om korset dårskap fordi de 
satte sin egen klokskap høyere enn visdommen fra det høye. 

Deres stolthet over menneskers kunnskap og forstand var trolig grunnen til at evangeliet hadde 
forholdsvis liten framgang blant atenerne. Verdenskloke mennesker som nærmer seg Kristus som 



arme, fortapte syndere, mottar den visdom som leder til frelse. Prominente mennesker som 
forherliger sin egen visdom, vil aldri motta lyset og kunnskapen som bare Kristus kan gi. 

Slik møtte Paulus hedenskapet, men hans arbeid i Athen var ikke helt bortkastet. Dionysios, en av 
byens mest framstående borger, og noen andre tok imot evangeliet og sluttet seg til de kristne. 

Gud har gitt oss dette innblikk i atenernes atferd for å vise hvordan han brukte Paulus til å tale mot 
avguderi og synd blant disse stolte og selvgode menneskene. Til tross for sin kunnskap, dannelse og 
kunst hadde de sunket dypt i fordervelse. Kommende slektledd skulle bli kjent med hva Paulus 
forkynte og hvilken holdning han inntok til sin samtid. Det skulle ikke bare vitne om hans 
urokkelige tillit og mot i ensomhet og motgang, men også fortelle om de seirer han vant for 
kristendommens sak midt i hedenskapet. 

Blant de lærde 
Paulus' forkynnelse inneholder mye lærdom for menigheten. Han opplevde en situasjon hvor han 
lett kunne ha sagt noe som hadde irritert hans stolte tilhørere og ført ham i vanskeligheter. Hadde 
han talt direkte mot deres guder og byens storfolk, kunne han ha møtt samme skjebne som Sokrates. 
Taktfullt og preget av Guds kjærlighet avledet han tilhørernes oppmerksomhet fra de hedenske 
guder og åpenbarte den Gud de ikke kjente. 

I dag skal Bibelens sannheter forkynnes for verdens stormenn for å gi dem anledning til å velge 
mellom lydighet mot Guds lov og lojalitet mot ondskapens fyrste. Gud legger fram de evige 
sannheter- som kan gi dem den visdom som fører til frelse. Avviser de disse sannheter, lar Gud dem 
være alene om å høste fruktene av sine handlinger. 

"For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds 
kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til 
intet." "Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til 
skamme. Det som regnes for svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det 
som står lavt i verden, det som blir foraktet det som ingenting er, utvalgte Gud seg for å gjøre til 
intet det som er noe.” Mange av verdens fremste vitenskapsmenn og statsmenn vil i de siste dager 
forkaste lyset fordi verdens visdom ikke kjenner Gud. Likevel må Guds tjenere bruke enhver 
anledning til å gjøre dem kjent med sannheten. Noen vil innrømme sin uvitenhet og ydmykt slå seg 
ned ved Jesu føtter og la seg undervise av den store lærer. 

Alle som arbeider med å nå de høyere klasser ,med Guds budskap, behøver en sterk tro. Utsiktene 
kan synes skremmende, men selv i det dypeste mørke skinner det et lys fra det høye. De som elsker 
Gud og arbeider for ham, vil hver dag få ny styrke. Guds visdom stilles til deres rådighet og hindrer 
dem i å gjøre mistak når de går hans ærend. Måtte de holde fast ved sin første frimodighet til det 
siste og huske at lyset fra Guds sannhet trenger gjennom verdens mørke. Det finnes ingen plass for 
motløshet i tjenesten for Gud. Gudfryktige arbeideres tro må kunne tåle alle prøvelser den utsettes 
for. Gud både kan og vil gi sine tjenere styrken de trenger. Han vil også gi dem visdom. For alle 
som stoler på ham, vil han mer enn oppfylle alle forventninger de har til ham.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 17.11-34 

Korint



I det første århundret etter Kristus var Korint en av de viktigste byene ikke bare i Hellas, men i hele 
verden. Grekere, jøder, romere og reisende fra mange land fylte gatene. Alle var opptatt av 
forretninger eller på jakt etter fornøyelser. Byen var et handelssenter med lett adgang fra alle deler 
av romerriket og et viktig sted å vinne tilhengere for Gud og hans sak. 

Akvilas og Priskilla var blant de jøder som hadde bosatt seg i Korint, og de kom senere til å 
utmerke seg som oppriktige arbeidere for Kristus. Paulus lærte å kjenne deres karakter, og vi leser 
at han ble boende hos dem. 

Helt fra han begynte å arbeide i denne gjennomfartsbyen møtte Paulus store hindringer. Praktisk talt 
hele befolkningen tilbad avguder. Afrodite var deres yndlingsgudinne, og knyttet til Afrodite-
dyrkelsen forekom det mange demoraliserende ritualer og seremonier. Selv blant hedningene var 
korinterne beryktet for sin umoral. De syntes å ha lite til overs for annet enn å tilfredsstille sine 
øyeblikkelige behov for fornøyelser og festing. 

Kristus og ham korsfestet 
I Korint forkynte Paulus evangeliet på en helt annen måte enn i Athen. I Athen forsøkte han å 
tilpasse forkynnelsen etter tilhørerne. Han møtte logikk med logikk, vitenskap med vitenskap og 
filosofi med filosofi. Når han tenkte på tiden i Athen, forstod han at han hadde lagt ned mye arbeid, 
men sett bare små resultater. I Korint la han en annen plan for å nå de likeglade og uinteresserte. 
Han bestemte seg for å unngå omstendelige argumenter og diskusjoner. Blant korinterne ville han 
ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet, skrev han til dem noe senere. Han ville 
preke for dem med Ånd og kraft som bevis.' 

Jesus, som Paulus stod i ferd med å forkynne i Korint, var av lav herkomst og hadde vokst opp i en 
by som var beryktet for sin ugudelighet. Hans landsmenn forkastet ham, og til slutt ble han 
korsfestet som forbryter. Grekerne mente at det var nødvendig å høyne menneskeheten, men de 
oppfattet studiet av filosofi og vitenskap som den eneste veien til storhet og ære. Kunne Paulus få 
dem til å forstå at alt det som bor i et menneske, kunne bli høynet og forbedret dersom de trodde på 
en ukjent jøde? 

For mange mennesker er korset i dag omgitt av dyrebare minner. Korsfestelsen maner til hellig 
ettertanke. Men på Paulus' tid ble korset sett på med skrekk og gru. Å hevde at verdens frelser døde 
på et kors, ble naturlig nok møtt med forakt og motvilje. 

Paulus visste godt hvordan både jøder og grekere i Korint ville reagere på hans forkynnelse. "Vi 
forkynner en korsfestet Kristus" innrømmet han. "For jøder er dette anstøtelig og for hedninger 
uforstand." Mange jøder ville bli opprørt over hans forkynnelse, og grekerne ville anse den som 
meningsløs dårskap. Paulus selv ville bli oppfattet som undermåls fordi han forsøkte å bevise at 
korset hadde noen som helst mulighet til å høyne menneskeheten eller å frelse den. 

Men for Paulus var korset viktigere enn alt annet. Helt siden han ble stanset i sin forfølgelse av dem 
som trodde på den korsfestede mannen fra Nasaret, hadde han rost seg av korset. Da ble Guds 
uendelige kjærlighet, slik den kommer til syne i Kristi død, åpenbart for ham. En storslått 
forandring i hans liv førte til at alle planer og hensikter ble brakt i samsvar med Guds vilje. Fra det 
øyeblikk var han et nytt menneske i Kristus. Han visste av erfaring at syndere som oppdager Guds 
kjærlighet slik den åpenbares i ofringen av hans Sønn, og som gir etter for Guds vilje, opplever en 
forandring i hjertet. Kristus blir alt i alle. 



Korsets makt 
Da Paulus ble omvendt, kom det en lengsel etter å hjelpe medmennesker til å se at den levende 
Guds Sønn, Jesus fra Nasaret, er mektig til å forvandle og frelse. Fra da av viet han hele sitt liv til å 
skildre den kjærlighet og makt som bor i den korsfestede. Han hadde et stort hjerte for alle 
samfunnslag. "Jeg står i gjeld både til grekere og andre folkeslag, til lærd og ulærd," sa han. Hans 
kjærlighet til herlighetens Herre, som han så nådeløst hadde bekjempet da han forfulgte de kristne, 
ble hovedprinsippet for hans atferd og en motiverende kraft. Om hans pliktfølelse noen gang 
kjølnet, var ett blikk på korset og den kjærlighet som kom til syne der, tilstrekkelig til å gi ham den 
kraft han trengte på selvforsakelsens vei. 

Paulus og jødene i Korint 
Se for deg apostelen mens han preker i synagogen i Korint. Han tolker det Moses og profetene 
skrev, og fører tilhørerne helt fram til tiden da den lovte Messias skulle komme. Hør hvordan han 
forklarer Frelserens gjerning som hele menneskehetens øversteprest - han som ved å gi sitt eget liv 
sonet for synd en gang for alle og deretter tok opp sin tjeneste i den himmelske helligdom. 

Tilhørerne begynte å forstå at den Messias de lengtet etter, allerede var kommet, og at hans død 
oppfylte de forbilledlige ofringene. De fikk også vite at Kristi tjeneste i den himmelske helligdom er 
den store begivenhet som kaster sin skygge inn i fortiden og lar oss forstå betydningen av de jødiske 
presters tjeneste. 

Paulus vitnet for jødene at Jesus var Messias. Med Det gamle testamente beviste han at Messias 
ifølge profetiene og jødenes forventninger skulle være av Abrahams og Davids ætt. Deretter 
henviste han til Jesu slektstavle fra patriarken Abraham til kong David. Han leste hva profetene 
hadde skrevet om hans karakter og livsgjerning og hvordan han ville bli mottatt og behandlet. Han 
påviste at alle forutsigelser om Jesus fra Nasaret var blitt oppfylt i hans liv, tjeneste og død. 

Paulus viste at Kristus først og fremst var kommet for å tilby frelse til det folk som ventet at 
Messias' skulle oppfylle deres lengsel etter å bli en nasjon med en strålende framtid. Men folket 
hadde forkastet ham som kunne ha gitt dem liv. I stedet valgte de en hersker som brakte død. Paulus 
forsøkte å forklare tilhørerne at bare en omvendelse kunne redde jødene fra den ødeleggelse som 
truet. Han avslørte hvor lite de visste om de skrifter som de roste seg av å forstå helt og fullt. Han 
refset dem for deres verdslighet og egoisme og strev etter ære og prakt. 

I Den Hellige Ånds kraft fortalte Paulus om sin mirakuløse omvendelse og vitnet om sin tro på Det 
gamle testamente, som Jesus fra Nasaret hadde oppfylt så bokstavelig. Han talte med dypt alvor, og 
tilhørerne kunne ikke unngå å merke at han elsket den korsfestede og oppståtte frelser av hele sitt 
hjerte. De så at hans tanker kretset om Kristus, og at hele hans liv var knyttet til ham. Hans tale 
gjorde så sterkt inntrykk at bare de mest innbitte hatere av kristendommen ikke lot seg påvirke. 

Jødene i Korint lukket likevel øynene for de klare kjensgjerninger apostelen la fram, og avviste alle 
hans henstillinger. Den samme ånd som påvirket dem til å forkaste Kristus, fylte dem med rasen 
mot Paulus. De ville ha drept ham om Gud ikke hadde gitt ham ekstra beskyttelse for å gi ham nye 
anledninger til å forkynne evangeliet for hedningene. 

"Men de sa imot og hånte ham, og han ristet da støvet av sine klær og sa til dem: "Deres blod skal 
komme over deres egne hoder. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningene." Dermed gikk 



han sin vei og tok inn i huset hos en mann som hette Titus Justus. Han trodde på jødenes Gud, og 
huset hans lå rett ved siden av synagogen." 

Silas og Timoteus hjelper til 
Silas og Timoteus var kommet fra Makedonia for å hjelpe Paulus, og sammen arbeidet de tre for 
hedningene. Både for hedninger og jøder forkynte de at Kristus er verdens frelser. Korsets sendebud 
unngikk kompliserte og høyttravende forklaringer, men samlet seg om egenskapene til ham som 
skapte verden og hersker over universet. Deres hjerte glødet av kjærlighet til Gud og hans Sønn, og 
de bønnfalt hedningene om å betrakte det uendelig store offer som var brakt for menneskenes skyld. 
De visste at de som lenge hadde famlet i hedenskapets mørke, ville bli trukket til Frelseren om de 
bare kunne se lyset som strømmer fra Golgatas kors. "Når jeg blir løftet opp fra jorden," hadde 
Kristus sagt, "skal jeg dra alle til meg." 

De som forkynte evangeliet i Korint, forstod at en fryktelig fare truet dem de arbeidet for. Derfor 
følte de et stort ansvar når de forkynte sannheten om Jesus. Deres budskap var klart og tydelig og 
gikk rett på sak - en duft av liv til liv eller en duft av død til død. De forkynte ikke evangeliet bare i 
ord, men levde det også i sitt liv. Engler samarbeidet med dem, og Guds nåde og kraft førte til at 
mange ble omvendt. Vi leser blant annet: "Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren 
sammen med hele sin familie, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt." 

Jødenes motstand 
Nå økte jødenes raseri mot apostlene. At Krispus ble omvendt og døpt, forbitret de hardnakkede 
motstanderne i stedet for å overbevise dem. De manglet fullstendig argumenter mot det Paulus 
forkynte, og grep til løgn og ondskapsfulle utfall. De hånte evangeliet og Jesu navn. I sitt blinde 
raseri fant de ikke ord som var hatefulle nok, intet middel for gement. De kunne ikke motbevise at 
Kristus hadde utført undergjerninger, men påstod at de var gjort i Satans kraft. De hevdet freidig at 
Satan også stod bak de undergjerninger Paulus utførte. 

Paulus fatter mot 
Selv om Paulus hadde en del framgang i Korint, så og hørte han så mye ondt i den fordervede byen 
at det nesten tok motet fra ham. Hedningenes umoral og jødenes forakt og hån førte til sterke 
kvaler. Han begynte å tvile på om det var klokt å opprette en menighet av det materiale han fant i 
Korint. 

Paulus overveide å reise fra byen og finne et mer løfterikt arbeidssted., Han gikk alvorlig i seg selv 
for å bli klar over sitt ansvar. Da kom Herren til ham i et syn og sa: "Vær ikke redd! Du skal ikke 
tie, men tale. Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for jeg har mange i 
denne byen som er av mitt folk." Paulus oppfattet dette som en befaling om å bli i Korint og en 
forsikring om at Herren ville gi vekst til den sæd som ble sådd. Styrket og oppmuntret fortsatte han 
arbeidet med iver og utholdenhet. 

Hardt arbeid og sjelesorg 
Paulus begrenset ikke sin virksomhet til å tale i forsamlinger. Det ville ha ført til at det var mange 
han ikke kunne nå. Han brukte mye tid på husbesøk og benyttet de anledninger til samtale som han 
fikk i familiekretsen. Han besøkte syke og sørgende, trøstet lidende og oppmuntret alle som følte 
seg nedtrykt. Alt han sa og gjorde, opphøyde Jesus. Senere skrev han til menigheten i Korint: 
"Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere." Han var engstelig for at hans undervisning skulle 
etterlate det inntrykk at den kom fra mennesker og ikke var gitt av Gud. 



Senere erklærte han: "Likevel forkynner også vi en visdom for dem som er modne. Det er en 
visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne. Nei, vi 
taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud 
bestemt den til å føre oss fram til herligheten. Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. 
Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men det står skrevet: Det intet 
øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig 
for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle 
ting, også dybdene i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet 
heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd 
som er fra Gud; for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi, ikke med 
ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører 
Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til.” 

Paulus forstod at hans dyktighet ikke var hans egen fortjeneste, men med Den Hellige Ånds nærvær 
og fylt av hans liflige innflytelse tok Paulus enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 
Han sa om seg selv: "Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig 
ved den.” Kristus stod sentralt i apostelens forkynnelse. Han skjulte sin egen person. Han åpenbarte 
Kristus og opphøyde ham. "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg," skriver han. 

Paulus var en fremragende taler. Før omvendelsen forsøkte han ofte å imponere med sine talegaver. 
Alt dette hadde han lagt bort. I stedet for å tillate seg poetiske. beskrivelser og fantasifulle 
framstillinger som behaget sansene og gav fantasien næring uten å ha kontakt med dagliglivet, søkte 
Paulus å bruke et enkelt språk for å trenge inn i hjertene med viktige sannheter. Fantasirike 
framstillinger av sannheten kan gi ekstatiske følelser, men sannhet presentert på en slik måte gir 
sjelden den næring som styrker og befester den troende i livets kamp. Mennesker som kjemper med 
akutte behov og prøvelser, må møtes med sunn og jordnær undervisning i kristendommens 
grunnleggende prinsipper. 

Paulus' virksomhet ble ikke uten resultat. Mange vendte seg bort fra avgudsdyrkelsen for å tilbe den 
levende Gud, og en stor menighet stilte seg under Kristi banner. Noen av de mest ryggesløse 
hedningene ble frelst og vitnet om Guds nåde og Kristi blods kraft til å rense fra synd. 

Motstanden øker 
At Paulus forkynte Kristus med stadig større framgang, terget de vantro jøder til enda sterkere 
motstand. De slo seg sammen og trakk Paulus for retten. På den tiden var Gallia guvernør i Akaia. 
Jødene håpet at myndighetene også denne gangen ville stå på deres side. Høyrøstet og sinte bar de 
fram sitt klagemål mot Paulus: "Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i 
strid med loven." 

Jødenes religion var beskyttet av romermakten, og de som førte klagemål mot Paulus, håpet å få 
ham utlevert til rettergang og dom om de bare fikk ham anklaget for å bryte deres religiøse lover. 
Slik håpet de å få tatt ham av dage. Men Gallia var en rettskaffen mann som nektet å bli ført bak 
lyset av avindsyke jøders renkespill. Han var trøtt av deres hykleri og egenrettferdighet og ønsket 
ikke å høre deres klagemål. Paulus skulle til å forsvare seg, men Gallia sa at det var unødvendig. 
Han vendte seg til de rasende anklagerne og sa: "Hadde det dreid seg om en forbrytelse eller en 
kjeltringstrek, da hadde jeg grunn til å høre tålmodig på dere, jøder. Men er det strid om en lære og 
om navn og deres egen lov, da får dere selv ordne opp. Jeg vil ikke dømme i slike saker Så jaget 
han jødene bort fra retten. 



Både jøder og grekere ventet spent på Gallios avgjørelse. At han så hurtig avviste at saken hadde 
offentlige interesse, var signalet til at jødene måtte trekke seg tilbake både forvirret og rasende. 
Guvernørens bestemte holdning åpnet øynene på den støyende folkemengden som hadde stilt opp 
for jødene. For første gang siden Paulus begynte sin virksomhet i Europa, stilte folkemassen seg på 
hans side. Rett foran øynene på guvernøren og uten å møte innsigelser fra hans side grep de fatt i 
den mest høytstående blant anklagerne. Vi leser: "Alle grep då fatt i synagogeforstanderen Sostenes 
og julte ham opp like foran dommersetet. Men Gallio brydde seg ikke det minste om det." Slik vant 
kristendommen en viktig seier. 

Paulus ble i. Korint en stund til. Om han på dette tidspunktet var blitt tvunget til å forlate byen, ville 
alle som hadde begynt å tro på Jesus, kommet i en farlig situasjon. Jødene ville da ha utnyttet sin 
seier og gjort sitt ytterste for å utrydde all kristendom i landsdelen.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 18,1-18 

Brevene til tessalonikerne
Det satte nytt mot i Paulus at Silas og Timoteus kom fra Makedonia mens han arbeidet i Korint. De 
brakte godt budskap om troen og kjærligheten hos alle som tok imot sannheten første gang han 
forkynte evangeliet i Tessalonika. Paulus følte sterkt med de kristne som i prøvelser og motgang 
forble trofaste mot Gud, Han lengtet etter å besøke dem, men da det var umulig, skrev han til dem. 

Det første brevet 
I brevet takker Paulus Gud for den gode meldingen om at deres tro ble stadig sterkere. Han skrev: 
"Og slik, brødre, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere, midt i all vår nød og trengsel. Nå lever 
vi, for dere står fast i Herren. Hvordan kan vi så takke Gud for dere slik vi skulle, for all den glede 
som fyller oss for Guds åsyn, og som dere har gitt oss? Vi ber inderlig natt og dag om å få se dere 
igjen og sette i rett stand det som ennå mangler i deres tro." 

"Vi takker alltid Gud for dere alle når vi nevner dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt 
husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i 
arbeid, og deres håp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet." 

Mange av de troende i Tessalonika "vendte om til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og 
sanne Gud". Under store trengsler tok de imot Ordet med den glede som Den Hellige Ånd gir. 
Apostelen nevner at de ved sin trofasthet mot Herren ble et eksempel for alle som tror, både i 
Makedonia og Akaia. Paulus roste dem ikke uten grunn. Han skriver: "For fra dere har Herrens ord 
tont ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har folk hørt om deres tro på Gud." 

De kristne i Tessalonika var virkelige misjonærer. Deres hjerte brant av nidkjærhet for Frelseren, 
som hadde reddet dem fra den vredesdom som vil komme. Ved Kristi nåde var det skjedd en 
vidunderlig forandring i deres liv, og det budskapet fra Herren som de forkynte, ble ledsaget av stor 
kraft. Hjerter ble vunnet for sannheten, og mange ble lagt til de troendes menighet. 

Paulus redegjør for arbeidet 
I det første brevet minner Paulus om hvordan han arbeidet blant tessalonikerne. Han nevner at han 
ikke for med villfarelser eller falskhet for å vinne tilhengere. "Vi er prøvet av Gud, og han har 
betrodd oss evangeliet; derfor taler vi ikke for å gjøre mennesker til lags, men for å gjøre som Gud 



vil, han som prøver våre hjerter. For vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere, heller ikke 
med baktanker om å slå mynt på dere. Gud er vårt vitne. Vi søkte ikke ære av mennesker, verken av 
dere eller noen annen, selv om vi som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende. 
Isteden var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn. Vi var blitt inderlig glad i dere 
og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv." 

"Dere og Gud selv," fortsetter han, "kan bevitne at vårt liv blant dere troende var hellig, rettskaffent 
og uklanderlig. Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn; vi 
satte mot i dere og bad dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike 
og sin herlighet. 

Og derfor takker vi alltid Gud: Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot 
det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i 
dere som tror." "For hvem skal vel være vårt håp, vår glede og vår hederskrans om ikke dere, den 
dagen vår Herre Jesus kommer, og vi står for hans åsyn? Ja, dere er vår ære og vår glede!" 

Mennesket og døden 
I sitt første brev til de kristne i Tessalonika underviser Paulus dem i menneskets tilstand i døden. 
Han sier at de døde sover i en ubevisst tilstand. "Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap 
om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge .som de andre, de som er uten håp. For 
så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn, fram 
sammen med ham. ... For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds 
basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå 
opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen møte Herren. Og så skal vi 
være sammen med Herren for alltid." 

Tessalonikerne hadde med iver grepet tanken at Kristus skulle komme og forvandle de troende som 
var i live, og at han ville ta dem til seg. De holdt omhyggelig øye med hverandre for at. ingen skulle 
dø og miste de velsignelser de ventet å få når deres Herre kom. Men den ene etter den annen av 
deres kjære var blitt tatt fra dem, og det var med fortvilelse tessalonikerne for siste gang tok farvel 
med de døde. De våget knapt å håpe at de skulle møte sine nærmeste igjen i et liv etter dette. 

Da Paulus' brev ble åpnet og lest, følte menigheten både glede og trøst når de leste om de døde. 
Paulus viser at de som lever når Kristus' kommer, ikke skal møte Herren før dem som døde i troen 
på Kristus. Ropet fra overengelen og støtet i Guds basun vil nå dem som sover, og alle som døde i 
troen på Kristus, står opp før de levende blir kledd i udødelighet. "Deretter skal vi som er blitt 
tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. 
Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!" 

Vi kan vanskelig forestille oss håpet og gleden som dette budskapet brakte den unge menigheten i 
Tessalonika. De trodde og kunne glede seg over brevet fra sin åndelige far, for de elsket ham av 
hele sitt hjerte. Han hadde fortalt dem dette før, men den gangen hadde det vært så vanskelig å 
forstå lærdommer som de fant nye og merkelige. 

Det var derfor ikke så underlig at de på enkelte punkter ennå ikke forstod alt de hadde hørt. Når det 
gjaldt sannheten, var de umettelige, og brevet fra Paulus gav dem nytt håp og ny styrke. Deres tro 
ble styrket, og de fikk en dypere kjærlighet til ham som ved sin død brakte til veie liv og 
uforgjengelighet. 



Nå gledet de seg over vissheten om at deres kristne venner skulle stå opp av graven og leve evig i 
Guds rike. Mørket som hadde dekket de dødes hvilested, var forsvunnet. Kristentroen fikk ny glans, 
og Kristi liv, død og oppstandelse fikk en ny og herligere mening. 

"For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn, 
fram sammen med ham," skrev Paulus. Mange forklarer denne uttalelsen med at de døde kommer 
fra himmelen sammen med Jesus, men Paulus mener at Gud skal kalle fram de hellige som sover i 
sine graver, på samme måte som Kristus ble oppreist fra de døde, og så ta dem med til himmelen. 
Hvilken dyrebar trøst og hvilket herlig håp, ikke bare for menigheten i Tessalonika, men for alle 
kristne! 

Å vente på Herren gir glede 
Mens Paulus virket i Tessalonika, underviste han så grundig om tidenes tegn og de begivenheter 
som skal finne sted før Menneskesønnen kommer i himmelens skyer, at han ikke fant det nødvendig 
å komme nærmere inn på det i sitt brev. Likevel henviste han ganske kort til hva han hadde sagt. 
"Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere," sier han. "For dere vet godt at 
Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: "Fred og ingen fare", da kommer plutselig 
undergangen over dem." 

I dag er det mange som lukker øynene for de kjensgjerninger Jesus gav for å varsle sin gjenkomst. 
De forsøker å dempe sin engstelse etter hvert som tegnene på verdens ende oppfylles og verden 
haster mot den tiden da Menneskesønnen vil komme til syne i himmelens skyer. Paulus lærer at det 
er synd å stille seg likegyldig til de tegn som går forut for Kristi gjenkomst. Han skriver at de som 
gjør seg skyldig i denne forsømmelsen, hører natten og mørket til. Slik oppmuntrer han alle som 
våker og venter: "Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. 
For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss da ikke 
sove som de andre, men våke og være edrue." 

Apostelens lære om ende tiden er særlig viktig for menigheten i vår tid. Vi nærmer oss slutten på 
verdens historie og bør legge stor vekt på Paulus' ord: "Men vi som hører dagen til, la oss være 
våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss 
til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi 
våker eller sover, skal leve sammen med ham." 

En våken kristen gjør sitt ytterste for å spre evangeliet. Når kjærligheten til Frelseren blir sterkere 
vokser også kjærligheten til ens neste. En kristen vil møte tunge prøvelser på samme måte som sin 
Herre, uten å la dem forsure tilværelsen og ødelegge sjelefreden. Han vet at prøvelser som blir båret 
på den rette måten, vil foredle og rense og lede til et nærmere fellesskap med Kristus. De som har 
del i Kristi lidelser, har også del i trøsten. Til sist vil de også få del i hans herlighet. 

"Vi ber dere, brødre," fortsetter Paulus i brevet til tessalonikerne, "å vise dem anerkjennelse som 
arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og 
sette dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har. Og hold fred med hverandre!" 

Råd om besindighet 
De kristne i Tessalonika var sterkt plaget av personer som brakte fanatiske ideer og lærepunkter. 
Paulus skrev at noen av dem ikke passet sitt arbeid, men drev med unyttige ting. Menigheten var 
blitt forskriftsmessig organisert og hadde valgt forstandere og menighetstjenere, men noen 



egenrådige personer lot seg ikke styre. De nektet å underordne seg dem som hadde ansvarsfulle 
stillinger i menigheten. De hevdet retten til å ha egne meninger og å dytte sine synspunkter på 
menigheten. Derfor gjorde Paulus tessalonikerne oppmerksom på den respekt og ærbødighet de 
skyldte å vise alle som var valgt til ansvarsfulle stillinger i menigheten. I sin omsorg for at de 
troende i Tessalonika skulle leve i Herrens frykt, formante Paulus dem til å vise gudsfrykt i sin 
gjerning. Han skriver: "For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har 
mottatt .og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men 
dere må gjøre enda større fremskritt i dette! Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 
For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor." "For Gud kalte oss 
ikke til urenhet, men til et hellig liv." 

Apostelen følte at han bar en stor del av ansvaret for den åndelige trivsel hos dem som var blitt 
omvendt under hans virksomhet. Han ønsket at kunnskapen om den eneste sanne Gud og hans 
utsending Jesus Kristus skulle bli større. I arbeidet var han ofte sammen med mindre grupper som 
elsket Jesus. Han bøyde seg i bønn sammen med dem og bad Gud om å vise dem hvordan de kunne 
opprettholde et levende samfunn med ham. Han underviste dem også i de beste metoder til å bringe 
evangeliets lys til andre. Når han var skilt fra dem han arbeidet for, tryglet han ofte Gud om å 
bevare dem fra det onde og hjelpe dem til a være gode misjonsarbeidere. 

Kjærligheten til Gud og medmennesker er et av de sterkeste bevis på ekte omvendelse. De som tar 
imot Jesus som frelser, får en dyp og oppriktig kjærlighet til andre som har den samme dyrebare tro. 
Slik var det også med de kristne i Tessalonika Paulus skriver: "Om kjærligheten til brødrene 
behøver vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Og dere viser 
denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. Like fullt formaner vi dere, brødre, til å gjøre 
enda større fremskritt. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og 
arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere. Da kan dere leve som det sømmer seg i forholdet til 
dem som står utenfor, og ikke trenge hjelp av noen." 

"Og må Herren gi dere mer og mer av kjærlighet til hverandre og til alle, slik også vi har kjærlighet 
til dere. Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklanderlige i hellighet for vår Gud og Far 
når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige." 

"Vi formaner dere, brødre: Vis til rette dem som lever et uordentlig liv, sett mot i de motløse, ta 
dere av de svake, og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev etter 
å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle. Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold! 
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus." 

Apostelen advarte tessalonikerne mot å forakte den profetiske gave. Med disse ordene: "Slokk ikke 
Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode", påla han dem om å være 
meget omhyggelige med å skjelne det falske fra det ekte. Han formante dem til å holde seg borte fra 
all slags ondskap og avsluttet brevet med en bønn om at Gud måtte hellige dem helt igjennom og 
bevare deres ånd, sjel og legeme til Herren Jesus Kristus kom. "Han som kaller dere, er trofast; han 
skal gjøre det," legger han til. 

Den undervisning om Kristi annet komme som Paulus sendte til tessalonikerne i sitt første brev, var 
helt i samsvar med det han tidligere hadde forkynt. Likevel var det noen som misforstod ham. De 
mente at han selv hadde uttrykt håp om å leve lenge nok til å oppleve Frelserens gjenkomst. Denne 



troen styrket deres begeistring og forventning. De som allerede forsømte sine plikter, ble enda mer 
oppsatt på å fremme forkjærte synspunkter. 

Det andre brevet 
I det andre brevet forsøker Paulus å rette på misforståelser og å presisere hva han egentlig mente. 
Enda en gang nevner han den tillit han har til deres oppriktighet. Samtidig takker han dem for deres 
sterke tro og deres kjærlighet til hverandre og Guds sak. Han nevner også at han og hans 
medarbeidere er stolte over å kunne bruke dem som eksempler på utholdenhet og tro i forfølgelse 
og trengsler, og han minner dem om Kristi annet komme, da Guds folk skal hvile fra alle 
bekymringer og vanskeligheter. 

Paulus skriver: "Derfor kan vi med stolthet tale om dere i de andre Guds menigheter på grunn av 
den utholdenhet og tro deres viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle. ... Og dere som 
lider trengsler, skal han gi lindring sammen med oss. Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer 
seg fra himmelen sammen med sine engler i makt og velde. ... Derfor ber vi alltid for dere at vår 
Gud må gjøre dere verdig til det kall dere har fått, gi dere en hel og full vilje til det gode og med sin 
makt fullføre troens gjerning hos dere. Da skal vår Herre Jesu navn bli æret hos dere, og dere skal få 
del i hans ære, i kraft av vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde." 

Frafall forutsagt 
Profetiene forteller at det vil finne sted en betydningsfull utvikling i den religiøse verden like før 
Kristi gjenkomst. Paulus skriver: "La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, 
verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag 
alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse 
komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som 
tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud." 

Paulus' ord var ikke til å misforstå. Ingen skulle komme og si at Paulus hadde mottatt en spesiell 
åpenbaring og advart om at Kristi gjenkomst var umiddelbart forestående. Et slikt standpunkt kunne 
forvirre troen, for skuffelse leder ofte til vantro. Derfor advarte apostelen brødrene mot å ta imot 
slike budskaper som om de kom fra ham, og han la vekt på at først må pavemakten, som er så klart 
beskrevet av profeten Daniel, komme og føre krig mot Guds folk. Før denne makten hadde utført 
sitt dødbringende og gudsbespottelige verk, ville menigheten vente forgjeves på Herrens komme. 
"Husker dere ikke," spurte Paulus, "at jeg sa dette da jeg var hos dere?" 

Fryktelige trengsler var i vente for Guds sanne menighet. På den tiden apostelen skrev, var 
"lovløshetens hemmelighet" alt virksom. Paulus skriver slik om den videre utvikling: "Når Den 
Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske 
tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt." 

Mest alvorlig er apostelens uttalelse om alle som ikke tar imot og elsker sannheten. Dette skriver 
han om dem som med åpne øyne forkaster sannheten: "Derfor sender Gud over dem en villfarelse 
som virker i dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på 
sannheten, men hadde sin glede i uretten." Ingen kan ustraffet forkaste de advarsler Gud i sin nåde 
sender dem. Han trekker sin Ånd tilbake fra alle som fortrekker å avvise hans advarsler, og lar dem 
leve med de bedrag som de elsker. 



På denne måten skildret Paulus den onde makt som skulle være virksom gjennom lange århundrer 
med mørke og forfølgelse før Kristi gjenkomst. De kristne i Tessalonika håpet å slippe fri straks, 
men nå ble de rådet til i gudsfrykt og med frimodighet å ta fatt på det arbeid som ventet på dem. 
Paulus bad dem om ikke å forsømme sine plikter og holde på med unyttige ting. Den glødende 
forventningen til snarlig utfrielse ble avløst av den daglige tredemøllen, og motstanden føltes 
dobbelt så tung. Derfor ansporet Paulus dem til å stå fast i troen. 

Oppmuntringer 
"Så stå da fast, brødre, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i 
brev. Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig 
trøst og et godt håp, han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning!" "Herren er 
trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Og Herren gir oss den tillit til dere at dere 
gjør og fortsatt vil gjøre det vi gir påbud om. Må Herre lede dere fram til Guds kjærlighet og Kristi 
tålmod!" 

Det er Gud som har gitt de kristne en oppgave. De skal trofast holde fast på sannheten og bringe til 
andre det lyset de selv har mottatt. Paulus formaner dem til ikke å bli trøtte av å gjøre det gode og 
henviser til sin egen troskap i de daglige gjøremål mens han virker utrettelig i Kristi tjeneste. Han 
irettesetter de late som driver med unyttige ting, og oppfordrer dem til å arbeide og tjene sitt eget 
brød i stillhet. Han pålegger dem også å holde seg borte fra alle som ikke retter ,seg etter den 
undervisning de har mottatt av Guds sendebud. Men han legger til: "Se bare ikke på ham som en 
fiende, men vis ham til rette som en bror." 

Paulus avslutter brevet med en bønn om at Guds fred og Herren Jesu Kristi nåde må bli 
menighetens trøst og støtte i livets strev og trengsler.
Dette kapitel er bygd på brevene til menigheten i Tessalonika 

Apollos i Korint
Fra Korint reiste Paulus til Efesos og begynte å arbeide der. Han var på vei til Jerusalem for å 
overvære høytiden som nærmet seg. Oppholdet i Efesos måtte nødvendigvis bli kortvarig. Han førte 
samtaler med jødene i synagogen og gjorde så sterkt inntrykk på dem at de bad ham om å fortsette 
sin virksomhet der. Hans plan om å reise til Jerusalem hindret ham imidlertid fra å bli. Men han 
lovte å komme tilbake dersom det var etter Guds vilje. Akvilas og Priskilla var blitt med til Efesos, 
og Paulus overlot til dem å fortsette det arbeid han hadde satt i gang. 

Apollos fører Paulus' arbeid videre 
Til Efesos kom det på dette tidspunkt en mann som hette Apollos. Han kom opprinnelig fra 
Aleksandria og var en dyktig taler og godt kjent i skriftene. Han hadde hørt døperen Johannes og 
kjente til omvendelsens dåp. Apollos var et levende vitnesbyrd om at profetens arbeid ikke hadde 
vært forgjeves. Bibelen forteller at Apollos hadde fått undervisning i Herrens vei, og brennende av 
iver forkynte og lærte han rett og riktig om det som gjaldt Jesus. Men han kjente bare til Johannes-
dåpen". 

I Efesos talte Apollos fritt og åpent i synagogen. Blant tilhørerne var Akvilas og Priskilla, som 
forstod at han enda ikke hadde full forståelse av evangeliet. Vi leser: ”De tok seg av ham og gav 



ham grundigere kjennskap' til Guds vei." Deres undervisning gav ham en klarere forståelse av 
skriftene, og han ble en av de dyktigste til å forkynne kristentroen. 

Apollos ville reise videre til Akaia, og de kristne i Efesos skrev til menigheten der og bad den om å 
ta imot ham som en lærer i full samklang med Kristi menighet. Han reiste til Korint, hvor han 
forkynte offentlig og arbeidet fra hjem til hjem. "Han satte jødene ettertrykkelig til veggs når han i 
åpen diskusjon beviste fra skriftene at Jesus var Messias." Paulus hadde plantet, og Apollos vannet. 
Den framgang som Apollos hadde i forkynnelsen av evangeliet, førte til at noen kristne verdsatte 
hans arbeid høyere enn det Paulus utførte. En slik sammenlikning skapte en splittelse i menigheten 
som truet med å hindre evangeliets utbredelse. 

Paulus sådde 
I de atten månedene Paulus ble i Korint, la han vekt på å forkynne evangeliet så enkelt som mulig. 
Han kom ikke til korinterne med "fremragende talekunst eller visdom," skriver han senere. "Svak, 
redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med 
overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at 
deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft." 

Paulus fant det nødvendig å tilpasse undervisningen etter forholdene i menigheten. Senere skrev 
han: "Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker Som lever ved Ånden. Jeg 
måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Melk gav jeg dere, ikke 
fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke.” Mange kristne i Korint var sene 
til å lære det Paulus underviste dem i. Deres åndelige kunnskapsnivå stod ikke på høyde med deres 
privilegier og anledninger. Selv om de burde ha vært lenger i kristen erfaring og i stand til å forstå 
og leve etter Bibelens dyrebare sannheter, stod de på samme nivå som disiplene den. gang Jesus 
måtte si til dem: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.” For mange kristne i 
Korint stengte mistenksomhet og anklager hjertene for Den Hellige Ånd som "utforsker alle ting, 
også dybdene i Gud", slik at han ikke kunne virke med full kraft. Selv om de hadde aldri så mye av 
verdslig kunnskap, var de som barn når det gjaldt kunnskapen om Kristus. 

Paulus' oppgave hadde vært å undervise de omvendte korintere i kristentroens abc, de 
grunnleggende prinsipper. Han måtte undervise dem som om de ikke visste hvordan Guds kraft 
virker på hjertet. På det tidspunktet kunne de ikke forstå frelsens hemmelighet, for "slik et 
menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og 
han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis". Paulus forsøkte å så en sæd som 
andre kunne vanne. De som kom etter ham, måtte bygge på hans arbeid og fortsatt gi åndelig lys og 
kunnskap i den utstrekning menigheten etter hvert ble i stand til å ta imot. 

Da Paulus begynte sin virksomhet i Korint, innså han at han måne gå varsomt fram med de 
sannheter han ønsket å formidle. Han visste at det blant' tilhørerne kunne være overmodige 
tilhengere av menneskelige teorier og representanter for falsk gudsdyrkelse, mennesker som famlet 
i blinde og håpet at de i naturens bok kunne finne teorier som går imot kjensgjerningene om det 
åndelige og evige liv, slik det er åpenbart i Skriften. Han visste også at kritikere ville forsøke å 
forvrenge den kristne tolkning av Guds ord, og at tvilere ville behandle Kristi evangelium med hån 
og forakt. 

Kristus og ham korsfestet 
I arbeidet med å lede mennesker til korsets fot tok Paulus ikke den risiko å irettesette direkte dem 



som levde i utskeielser, eller å vise dem hvor avskyelig deres synd var i Guds øyne. I stedet fortalte 
han dem om livets virkelige mening. Han forsøkte å overbevise dem om at de ved å ta imot den 
guddommelige Lærers visdom, ville bli løftet opp fra verdslighet og synd til renhet og rettferd. Han 
la særlig vekt på gudsfrykt i handling og den hellighet som er nødvendig for å bli funnet verdig til 
en plass i Guds rike. Han lengtet etter å se Kristi evangeliums lys trenge gjennom det åndelige 
mørke i deres sinn og åpenbare for dem hvor heslig deres umoralske atferd var i Guds øyne. Derfor 
ville han ikke vite av noe annet hos dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Han søkte å over 
bevise dem om at deres største glede burde være å studere inngående den dyrebare sannhet at de 
kunne bli frelst ved å vende om til Gud og å tro på Herren Jesus Kristus. 

Filosofen vender seg bort fra frelsens lys fordi det gjør hans stolte teorier til skamme. Verdslige 
mennesker vil avvise lyset fordi det skiller dem fra deres avguder. Paulus innså at mennesker må 
kjenne Kristi karakter for å kunne elske ham eller beskue korset med troens øye. Grunnlaget for de 
frelstes studier og sang gjennom evigheten må legges her. Bare i lyset av korset er det mulig å 
vurdere hva et menneskeliv virkelig er verdt. 

Den høynende innflytelse av Guds nåde forandrer menneskets naturlige vesen. For mennesker med 
hang til synd vil himmelen ikke bli et attråverdig sted. Deres naturlige, vanhellige hjerte vil ikke 
føle seg tiltrukket av renheten og helligheten der. Kunne de komme dit ville de ikke finne noe som 
tiltalte dem. Tilbøyeligheter som dominerer det naturlige hjerte, må undertrykkes ved Kristi nåde 
før et syndig menneske kan finne sin plass i himmelen og glede seg over samfunnet med rene, 
hellige engler. Når et menneske dør fra synden og står opp til et nytt liv i Kristus, fyller 
guddommelig kjærlighet hjertet, og dets evne til å forstå vil bli helliget. Det vil drikke av gledens og 
kunnskapens uuttømmelige kilde, og lyset av en dag like lang som evigheten skinner på dets vei, for 
livets Lys er alltid hos det. 

Paulus sådde, Apollos vannet 
Paulus søkte å forklare korinterne at han og hans medarbeidere bare var alminnelige menn som Gud 
hadde sendt for å preke sannheten, og at de var avhengige av Gud om de skulle ha framgang. 
Uenigheten om de forskjellige forkynneres dyktighet var ikke etter Guds vilje. Den var bare en 
naturlig konsekvens av at de kristne kjælte for det som enda bodde i det naturlige hjerte. "Når en 
sier: "leg holder meg til Paulus" og en annen: "Jeg til Apollos", er dere da ikke som alle andre 
mennesker? Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi 
det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, 
verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst” 

Paulus var den første som forkynte evangeliet i Korint og opprettet en menighet der. Det var et 
arbeid Gud hadde pålagt ham. Senere kalte Gud andre arbeidere til å gjøre tjeneste der. Sæden som 
ble sådd, skulle vannes, og det ble Apollos' oppgave. Han etterfulgte Paulus i arbeidet og bidrog 
med sin undervisning til at sæden slo rot og vokste. Han fant veien til folkets hjerter, men det var 
Gud som gav vekst. Karakteren omskapes ikke av menneskers kraft, men av Guds kraft. Verken 
såmannen eller den som vanner, får såkornet til å vokse. De arbeider for Gud som hans villige 
redskaper. De samarbeider med ham i hans gjerning. Æren og prisen for framgangen tilkommer den 
store Mester. 

Guds tjenere har ikke alle de samme evner, men de er alle hans arbeidere. Hver enkelt må lære av 
den store Lærer og bringe videre til andre det han selv har lært. Gud har gitt hvert eneste sendebud 
en særskilt oppgave. Det finnes ulike talenter, men alle arbeidere skal under Den Hellige Ånds 



helliggjørende ledelse samarbeide i full forståelse med hverandre. Når de preker frelsens 
evangelium, vil mange bli overbevist og ved Guds kraft la seg omvende. Det menneskelige redskap 
er skjult med Kristus i Gud, og Kristus åpenbares som Den Elskelige, den fremste blant ti tusen. 

Samarbeid nødvendig 
"Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er 
Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning."7 Her sammenlikner Paulus 
menigheten med en åker, hvor jordbrukeren tar vare på de ranker Herren har plantet i sin vingård. 
Han sammenlikner den også med en bygning som skal bli et tempel for Herren. Herren er den store 
arbeidsleder som gir hver arbeider sin oppgave. Alle må arbeide under hans ledelse og la ham 
arbeide for og gjennom dem. Han gir dem både innsikt og dyktighet. Følger de hans anvisninger, 
kroner han deres strev med hell. 

Guds tjenere skal arbeide sammen på en vennlig og høflig måte og sette andre høyere enn seg selv.' 
Ingen må utsette andre for uvennlig kritikk eller ødelegge deres arbeid. Klikkevesen må ikke 
forekomme. Alle som Gud har betrodd et budskap, har fått en bestemt oppgave. De har sin egen 
personlighet, som de bør gjøre alt for å bevare. Likevel skal de arbeide i samklang med sine brødre. 
I tjenesten skal de i hovedsak være som en. Ingen må sette seg opp som dommer og snakke 
nedsettende om medarbeidere eller behandle dem som mindreverdige. Sammen skal de fullføre 
verket. 

Paulus behandler disse prinsippene utførlig i sitt første brev til menigheten i Korint. Han viser til 
Kristi tjenere som forvaltere av Guds hemmeligheter, og skriver om deres arbeid: "Nå kreves det av 
forvaltere at de viser troskap. Men for meg betyr det ingen ting om jeg blir dømt av dere eller i det 
hele av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet 
om noe galt jeg har gjort, er jeg dermed ikke frikjent. Herren er den som dømmer meg. Døm derfor 
ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe fram i lyset det som er skjult i mørket, og 
avsløre alt det menneskene har hatt i sinne. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.” 

Advarsel mot klikkevesen 
Det er ikke noe menneske gitt å dømme mellom Guds tjenere. Bare Herren kan bedømme et 
menneskes arbeid, og han skal gi enhver en rettferdig lønn. 

Paulus henviser direkte til de sammenlikninger som er gjort mellom hans arbeid og arbeidet til 
Apollos: "Brødre, nå har jeg brukt meg selv og Apollos som eksempel, for at dere kan lære ikke å 
gå ut over det som er skrevet, så ingen blir hovmodig og tar parti for den ene mot den andre. Hvem 
gir deg rang framfor andre? Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du, 
som om du ikke hadde fått det?" 

Klart og tydelig forteller Paulus menigheten om de farer og trengsler han og hans medarbeidere 
hadde måttet tåle i tjenesten for Kristus. "Til denne dag," erklærer han, "har vi måttet tåle sult og 
tørst, mangle klær, bli mishandlet, vi drar hjemløse fra sted til sted, og vi strever for å livberge oss 
med det arbeid vi gjør med våre hender. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir forfulgt, 
og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle - til 
denne dag. Jeg skriver ikke dette for å føre skam over dere, men for å vise dere til rette, som barn 
jeg er glad i. For om dere som kristne har tusen lærere, har dere ikke mange fedre. Det var Jeg som 
ble deres far i Kristus Jesus da jeg gav dere evangeliet." 



Han som sender ut sendebud til å forkynne evangeliet, vanæres når noen knytter seg så sterkt til en 
yndlings predikant at de nekter å godta andres arbeid. Herren hjelper sitt folk, men ikke alltid slik 
de ønsker. Han hjelper etter behov. Mennesker er kortsynte og kjenner ikke sitt eget beste. Det 
finnes neppe en predikant som har alle de nødvendige kvalifikasjoner til å kunne bringe menigheten 
i fullstendig samsvar med alle de krav kristendommen stiller. Derfor sender Gud også andre 
forkynnere. Hver enkelt har kvalifikasjoner som de andre mangler. 

Menigheten bør ta imot Kristi tjenere med den samme takknemlighet som de ville vise Mesteren 
selv om det var han som kom. De bør søke å få mest mulig ut av den undervisning hver enkelt 
forkynner gir i Guds ord. De sannheter Guds tjenere bringer, bør vurderes og mottas i ydmykhet 
uten at noen begynner å forgude en enkelt forkynner. 

Det er ved Kristi nåde Guds tjenere blir sendebud for lyset og velsignelsen. Når de ved oppriktig og 
utholdende bønn fylles av Den Hellige Ånds kraft og går ut med en byrde for menneskers frelse og 
med hjertet fullt av iver for å vinne flere seirer for korset, vil de oppleve at deres arbeid bærer frukt. 
Når de holder seg fra å skilte med menneskevisdom og lar være å opphøye seg selv, vil de utføre en 
gjerning som .kan motstå Satans angrep. 

Mange vil vende seg fra mørke til lys, og det vil bli opprettet nye menigheter. Mennesker vil vende 
om - ikke til menneskelige redskaper, men til Kristus. Selvet blir skjøvet i bakgrunnen, og da er det 
ingen annen å se enn Jesus, mannen fra Golgata. 

I dag kan alle som arbeider for Kristus, åpenbare de samme fine særtrekk som preget forkynnere av 
evangeliet i aposteltiden. Gud er like villig til å gi sine tjenere kraft i dag som han var den gang han 
gav den til Paulus og Apollos, til Silas og Timoteus, til Peter, Jakob og Johannes. 

I aposteltiden var det enkelte mennesker som påstod at de trodde på Kristus, men nektet å 
respektere hans sendebud. De hevdet at de ikke fulgte en menneskelig lærer, men at de var 
undervist av Kristus selv uten hjelp av evangeliets forkynnere. De var egenrådige og ville ikke høre 
på menigheten. Slike personer stod i alvorlig fare for å bli bedratt. 

I sin menighet har Gud plassert hjelpere med ulike talenter. Slik får Ånden gjennomslag for sin vilje 
ved den 'visdom de representerer samlet. Mennesker som følger sine egne sterke karaktertrekk og 
nekter å samarbeide med dem som har lang erfaring i tjenesten for Gud, vil bli blindet av 'sir egen 
selvsikkerhet og være ute av stand til å skjelne mellom rett og urett. Det er ikke forstandig å velge 
slike personer som ledere i menigheten, for de kommer til å følge sine egne meninger og planer 
uansett hva andre måtte mene. Det er en lett sak for fienden å bruke mennesker som i egen kraft 
påtar seg å veilede andre mennesker uten å ha lært Kristi saktmodighet. De trenger selv å motta råd. 

Følelser alene er ingen sikker veileder i tjenesten for andre. Fienden narrer enkelte til å tro at de er 
ledet av Gud, mens de i virkeligheten bare følger sine egne motiver. Er vi på vakt og søker råd hos 
våre trosfeller, vil vi forstå Herrens vilje, for løftet lyder: "Han leder de arme til det som er rett, og 
lærer de hjelpeløse sin vei." 

I den første kristne menighet var det enkelte som nektet å godta både Paulus og Apollos. De ville 
heller ha Peter som leder. De hevdet at han hadde vært sterkere knyttet til Kristus, og at Paulus 
hadde forfulgt de kristne. Deres synspunkter og følelser var diktert av fordom. De viste ikke den 
toleranse, det edelmot og den forståelse som røper at Kristus bor i hjertet. 



Det var fare for at den slags partiskhet kunne gjøre stor skade i den kristne menighet, og Herren 
påla Paulus å protestere og komme med en alvorlig formaning. Paulus stilte et spørsmål til dem som 
sa: "Jeg holder meg til Paulus", "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus": "Er da Kristus 
blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn?" 
Og Paulus fortsatte: "Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører 
dere til enten det er Paulus, Apollos e1ler Kefas, verken liv eller død, det som nå er eller det som 
kommer alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til." 

Apollos var enig med Paulus. Også han var både skuffet og bedrøvet over uenigheten i menigheten. 
Han benyttet seg ikke av at noen foretrakk ham. I stedet for å oppmuntre til den slags forlot han 
straks stedet hvor striden pågikk. Da Paulus senere bad Apollos om å besøke Korint igjen, nektet 
han. Det gikk lang tid før Apollos gjenopptok arbeidet der. Han ventet til menighetens åndelige 
tilstand var blitt bedre.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 18,18-28 

Efesos
Mens Apollos prekte i Korint, oppfylte Paulus løftet om å komme tilbake til Efesos. Han hadde 
avlagt et kort besøk i Jerusalem og oppholdt seg en stund i Antiokia, hvor han egentlig hadde 
begynt sin tjeneste. Deretter drog han gjennom Galatia og Frygia i Lille-Asia og styrket 
medlemmenes tro i de menigheter han selv hadde opprettet. 

I aposteltiden var de vestlige delene av Lille-Asia kjent som den romerske provinsen Asia. 
Hovedstaden Efesos var et viktig handelssenter. Havnen var full av skip, og i gatene vrimlet det av 
mennesker fra mange land. På samme måte som Korint var Efesos et løfterikt område for 
evangelisk arbeid. 

Jødene var på denne tiden spredt i store deler av den siviliserte verden. De fleste ventet at Messias 
skulle komme. Noen av dem som besøkte Jerusalem for å overvære de årlige høytidene, reiste ned 
til Jordan for å høre døperen Johannes. Der fikk de høre om den Jesus som var blitt lovt, og dette 
budskapet brakte de til alle deler av verden. Slik forberedte Gud veien for apostlenes virksomhet. 

Disipler av døperen Johannes 
Da Paulus kom til Efesos, møtte han tolv disipler av døperen Johannes. Som Apollos hadde de hørt 
litt om Kristus. De var ikke like dyktige som Apollos, men med samme iver og tro brakte de videre 
det de selv hadde lært. 

De visste ingen ting om Den Hellige Ånds gjerning. Da Paulus spurte om de fikk Den Hellige Ånd 
da de kom til troen, svarte de: "Vi har ikke engang hørt at det er en Hellig Ånd." "Hva slags dåp er 
dere døpt med?" spurte Paulus, og de svarte: "Johannes' dåp. 

"Så underviste Paulus dem i de store sannheter som danner grunnlaget for kristenhåpet. Han fortalte 
om Kristi liv og hans grusomme og fornedrende død. Han fortalte at livets Herre hadde brutt 
gravens lenker og var oppstått igjen etter å ha seiret over døden. Han gjengav også Jesu 
misjonsbefaling til disiplene: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn." 
Paulus fortalte at Kristus hadde lovt å sende talsmannen, og at han skulle gi kraft til å utføre 



mektige tegn og undergjerninger. Paulus beskrev også hvor strålende dette løftet var blitt oppfylt på 
pinsedagen. 

Med stor interesse og undrende glede lyttet de takknemlig til hva Paulus hadde å si. I tro grep de 
den herlige sannheten om Kristi soningsoffer og tok imot ham som frelser. De ble deretter døpt til 
Herren Jesu navn. Da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd øver dem og de talte i 
tunger og profeterte. Slik ble de gjort dugelige til å arbeide som misjonærer i og omkring Efesos og 
til å forkynne evangeliet i hele Lille-Asia. 

. Ydmykhet og lærevillighet hjalp disse mennene til å få den nødvendige erfaring som Herrens 
høstfolk. Deres eksempel er av stor verdi for de kristne. Mange har liten framgang i sitt åndelige liv 
fordi de er for selvkloke til å innta elevens plass. De er fornøyde med en overflatisk kunnskap om 
Guds ord. De ønsker ikke å endre på tro og atferd, og derfor gjør de heller ingenting for å få mer 
lys. 

Dersom Kristi tilhengere bare søkte mer alvorlig etter visdom, ville de bli ledet til herlige sannheter 
som de ennå ikke :kjenner det minste til. De som gir seg selv helt til Herren, vil bli ledet av Guds 
hånd. De er kanskje ubetydelige og har tilsynelatende bare små evner, men de vil bli styrket, renset 
og få ny innsikt hvis de tillitsfullt og i kjærlighet adlyder alle tegn på Guds vilje. Etter hvert som de 
lærer å verdsette det Gud i sin visdom gir av kunnskap, får de seg betrodd et hellig kall og blir i 
stand til å leve et liv til Herrens ære og kan være til velsignelse for verden. "Dine ord gir lys når de 
åpner seg, de gir uerfarne innsikt.” 

I dag er det mange som vet like lite om Den Hellige Ånds verk på hjertene som de kristne i Efesos. 
Likevel er ingen sannhet blitt klarere framstilt i Guds ord. Profeter og apostler har skrevet om dette 
emne. Kristus selv gjør oss oppmerksom på at planteriket er et eksempel på hvordan hans Ånd 
holder det åndelige livet ved like. Sevjen i vintreet trenger seg opp fra roten og fordeles i grenene. 
Det skaper vekst og gir blomster og frukt. På samme måte er det med Den Hellige Ånds livgivende 
kraft. Den kommer fra Frelseren og gjennomstrømmer mennesket. Den skaper nye motiver og gir et 
nytt sinnelag, slik at til og med tankene tas til fange i lydighet mot Guds vilje, og setter mottakeren i 
stand til å bære dyrebar frukt ved å gjøre det gode. 

Opphavet til det åndelige livet kan ikke ses, og det ligger over menneskelig forstand å forklare 
hvordan mennesket får del i dette livet. Ingen vet hvordan det holdes ved like. Men Ånden virker 
alltid i samklang med Guds ord. Det gjelder både for den synlige og den åndelige verden. Hvert 
eneste øyeblikk av alt liv vi ser omkring oss, opprettholdes ved Guds kraft. Det skjer ikke ved 
direkte undergjerninger, men ved at vi tilegner oss de velsignelser som befinner seg innenfor vår 
rekkevidde. Slik blir også det åndelige liv opprettholdt når vi benytter de midler Gud stiller til vår 
disposisjon. Skal en Kristi tilhenger bli "den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fatt 
hele Kristi fylde”, må han spise av livets brød og drikke av frelsens kilde. Han må våke og be og 
arbeide og alltid følge den undervisning Gud har gitt i sitt ord. 

Vi har også noe annet å lære av erfaringene til de jødekristne. Da Johannes døpte dem, forstod de 
ikke helt at Jesus var kalt til å være synde bærer. De tok alvorlig feil på en rekke punkter. Men da 
de fikk en klarere forståelse, tok de med glede imot Kristus som frelser, og de fikk andre 
forpliktelser. En mer uforfalsket tro førte til en tilsvarende forandring i deres liv. For å markere 
denne forandringen og bekrefte sin tro på Kristus ble de døpt på ny og denne gang til Jesu navn. 



Arbeidet utvides 
Sin vane tro begynte Paulus virksomheten i Efesos ved å preke i jødenes synagoge. Det gjorde han i 
tre måneder. "Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rike." I begynnelsen ble 
han godt mottatt, men som overalt ellers møtte han snart en voldsom motstand. "Noen gjorde seg 
harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om "veien" mens alle hørte på." Da de fortsatte å 
avvise evangeliet, sluttet Paulus å preke i synagogen. 

Guds Ånd virket sammen med og gjennom Paulus i hans arbeid for sine landsmenn. Det var blitt 
lagt fram kjensgjerninger nok til å overbevise alle som oppriktig ønsket å kjenne sannheten, men 
mange lot seg styre av fordom og vantro og gav ikke engang etter for de mest avgjørende bevis. 
Paulus begynte da å frykte for at de kristnes tro skulle komme i fare om de fortsatte samkvemmet 
med sannhetens motstandere. Derfor avbrøt han forbindelsen. Han samlet de kristne i en egen 
gruppe og fortsatte den offentlige undervisningen i skolen til Tyrannus, som selv var en ganske 
kjent lærer. 

Paulus så at "det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet", selv om han hadde mange 
motstandere. Efesos var ikke bare en av de flotteste byene i Asia, men også den ugudeligste. Den 
myldrende befolkningen lå under for overtro og sanselig vellyst. I skyggen av byens templer fant 
store og små forbrytere dekning, og de mest nedverdigende laster florerte. 

Efesos var et kjent senter for Artemis-dyrkelsen. Det praktfulle Artemis-templet var berømt i hele 
Asia og resten av verden. Den imponerende prakten gjorde templet til hele byens og nasjonens 
stolthet. Tradisjonen fortalte at gudinne-statuen inne i templet var kommet fra himmelen. På 
avgudsbildet var det skrevet symboler som ble tillagt stor kraft. Efeserne skrev bøker som forklarte 
hva symbolene betydde, og hvordan de skulle brukes. Blant dem som gransket disse kostbare 
bøkene, var det mange åndemanere. De hadde en voldsom innflytelse på alle de overtroiske 
menneskene som tilbad gudebildet inne i templet. 

Overtroen mister grepet 
Mens Paulus arbeidet i Efesos, så han mange bevis på Guds velsignelse. Guds kraft fulgte ham i 
arbeidet, og mange ble helbredet for fysiske plager. "Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus' 
hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt, og la på de 
syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder for ut av dem." Disse bevis på guddommelig 
kraft overgikk alt annet man tidligere hadde sett i Efesos. De var av en slik art at verken 
tryllekunstnerens fingerferdighet eller åndemanerens besvergelser kunne etterlikne dem. Disse 
undergjerningene ble utført i Jesus fra Nasarets navn, og folk kunne derfor bevitne at himmelens 
Gud var mektigere enn de åndemanere som tilbad gudinnen Artemis. Rett foran øynene på 
avgudsdyrkerne opphøyde Gud sin tjener og satte ham uendelig meget høyere enn de mektigste og 
mest berømte åndemanere. 

Men Gud som er sterkere enn alle onde ånder og gir sine tjenere makt over dem, ville føre enda 
større skam og nederlag over alle som foraktet og hånte hans hellige navn. Moseloven satte 
dødsstraff for åndemaning, men fra tid til annen drev frafalne jøder med den slags i all 
hemmelighet. På den tiden Paulus besøkte Efesos, var det "noen jøder som reiste rundt som 
åndemanere" , og som forsøkte "å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder”. 
Den jødiske øverstepresten Skevas hadde sju sønner som drev slik virksomhet. Da de møtte en 
mann som var besatt av en ond ånd, sa de: "Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus 
forkynner." "Men den onde ånden svarte tilbake: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men 



hvem er dere?" Mannen som var besatt av den onde ånden, for løs på dem, overmannet dem alle og 
mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset." 

Dette beviset på Jesu navns hellighet kunne ingen ta feil av. Det viste også hvor farlig det er å bruke 
Jesu navn uten å tro på Frelserens gudgitte misjon. "Det kom frykt over alle, og Herren Jesu. navn 
ble prist." 

Forhold som tidligere var holdt hemmelige, kom nå for en dag. Noen av de kristne hadde ikke gitt 
helt avkall på sin overtro da de tok imot kristendommen, og fortsatte til en viss grad med 
åndemaning. De ble nå overbevist om det gale de hadde gjort. "Mange av dem som var blitt 
troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. Og ikke få av dem som hadde drevet 
med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av 
dem og kom til 50 000 sølvpenger. På den måten hadde Herrens ord veldig framgang og fikk stor 
makt." 

Efeserne brente svartekunstbøkene for å vise avsky for det de tidligere hadde gledet seg over. Med 
svartekunstene hadde de krenket Gud og utsatt seg selv for fare. Nå lot de sitt raseri ramme 
trolldommen som et synbart bevis på ekte omvendelse. 

Bøkene om svartekunst inneholdt rettledning og formler for hvordan man kunne komme i 
forbindelse med onde ånder. De var instruksjonsbøker i Satan-tilbedelse og fortalte hvordan man 
kunne kalle på hjelp og bli bedre kjent med ham. Hadde de troende beholdt disse bøkene, ville de ha 
utsatt seg selv for fristelse. Hadde de solgt dem, ville de ha ført andre ut i fristelse. De vedkjente seg 
ikke lenger mørkets rike, og for å bryte dets makt nølte de ikke, koste hva det koste ville. På denne 
måten seiret sannheten over fordom og pengebegjær. 

Dette håndgripelige bevis på Kristi kraft hadde vunnet en mektig seier midt i overtroens høyborg. 
Virkningen strakte seg lenger enn Paulus var klar over. Fra Efesos spredte nyheten seg over store 
områder og satte fart i arbeidet for Kristi sak. Minnet om disse hendingene levde lenge etter Paulus' 
død og gjorde sitt til å vinne mennesker for evangeliet. 

Vår tids overtro 
Man innbiller seg gladelig at hedensk overtro er forsvunnet fra vårt århundres sivilisasjon, men 
Guds ord og kjensgjerningenes klare tale forteller at det drives med svartekunst i vår tid like sikkert 
som av seidmenn i gammel tid. Den gamle svartekunsten var i virkeligheten det samme som vi 
kaller moderne spiritisme. Satan finner veien til tusenvis av mennesker ved å utgi seg som avdøde 
venner. Bibelen forteller at "de døde vet slett ingen ting".' Det er forbi med deres tanker, deres 
kjærlighet og deres hat. De har ikke samkvem med de levende, men Satan fortsetter å bruke sitt 
gamle bedrag for å vinne kontroll over menneskesinnene. 

Mange syke, sørgende og vitebegjærlige mennesker har forbindelse med onde ånder gjennom 
spiritismen. Alle som innlater seg på den slags, står på farlig grunn. Bibelen forteller hvordan Gud 
ser på dem. I gammel tid fordømte han sterkt en konge som søkte råd hos en hedensk sannsiger: "Er 
det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Ba'al-Sebug, guden i Ekron? Derfor sier 
Herren så: Du kommer ikke til å stå opp fra den sengen du har lagt deg i; du skal dø.” 

Hedenske trollmenn finner sine likemenn i våre dagers spiritistmedier, synske personer og spåmenn. 
Den hemmeligshetsfulle stemmen fra En-Dor og Efesos villeder fremdeles med sin løgn. Kunne 



sløret bli fjernet fra øynene våre, ville vi se onde engler i full gang med å bruke alle sine kunster for 
å bedra og ødelegge. Det er Satan som med sin forførende makt står bak alle forsøk på å få 
mennesker til å glemme Gud. Mennesker som lar seg påvirke av Satan, forvirres og tar skade på sin 
sjel før de selv er klar over det. Apostelens råd til menigheten i Efesos gjelder også for Guds folk i 
dag: "Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de er uten frukt, irettesett heller." 7
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 19,1-20 

Tunge dager
I over tre år var Efesos midtpunktet for Paulus' virksomhet. Det ble opprettet en blomstrende 
menighet der, og fra denne byen ble evangeliet ført til både jøder og grekere i provinsen Asia. 

Apostelen hadde en stund overveid å legge ut på en ny misjonsreise. Han bestemte seg for å dra 
gjennom Makedonia og Akaia og videre til Jerusalem. "Når jeg har vært der," sa han, "må jeg også 
besøke Roma." I samsvar med denne planen sendte han to av sine medhjelpere, Timoteus og 
Erastus, til Makedonia. Selv ble han i Efesos til over pinsen. 'Han følte at arbeidet krevde hans 
nærvær enda en tid. Snart hendte det imidlertid noe som framskyndte avreisen. 

I Efesos ble det hvert år holdt en fest til ære for gudinnen Artemis. Da kom det en mengde 
tilreisende fra hele provinsen. Under hele festen var det en voldsom utfoldelse av pomp og prakt. 

Festlighetene var en stor påkjenning for dem som nettopp var kommet til tro. De kristne som møttes 
i Tyrannus-skolen, hadde ingen ting felles med de festglade menneskene og fikk slynget mot seg 
både hån og forakt. Paulus hadde under sin virksomhet rettet sterke angrep mot avgudsdyrkelsen. 
Det førte til langt færre deltakere i denne nasjonalfesten og mindre begeistring blant dem som var 
kommet for å tilbe Paulus' undervisning hadde gjort sin virkning langt utenfor kretsen av de 
troende. Mange som ikke åpent bekjente seg til den nye læren, hadde mottatt tilstrekkelig lys til 
ikke å stole på de hedenske guder lenger. 

Sølvsmeder lager bråk 
Det var også en annen årsak til misnøye. I Efesos var det etter hvert blitt en innbringende forretning 
å framstille og selge små modeller av Artemis' tempel og bilde. De som holdt på med dette, fant at 
de tjente mindre, og ble enige om å gi Paulus skylden. 

Demetrius, som laget små artemis-templer i sølv, kalte håndverkerne sammen og sa: "Godtfolk, 
dere vet at vår velstand kommer fra dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i 
Efesos, men nesten over hele Asia har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser når han 
sier at guder som er laget av menneskehender, ikke er guder i det hele tatt. Det er fare for at vårt 
yrke får dårlig ord på seg. Verre er det at templet til vår store gudinne Artemis kan bli regnet for lite 
og ingenting, og hun som hele Asia og hele verden dyrker, kan miste sin høyhet." De ble rasende 
over å høre dette og satte i å rope: "Stor er efesernes Artemis!" 

Talen ble hurtig kjent og førte til uro over hele byen. Overalt ble det søkt etter Paulus, men de fant 
ham ikke. Hans venner ante faren og hadde i all hast fått ham bort. Guds engler var sendt for å 
beskytte apostelen. Hans tid til å dø som martyr var ennå ikke inne. 



Da de ikke fant ham som deres raseri gikk ut over, slepte de med seg til teatret de to makedonierne 
Gaius og Aristark. De var av dem som reiste sammen med Paulus. 

Paulus oppholdt seg i nærheten og fikk vite av sine kjære venner at han var i fare. Uten å tenke på 
sin egen sikkerhet ville han gå inn i folkemassen og tale til uromakerne, men ble hindret av 
disiplene. Folkemassen var ikke ute etter Gaius og Aristark, så ingen følte at de var i noen 
øyeblikkelig fare. Men skulle mengden få øye på den bleke og bekymrede apostelen, ville det straks 
ha oppildnet de verste lidenskaper, og da hadde det ikke stått i menneskers makt å redde livet hans. 

Paulus var fremdeles oppsatt på å forsvare sannheten for folkemengden, men holdt seg tilbake etter 
å ha mottatt en advarsel fra teatret. "Noen av rådsherrene for provinsen Asia, som var hans venner, 
sendte også bud til ham at han ikke måtte våge seg inn i teatret." 

Opptøyene i teatret ble stadig verre. "Mengden var nå i full forvirring, de ropte og skrek i munnen 
på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen." At Paulus og noen 
av hans venner var av jødisk avstamning, gjorde jødene oppsatt på å vise at de ikke hadde noen 
forståelse for Paulus og hans virksomhet. Derfor skjøv de fram en av sine egne og lot ham legge 
saken fram for mengden. Han hette Aleksander og var en av håndverkerne, en kobbersmed. Senere 
fortalte Paulus at Aleksander var en av dem som hadde gjort ham mye vondt. Aleksander var en 
dyktig mann som gjorde sitt beste for å vende folkets raseri mot Paulus og hans venner. Da 
mengden fikk vite at Aleksander var jøde, skjøv de ham til side, og i to samfulle timer skrek de: 
"Stor er efesernes Artemis!" 

Opptøyene avtar 
Av bare utmattelse sluttet de endelig å skrike, og det ble stille et øyeblikk. Byskriveren stilte seg 
fram for folket, og i kraft av sin stilling fikk han mengden til å lytte. Han møtte folket på egen mark 
og gjorde det klart at all uroen ikke lot seg forsvare. Han mante folket til fornuft: "Efesere, vet ikke 
alle mennesker at efesernes byer tempel vokter for den store Artemis og hennes bilde, som er 
kommet ned fra himmelen? Dette kan ingen benekte, og derfor bør dere nå være rolige og ikke 
gjøre noe overilt. For dere har ført hit disse mennene som verken er tempelrøvere eller har hånet vår 
gudinne. Men hvis Demetrius og håndverkerne hans vil reise sak mot noen, så har vi vanlige 
rettsmøter, og vi har våre guvernører, slik at de kan stevne hverandre. Og har dere andre krav å 
legge fram, så la den lovlige folkeforsamling avgjøre saken. For vi risikerer å bli anklaget for 
opprør etter det som har hendt i dag. Og vi har ingenting å vise til når vi kreves til regnskap for 
dette oppstyret." Med disse ordene fikk han oppløst forsamlingen. 

Demetrius hadde sagt at deres yrke var i fare, og det var årsaken til opptøyene i Efesos og mye av 
den forfølgelsen som apostlene møtte. Demetrius og de andre håndverkerne forstod at forkynnelsen 
og evangeliets sterke vekst var en fare for deres produksjon av bilder. Inntektene til avgudsprester 
og håndverkere stod på spill. Derfor oppfordret de til innbitt motstand mot Paulus. 

For kristendommen var det en ny seier over villfarelse og overtro at byskriveren og andre betrodde 
tjenestemenn i byen ble enige om at Paulus ikke hadde gjort seg skyldig i lovbrudd. Gud brukte en 
høytstående tjenestemann til å frikjenne apostelen og skape ro i folkemassen. Paulus ble fylt av 
takknemlighet til Gud for at hans liv var blitt spart, og for at kristendommen ikke var kommet i 
vanry på grunn av opptøyene i Efesos. 



Vi leser: "Da uroen hadde lagt seg, kalte Paulus disiplene sammen. Han satte mot i dem og tok 
farvel, før han forlot dem for å dra til Makedonia." Sammen med ham reiste Tykikus og Trofimus, 
to trofaste brødre fra Efesos. 

Paulus' arbeid i Efesos var slutt. Hans virksomhet der hadde vært en tid med ustanselig arbeid, 
mange prøvelser og store bekymringer. Han hadde undervist og advart folket offentlig og i 
hjemmene, og det hadde skjedd med gråt og mange tårer. Hele tiden hadde jødene motarbeidet ham. 
De brukte enhver mulighet til å hisse offentligheten opp mot ham. 

Til tross for de stadige kamper mot motstanderne fortsatte Paulus utrettelig sin evangeliske 
virksomhet og vernet om menigheten, som enda var ny i troen. Paulus hadde stor byrde for alle 
menighetene. 

Meldinger om frafall noen av de menigheter han hadde opprettet, brakte dyp sorg. Han fryktet at alt 
som var gjort for dem, ville være bortkastet. Mang en søvnløs natt ble brukt til bønn og alvorlig 
ettertanke når han hørte hvordan motstanderne gikk fram for å hindre arbeidet. Når han hadde tid og 
fant det nødvendig, skrev han til menighetene. Han irettesatte, gav råd, formante og oppmuntret. I 
brevene dveler han ikke ved sine egne vanskeligheter, selv om han av og til gir oss små glimt av 
strevet og lidelsene i Kristi verk. Slag og fengsel, kulde, sult og tørst, i fare på land og sjø, i byer og 
ørken, blant landsmenn og utlendinger, blant hedninger og falske venner - alt dette tålte han for 
evangeliets skyld. Han ble utskjelt, hånet og betraktet som utskudd i verden og som avfall for alle. 
Han var tvilrådig, forfulgt og presset, utsatt for fare hver time på dagen, og stadig overgitt til døden 
for Jesu skyld. 

Midt under denne storm av motstand og fiendeskrål mistet den uredde apostel nesten motet da også 
venner begynte å svikte ham. 

Da rettet han igjen blikket på Golgata og mottok ny kraft til å spre kunnskapen om den korsfestede. 
Han gikk den samme blodstenkte veien som Frelseren hadde gått før ham. Han bad seg ikke fritatt 
for kampen før han kunne legge rustningen ned for Frelserens føtter.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 19.21-40; 20,1 

Advarsler og formaninger
Paulus skrev det første brevet til menigheten i Korint under den siste delen av oppholdet i Efesos. 
Ingen hadde vist større interesse og arbeidet mer utrettelig for de troende i Korint enn han. I 
halvannet år var han der og vitnet om at den korsfestede og oppståtte Kristus var den eneste vei til 
frelse. Han hadde tryglet dem om å stole ubetinget på Kristi nådes forvandlende kraft. Før noen ble 
opptatt i menighetsfellesskapet etter å bekjent seg til kristendommen, var Paulus ekstra omhyggelig 
med å undervise i hvilke privilegier og forpliktelser de hadde som kristne. Han gjorde sitt ytterste 
for at de skulle holde dåpsløftet. 

Paulus viste dypt forståelse for den kamp alle mennesker må føre mot de onde makter som hele 
tiden forsøker å bedra og forføre, og han arbeidet uavlatelig for å styrke og grunnfeste alle som ennå 
var unge i troen. Han oppmuntret dem til å overgi seg helt til Gud, for han visste at de uten denne 
overgivelse ville holde fast på synden: Lyster og lidenskaper ville fortsette å kjempe om 
herredømmet, og fristelser fortsatt plage samvittigheten. 



Overgivelsen må være fullstendig. Svake, tvilende og kjempende mennesker som overgir seg helt til 
Gud, kommer i direkte forbindelse med den kraft som gjør det mulig å seire. Himmelen kommer 
nær, og i prøvelser og savn får de støtte og hjelp av barmhjertighetens engler. 

Korint-menigheten har problemer 
Menigheten i Korint var omgitt av avgudsdyrkelse og forførende sanselighet. Så lenge Paulus var 
der, hadde denne innflytelse liten makt. Hans faste tro, inntrengende bønner og alvorlige 
undervisning, og framfor alt hans gudfryktige liv, hjalp medlemmene til å fornekte selvet for Kristi 
skyld heller enn a glede seg over synden. 

Da Paulus reiste, begynte vanskelighetene. Fienden sådde ugress, og det vokste opp sammen med 
hveten. Resultatene skulle snart vise seg. Det ble en tid med store problemer for menigheten i 
Korint. Paulus var reist og kunne ikke lenger sette fart på deres iver eller hjelpe dem i strevet med å 
leve etter Guds vilje. Litt etter litt ble mange skjødesløse og likegyldige. De lot seg kontrollere av 
verdslige lyster og tilbøyeligheter. Paulus hadde ofte oppmuntret dem til å ha høye idealer for 
renhet og rettskaffenhet. Nå var han ikke lenger sammen med dem, og ganske mange som la vekk 
onde vaner da de ble kristne, vendte tilbake til hedenskapets fordervelige laster. 

Paulus hadde tidligere såvidt nevnt at de ikke skulle ha noe med tøylesløse medlemmer å gjøre, men 
mange kristne fordreide det apostelen skrev. De kranglet om hva han mente, og fant unnskyldninger 
for ikke å rette seg etter hans undervisning. 

Menigheten sendte et brev til Paulus og bad om råd, men nevnte ikke at synden økte. Gjennom Den 
Hellige Ånd fikk Paulus likevel et sterkt inntrykk av at menighetens virkelige situasjon ble holdt 
skjult, Og at brevskriverne ville ha ham til uttale noe de kunne bruke til egen fordel. 

.Omtrent på denne tiden kom det til Efesos noen skyldfolk til Kloe, en høyt respektert kristen 
familie i Korint. Paulus spurte om forholdene der og fikk vite at menigheten var splittet i flere 
grupper. Splittelsen som oppstod mens Apollos var på besøk, hadde forverret seg. Falske lærere 
rådet medlemmene til å forkaste Paulus' undervisning. Evangeliets lære og forordninger ble fordreid 
av medlemmer som tidligere hadde vist stor iver som kristne. 

Paulus forstod da at virkeligheten overgikk hans verste anelser. Han lot seg likevel ikke forlede til å 
tenke at hans arbeid hadde vært mislykket. Engstelig og med mange tårer søkte han råd hos Gud. 
Paulus ville gjerne besøke Korint enda en gang dersom det bare kunne gagne menigheten. Han 
forstod imidlertid at de troende under de rådende forhold ikke ville få noe ut av hans arbeid. Derfor 
sendte han Titus og lot ham forberede et besøk på et senere tidspunkt. Han skjøv så til side alle 
personlige følelser overfor dem som i sin atferd la for dagen en merkverdig gjenstridighet. Paulus 
stod i et nært forhold til Gud da han til menigheten i Korint sendte et av de kraftigste og mest 
innholdsrike og belærende brev han noen gang skrev. 

Paulus gir råd 
Paulus var prisverdig klar i sine svar på menighetens spørsmål. Han trakk også fram allmenne 
prinsipper som ville føre menigheten opp på et høyere åndelig plan dersom de ble fulgt. 
Medlemmene var i fare, og i denne kritiske situasjonen orket ikke Paulus å tenke på at han skulle 
mislykkes og ikke nå deres hjerte. Han irettesatte dem for deres synder og advarte dem 
inntrengende mot den fare de befant seg i. Enda en gang viste han dem til Kristus. På ny søkte han å 
gjenopplive den nidkjærhet de hadde vist tidligere. 



Apostelens store kjærlighet til de kristne i Korint kommer til syne i hans varme hilsen til 
menigheten. Han minnet .dem om erfaringen da de vendte seg bort fra tilbedelsen av avguder og 
begynte å tilbe og tjene den sanne Gud. Han minnet dem om gavene de hadde mottatt av Den 
Hellige Ånd, og fortalte at det var deres forrett å leve som kristne i stadig vekst inntil de nådde fram 
til Kristi renhet og hellighet. Han skriver: "I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og 
kunnskap; vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke 
noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også 
befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangripelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er 
trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre." 

Paulus talte rett ut om splittelsen i Korint-menigheten og formante medlemmene til å holde seg 
borte fra strid. Han skriver: "Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise 
enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere kan ha samme 
syn og samme tanke." 

Apostelen fant det riktig å nevne hvem som hadde fortalt om splittelsen: "For det er blitt meg 
fortalt, I mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere." 

Paulus var inspirert av Guds Ånd og forkynte det han selv hadde mottatt som åpenbaringer. Likevel 
hendte det at Herren ikke åpenbarte hvordan det stod til med hans folk. I dette tilfelle hadde noen 
som var interessert i Korint-menighetens trivsel, lagt merke til at synd holdt på å snike seg inn. 
Derfor la de saken fram for Paulus. Tidligere åpenbaringer gjorde at han var forberedt og kunne 
danne seg en mening om det som holdt på å skje. Selv om Gud ikke gav en ny åpenbaring i dette 
tilfelle, ble apostelens budskap mottatt som et ord fra Kristus av alle som søkte klarhet. Herren 
hadde vist Paulus de vanskeligheter og farer som kunne oppstå i menighetene, og etter hvert som 
disse onder kom for dagen, forstod han hva de betydde. Han var satt til å verne om og holde øye 
med menigheten, vel vitende om at han en dag måtte avlegge regnskap for Gud. Derfor var det i 
høyeste grad riktig å ta hensyn til meldinger om lovløshet og splittelse i menigheten. Irettesettelsen 
ble skrevet under Guds Ånds veiledning. Det samme var tilfelle med de andre brevene han skrev. 

Paulus nevnte ikke de falske lærerne som ville rive ned det han hadde bygd opp. På grunn av 
uvitenheten og splittelsen i menigheten var han fornuftig nok til ikke å nevne noe om dette. Han var 
engstelig for at det kunne få noen til å forlate menigheten for godt. Han minnet om at han som "en 
klok byggmester" la en grunnvoll andre kunne bygge videre på. 

Det betydde ikke at han framhevet seg selv, for han skriver: "Vi er Guds medarbeidere." Han roste 
seg ikke av å være vis, men erkjente at det bare var i Guds kraft han hadde kunnet forkynne 
sannheten på en måte som behaget Gud. Forent med Kristus, den største av alle lærere, kunne 
Paulus formidle guddommelig visdom som passet for alle samfunnslag når som helst, hvor som 
helst og under alle forhold. 

Hedenske skikker 
Noe av det verste som skjedde blant de kristne i Korint, var gjeninnføringen av mange fornedrende 
hedenske skikker. En tidligere kristen var sunket så dypt i sin last at han til og med brøt den lave 
moralnormen som var alminnelig blant hedningene. "Få da den onde bort fra dere!" formaner 
apostelen. "Vet dere ikke at litt surdeig syrer hele deigen? Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan 
være en ny deig!" ' 



Et annet stort onde i menigheten var at medlemmene førte sak mot hverandre. Alt var lagt til rette 
slik at det kunne ordnes opp i stridigheter mellom brødre. Kristus selv hadde gitt klare retningslinjer 
i slike saker: "Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. 
Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for 
etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Hører han heller ikke på dem, så si det til 
menigheten. Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for dere som en hedning 
eller en toller. Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt 
dere løser på jorden, skal være løst i himmelen." 

De kristne i Korint hadde glemt dette klare rådet. Paulus irettesatte og formante så det ikke kunne 
misforstås: "Når en av dere har en sak mot en bror, hvordan kan han våge å legge den fram for 
hedninger og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom 
verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal 
dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv. Men når dere har slike saker, 
hvordan kan dere sette folk som menigheten ser ned på, til å være dommere? Dette er en skam for 
dere! Finnes det da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom 
brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere. Allerede det at dere har rettssaker 
mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide 
et tap? Men dere gjør urett og lar andre lide tap - til og med brødre. Vet dere ikke at de som gjør 
urett, ikke skal arve Guds rike?" 

Satan søker alltid å skape mistillit, splid og svik blant Guds folk. Vi fristes ofte til å føle at noen 
tråkker på våre rettigheter, selv om det ikke er tilfelle. De som elsker seg selv mer enn de elsker 
Kristus og hans sak, vil sette egeninteressene først og gjøre alt for å verne om dem Selv mange som 
gir seg ut for å være oppriktige kristne, lar stolthet og selvgodhet hindre dem i å gå til personer som 
de mener synder, og på tomannshånd tale med dem i Kristi ånd og sammen be for hverandre. Noen 
som føler seg forurettet av trosfeller, velger å gå rettens vei i stedet for å følge Frelserens råd. 

Kristne bør ikke søke hjelp av domstolene til å løse uoverensstemmelser som oppstår mellom 
medlemmer av menigheten. I samsvar med Kristi råd bør de selv eller med menighetens hjelp løse 
slike konflikter. Selv om det er gjort urett, bør tilhengere av den saktmodige og ydmyke Jesus heller 
velge å lide urett enn å avsløre sine medtroendes synder for verden. 

Det vanærer sannheten at brødre saksøker hverandre. Kristne som går rettens vei, utsetter 
menigheten for motstandernes spott og skaper begeistring hos mørkets makter. De sårer Kristus på 
ny og fører skam over ham. Ved å motsette seg menighetens myndighet viser de forakt for Gud, 
som gav den myndighet. 

Oppmuntring 
I dette brevet til korinterne legger Paulus vekt på Kristi makt til å bevare fra det onde. Han visste at 
de kunne bli sterke i Den Allmektiges kraft dersom de rettet seg etter de betingelser han hadde 
trukket opp. For å hjelpe dem å bryte ut av syndens slaveri og fullføre sin helliggjørelse i frykt for 
Gud legger Paulus vekt på de krav som stilles av ham de viet sitt liv til den gang de vendte om. Han 
skriver: "Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til 
Guds ære!" 

Apostelen beskriver følgen av å vende seg bort fra et rent og hellig liv til hedningenes skammelige 
skikker. "Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som 



ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller 
ransmenn skal arve Guds rike." Han trygler dem om å tøyle syndige lyster og lidenskaper, "Vet dere 
ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?" spør han. 

Paulus hadde store intellektuelle evner og viste også en sjelden klokskap. Det betydde at han hurtig 
kunne sette seg inn i en sak og vise medfølelse. Det hjalp ham til å hente fram det beste i andre 
mennesker og inspirere dem til å leve et bedre liv. Han var fylt av ekte kjærlighet til dem som 
trodde på Kristus, og lengtet etter å se i dem den indre fromhet som ville styrke dem i fristelse. Han 
visste at hvert eneste steg på kristenlivets vei førte til motstand fra Satans synagoge, og at de kristne 
matte kjempe hver eneste dag. De måtte være på vakt mot fiendens listige angrep, kjempe mot 
gamle vaner og naturlige tilbøyeligheter og være utholdende i bønn. Paulus forstod at en høyere 
kristen moral bare kan nås når man ber mye og stadig er på vakt. Dette prøvde han å gjøre 
begripelig for dem. Han visste også at de gjennom den korsfestede Kristus fikk tilbud om den kraft 
som kan omvende og gjøre det mulig å motstå fristelse. Med troen på Gud som rustning og 
bevæpnet til kamp med hans sverd ville de få den indre kraft som er nødvendig for å slå tilbake 
fiendens angrep. 

De troende i Korint trengte en dypere erfaring i det som hører Gud til. De forstod ikke riktig hvor 
betydningsfullt det er å se hans herlighet og bli forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til 
herlighet. De hadde bare sett de første stråler fra denne herlighets morgendemring. Paulus ønsket at 
de skulle bli fylt av hele Guds fylde og kjenne ham som kommer like sikkert som lyset om 
morgenen, og lære av ham til de stod omgitt av evangeliets stråler som ved høylys dag.
Dette kapittel er bygd på Paulus' første brev til korinterne 

Høyere mål
Paulus håpet å kunne gjøre det levende klart for de troende i Korint hvor viktig det er med urokkelig 
selvbeherskelse, streng avholdenhet og usvikelig nidkjærhet i tjenesten for Kristus. I sitt brev gir 
han en slående sammenlikning mellom de kristnes kamp og de berømte løpene som med jevne 
mellomrom ble arrangert i nærheten av Korint. Både blant romere og grekere var løpene de eldste 
og mest populære av alle idrettskonkurranser. De ble sett av konger, adelsfolk og statsmenn. Rike, 
unge menn fra overklassen deltok, og de skydde ingen anstrengelse for å vinne. 

Idrettslekene i Korint 
Konkurransene fulgte strenge og ufravikelige regler. Alle som ville være med og kjempe om 
seiersprisen, måtte gjennom hard forhåndstrening. Skadelige nytelsesmidler og annet som kunne 
svekke deres fysiske og åndelige kraft, var strengt forbudt. Konkurransene krevde både styrke og 
hurtighet. Deltakere som håpet å vinne, måtte være sterke og spenstige og ha nervene under 
kontroll. Hver bevegelse måtte være målrettet, stegene hurtige og sikre. Formen måtte være på topp. 

Løperne ble presentert for tilskuerne ved navneopprop, og konkurranseregler ble klart og tydelig 
kunngjort. Deltakerne startet samtidig, og publikums levende interesse stimulerte dem til å yte sitt 
aller beste for å vinne. Hele tiden fulgte dommerne løpet fra mållinjen for å kunne overrekke 
seiersprisen til riktig vinner. En løper som brøt konkurransereglene, fikk ingen seierspris selv om 
han kom først i mål. 



Ingen deltok i disse løpene uten å løpe en viss risiko. Noen kom aldri til hektene igjen etter den 
fryktelige fysiske påkjenningen. Andre løpere begynte å blø fra nese og munn og falt om under 
konkurransen. Det hendte også at en løper falt død om like før han .skulle passere mållinjen som 
vinner. Sammenliknet med den ære som tilfalt vinneren, syntes ikke risikoen for død eller livsvarige 
skader å være for høy. 

Når vinneren nærmet seg mål, dirret luftet av begeistrede tilrop fra alle tilskuerne. Gjenklangen lød 
fra høyder og fjell i nærheten. Foran alle tilskuerne mottok vinneren tegnene på seier - en 
laurbærkrans rundt hodet og en palme gren i høyre hånd. Han ble feiret over hele landet, og 
foreldrene fikk sin del av æren. Det ble også gjort ære på hjembyen som hadde fostret en så stor 
idrettsmann. 

Paulus bruker disse idrettslekene som et bilde på en kristens kamp. Han legger vekt på de 
forberedelser som er nødvendige for å kunne delta i løpet - trening, avholdenhet og måtehold i mat 
og drikke. "En idrettsmann må nekte seg alt," skriver han. Løperne avstod fra alt som kunne svekke 
deres fysikk. Iherdig og hard trening styrket muskler og utholdenhet, slik at løperne på 
konkurransedagen kunne presse seg til det ytterste. Hvor mye viktigere er det da ikke for kristne, 
som hele evigheten står på spill for, å legge både lidenskaper og lyster inn under fornuften og Guds 
vilje? De må aldri tillate fornøyelser, luksus eller hensynet til egen makelighet å svekke 
aktsomheten. Vaner og interesser må bringes under streng kontroll. Opplyst av Guds ord og ledet av 
hans Ånd må fornuften holde tøylene. 

En kristen som er kommet så langt, må gjøre sitt ytterste for å seire. Under lekene i Korint tok 
løperne ut sine siste krefter i et fortvilt forsøk på å holde farten oppe. Slik er det også med en kristen 
som nærmer seg målet. Han vil stå på, og om mulig være enda ivrigere og mer bestemt enn da løpet 
begynte. 

Paulus trekker fram forskjellen mellom den forgjengelige laurbærkransen som den seirende løperen 
fikk, og herlighetens krone, den evige, som gis til alle som strider den gode strid og seirer. Paulus 
sier at idrettsmannen nekter seg alt for å vinne en krans som visner, mens vi gjør det for å vinne en 
krans som aldri visner. For å vinne en forgjengelig seierspris gikk de greske løperne ikke av veien 
for hard trening og mye slit. Vi kjemper for å vinne en langt mer verdifull seierspris, nemlig det 
evige livs krone. Hvor meget mer bør da ikke vi streve og være villige til å ofre og vise 
selvforsakelse? 

I Hebreerbrevet pekes det på den betingelsesløse besluttsomheten som bør kjennetegne en kristens 
løp mot det evige livet: "La oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, 
og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann 
og fullender, Jesus." Misunnelse, skadefryd, baktanker, ondsinnet snakk og begjær er byrder som en 
kristen må legge bort om han skal lykkes i løpet mot udødelighet. Vaner og atferd som fører til synd 
og vanærer Kristus, må legges bort, koste hva det koste vil. Himmelen velsigner ingen som overtrer 
rettferdighetens evige prinsipper. Å kjæle for en synd er tilstrekkelig til å svekke karakteren og føre 
andre, vill. 

"Om din hånd lokker deg til synd, så hogg den av!" sa Jesus. "Det er bedre for deg å gå vanfør inn 
til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slokner. Og om foten lokker 
deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i 



helvete.” Om det er nødvendig å hogge av en fot eller en hånd for å redde kroppen fra døden, hvor 
mye viktigere er det da ikke for den kristne å legge bort synd som bringer død over sjelen? 

Alle kan seire 
Deltakere i de gamle idrettslekene var ikke garantert seier selv om de hadde nektet seg alt og utsatt 
seg for streng selvtukt. "Vet dere ikke," spør Paulus, "at. de som er med i et løp på idrettsbanen, de 
løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen?" Alle deltakerne gjorde sitt beste for å vinne, 
men bare en vant og fikk holde den attraktive kransen. Noen anstrengte seg til det ytterste bare for å 
oppleve at noen i siste øyeblikk rev til seg den gjeve prisen. 

Slik er det ikke i en kristens løp. Ingen som følger reglene, blir skuffet når løpet er over. Alle 
oppriktige som holder ut til slutt, vinner. Dette løpet er ikke for den lettbente; heller ikke striden for 
den sterke. Den svakeste blant de hellige kan like gjerne som den sterkeste få bære herlighetens 
uforgjengelige krone. Alle som i kraft av Guds nåde bringer livet i samsvar med Kristi vilje, kan 
seire. Altfor ofte blir det sett på som uviktig å leve etter de retningslinjer som står skrevet i Guds 
ord - nærmest for trivielt til å bry seg noe om. Forstår vi hva som står på spill, er ingen ting for lite 
til å hjelpe eller å hindre. Enhver handling veier noe på den vekt som avgjør seier eller nederlag i 
livet. Belønningen til dem som seirer, vil stå i forhold til den innsats og det alvor de har lagt for 
dagen i sitt strev. 

Apostelen sammenlikner seg selv med en som løper på idrettsbanen og presser hver eneste nerve for 
å vinne. jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften," 
skriver han. "Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har 
forkynt for andre, selv skal bli forkastet." For ikke å løpe uten mål eller på måfå i det kristne løpet, 
tvinger han kroppen til å lystre. Med det mener han å kjempe mot den sterke påvirkningen fra 
lyster, nykker og sanselighet. 

Paulus fryktet at han som hadde forkynt for andre, selv skulle bli forkastet. Han forstod at om han 
selv ikke fulgte de prinsipper han forkynte og trodde på, ville hans arbeid for andre ikke gagne ham. 
Hans tale, hans innflytelse og hans nei til selvtilfredsstillelse måtte vise at hans tro ikke bare var en 
bekjennelse, men et daglig og levende samfunn med Gud. Han hadde alltid et mål, og det søkte han 
å nå - "den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus".' 

Paulus visste at hans kamp mot det onde ville vare hele livet. Han så alltid behovet for å kjempe 
mot seg selv for at verdslig attrå ikke skulle kvele hans åndelige begeistring. Med all sin kraft 
fortsatte han å kjempe mot naturlige dragninger. Hele tiden så han klart for seg det ideal han skulle 
nå opp til, og dette ideal anstrengte han seg for å nå ved villig å lyde Guds lov. Hans ord, handlinger 
og' interesser ble lagt inn under Den Hellige Ånds kontroll. 

Det var et slikt oppriktig ønske om å vinne løpet om det evige livet Paulus gjerne ville se bevis på 
hos de troende i Korint. Han visste at de hadde en livslang kamp foran seg om de skulle nå det mål 
Kristus hadde satt for dem. Han formante dem til å leve rett og daglig søke gudsfrykt og moralsk 
fortreffelighet. Han appellerte til dem om å legge bort alt som tynget, og jage framover mot målet å 
oppnå full modenhet i Kristus. 

Israel som advarsel 
Paulus gjorde korinterne oppmerksom på det gamle Israels erfaringer. De ble velsignet for sin 
lydighet og straffet for sine overtredelser. Han minnet dem om hvordan jødene mirakuløst ble ledet 



ut av Egypt, beskyttet av en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. De ble ført trygt gjennom 
Sivsjøen, mens egypterne druknet da de forsøkte å komme seg gjennom på samme måten. Slik 
bekreftet Gud at Israel var hans menighet. "De spiste alle den samme åndelige mat og drakk den 
samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var 
Kristus." Israelittene hadde alltid Jesus som reiseleder. Klippen som ble slått, var et forbilde på 
Kristus, han som ble såret for menneskenes overtredelse for at frelsens vann skulle strømme ut til 
alle. 

Selv om Gud viste stor velvilje mot jødene, måtte han straffe dem for deres synd og gjenstridighet 
og fordi de lengtet tilbake til den luksus de forlot i Egypt. Paulus formaner de kristne i Korint til å 
lære av Israels erfaring. Han skriver: "Disse hendelsene peker fram mot var tid; de skal lære oss 
ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det." Han viste hvordan trangen til makelighet og morskap 
åpnet for synder som påkalte Guds brennende vrede. Det var når Israels barn satte seg ned for å 
spise og drikke og reiste seg for å leke at de kastet vekk den gudsfrykt de følte da loven ble 
kunngjort. Det samme gjorde da de støpte en gullkalv og tilbad den i stedet for Gud. Det var etter en 
ryggesløs fest til ære for Ba'al-Peor mange jøder døde for sin lettsindighet. Gud ble vred, og på en 
dag mistet tjuetre tusen mennesker livet av pest. 

Apostelen bønnfaller korinterne: "Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!" 
Ble de overmodige og selvsikre og lot være å våke og be, ville de falle i alvorlig synd og pådra seg 
Guds vrede. Likevel ønsket ikke Paulus at de skulle fortvile og bli motløse. Han gav denne 
forsikringen: "Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og 
utgangen på den slik at dere kan klare det." 

Paulus henstilte til de kristne å tenke over hvordan deres ord og handlinger kunne virke på andre. 
Selv om det kunne se aldri så uskyldig ut, oppfordret han dem til ikke å gjøre noe som støtte 
samvittigheten hos de svake i troen, eller ble oppfattet som en godkjennelse av avgudsdyrkelse. 
"Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! La verken jøder, 
grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere!" 

Apostelens advarsel til menigheten i Korint har alltid vært aktuell og gjelder særlig for vår tid. 
Avgudsdyrkelse er ikke bare å tilbe avguder. Den omfatter også selvopptatthet, makelighet og 
tilfredsstillelse av lidenskaper og lyster. Bare å bekjenne Kristus og rose seg av å kjenne sannheten 
gjør ingen til en kristen. En religion som bare søker å behage øye, øre og smak, og tillater at man 
tilfredsstiller egne lyster, er ikke Kristi religion. 

Forholdet mellom medlemmer 
Apostelen sammenlikner menigheten med kroppen og belyser det nære og harmoniske forholdet 
som bør være til stede mellom menighetens medlemmer. Han skriver: "For med en Ånd ble vi alle 
døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en Ånd å 
drikke. Legemet består ikke av ett lem, men av mange. Om nå foten sier: "Fordi jeg ikke er hånd, 
hører jeg ikke med til kroppen", så er den like fullt en del av kroppen. Hvis hele kroppen var øye, 
hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud 
gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville det. Hvis det hele var ett lem, hvor ble det 
da av legemet? Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme, øyet kan ikke si til hånden: "Jeg 
trenger deg ikke", eller hodet til føttene: "Jeg har ikke bruk for dere". ... Men nå har Gud føyd 
sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legemet, 
men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med, 



Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er dere hans 
lemmer." 

En hyllest til kjærligheten 
elt siden dette ble skrevet, har det vært til inspirasjon og oppmuntring. Paulus framholdt 
betydningen av den kjærlighet Kristi tilhengere bør verne om: "Om jeg taler med' menneskers og 
englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 
Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg 
kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, 
ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet." 

Bekjennelsen kan være aldri så høy, men ingen er en sann Kristi disippel uten at hjertet blir fylt av 
kjærlighet til Gud og medmennesker. Uten kjærlighet er den sterkeste tro og kraften til å utføre 
undergjerninger verdiløse. Det går an å vise stor gavmildhet, men er den ikke motivert av sann 
kjærlighet, behager det ikke Gud selv om man gir alt man eier til brød for de fattige. Av nidkjærhet 
er det mulig å gi sitt liv som martyr, men er motivet annet enn kjærlighet, betrakter Gud det som 
villedet fanatisme eller ærgjerrig hykleri. 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke 
hovmodig." Den reneste gleden har sitt utspring i den dypeste ydmykhet. De sterkeste og edleste 
karakterer bygges på denne grunnvoll: tålmodighet, kjærlighet og lyst til å følge Guds vilje. 

Kjærligheten "gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer 
ikke på det onde". Kristen kjærlighet opptar andres motiver og handlinger i beste mening. Den 
avslører ikke andres feil i utrengsmål og lytter ikke begjærlig til ondsinnet sladder. Den søker heller 
å tenke på de gode egenskaper hos andre mennesker. 

Kjærligheten "gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, 
tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort". 

Den mister aldri sin verdi, for den er en egenskap som ble til i himmelen. De som eier kjærligheten, 
vil ha den med seg som en dyrebar skatt inn gjennom portene i Guds hellige by. 

"Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten." 

Oppstandelsen er sikker 
Synkende moral blant de kristne i Korint førte til at enkelte medlemmer gav opp grunnleggende 
deler av læren. Noen .var kommet så langt at de hadde avvist oppstandelsen. Paulus møtte denne 
vranglære med den klare kjensgjerning at Kristus var stått opp fra de døde. Han erklærte at Kristus 
etter sin død "stod opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste seg for' Kefas og deretter for de 
tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men 
noen er døde. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for 
meg." 

Med overbevisende kraft framholdt apostelen den viktige sannheten om oppstandelsen. "For hvis 
døde ikke står opp," sier han, "er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, 
da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i 



troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle 
mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn." 

I tanken førte Paulus de kristne i Korint til oppstandelsens herlige morgen, da alle de hellige som 
sovnet inn, skal oppstå for alltid å leve med Herren. Apostelen erklærer: "Se, jeg sier dere en 
hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder 
støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli 
forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i 
udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og 
udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er 
din brodd? Død, hvor er din seier? ... Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus 
Kristus!" 

Herlig er den seier som venter de trofaste! Apostelen så de store muligheter som lå foran de kristne i 
Korint. Derfor framholdt han det som hever menneskene opp fra det selviske og sanselige og kaster 
glans over livet: håpet om udødelighet. Alvorlig formante han dem til å være tro mot sitt høye kall i 
Kristus. "Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens 
gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves." 

Slik la apostelen bestemt og tydelig an på å korrigere de falske og farlige oppfatninger og 
handlinger som kjennetegnet menigheten i Korint. Han talte rett ut til dem men kjærlig. Advarsler 
og irettesettelser skinte som lys fra Guds trone og avslørte hemmelige synder som forpestet deres 
liv. Hvordan ville det bli mottatt? 

Da brevet var sendt, fryktet Paulus at det kunne såre dem han ønsket å hjelpe. Det bekymret ham at 
enda flere kunne bli støtt bort. Derfor ønsket han av og til at han kunne trekke ordene sine tilbake. 
De som lik Paulus føler ansvar for kjære menigheter og institusjoner, kan lettest forstå hans mismot 
og selvbebreidelser. Guds tjenere i vår tid bærer også tunge byrder og opplever noen av de samme 
erfaringer og bekymringer somt Paulus fikk sin del av. Han tok det tungt at menigheten var splittet, 
og at han ble møtt med utakknemlighet og dobbeltspill hos enkelte som han ventet forståelse og 
støtte av. Han forstod faren for de menigheter som skjuler synd, og måtte komme med inntrengende 
formaninger. Samtidig fryktet han at han kanskje hadde opptrådt for strengt. Derfor ventet han spent 
på å høre hvordan de kristne hadde tatt imot budskapet hans.
Dette kapittel er bygd på Paulus' første brev til korinterne 

Budskapet positivt mottatt
Fra Efesos drog Paulus ut på en ny misjonsreise. Han håpet å kunne besøke noen av de stedene i 
Europa hvor han hadde arbeidet, men først ble han en stund i Troas, hvor han prekte evangeliet og 
opplevde at noen gjerne ville høre det han forkynte. Han skriver senere at han fant døren åpnet for 
sitt arbeid i Herrens tjeneste. Men selv om Paulus så resultater av sitt arbeid i Troas, ble oppholdet 
der kortvarig. 

Omsorgen for alle de andre menighetene, og særlig da for menigheten i Korint, hvilte tungt på ham. 
Han hadde håpet å møte Titus i Troas og høre hvordan menigheten i Korint hadde tatt imot hans råd 
og irettesettelser, men han ble skuffet. Om denne erfaringen skriver han senere at han var urolig 



fordi han ikke fant Titus. Derfor forlot han Troas og reiste til Makedonia. i Filippi møtte han 
Timoteus. 

Midt i all bekymringen for menigheten i Korint håpet Paulus det beste. Likevel var han i perioder 
grepet av sterk uro. Var hans råd og formaninger blitt misforstått? Han skriver: "Heller ikke da vi 
kom til Makedonia, ble det lettere for oss; vi møtte bare vanskeligheter, ytre strid og indre angst. 
Men Gud som trøster de ydmyke, gav oss nytt mot da Titus kom." Dette trofaste sendebudet brakte 
oppmuntrende nyheter. En enestående forandring hadde funnet sted i Korint-menigheten. Mange 
hadde merket seg det Paulus skrev i brevet, og tok avstand fra synden. De vanæret ikke lenger 
kristendommen, men oppmuntret andre til en gudsfrykt som viste seg i gjerning. 

Det andre brevet til korinterne 
Fylt av glede sendte apostelen enda et brev til menigheten i Korint. Der uttrykker han sin 
begeistring for den positive forandringen som hadde funnet sted: "Selv om jeg gjorde dere sorg med 
brevet mitt, angrer jeg ikke på at jeg skrev det." Når Paulus av og til var usikker på hvordan hans 
undervisning var blitt mottatt, angret han at han hadde skrevet så kategorisk og strengt. "Så er jeg nå 
bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere sorg, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var 
sorg slik Gud vil ha den; altså har vi ikke gjort dere noen skade. For når sorgen er slik Gud vil, fører 
den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen." En omvendelse som skjer under innflytelse av 
Guds nåde, fører til bekjennelse og avståelse fra synd. Ifølge apostelen var det nettopp dette som 
kom til syne hos korinterne. "Se hva det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil: iver, forsvar, 
harme og frykt, lengsel, alvor og vilje til å straffe." 

Paulus hadde en stund vært sterkt bekymret for menighetene. Det lå på ham som en byrde han knapt 
nok orket å bære. Falske lærere forsøkte å undergrave hans innflytelse og erstatte evangeliets 
sannheter med sin egen lære. Forvirringen og motløsheten som plaget Paulus, kommer til syne i 
denne uttalelsen: "Det var så tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med tvilte på om vi 
kunne redde livet." 

Glede over framgang
Nå var en grunn til bekymring borte. Da Paulus fikk meldingen om at brevet til korinterne var blitt 
godt mottatt, utbrøt han glad: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på 
miskunn, den Gud som gir all trøst! Han trøster oss alle i får nød, for at vi skal kunne trøste klem 
som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. For likesom vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi 
ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi vondt, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, 
er det for at dere skal få den trøst som hjelper dere til å holde ut de samme lidelser som vi må tåle. 
Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten." 

Når Paulus uttrykker glede over deres nye omvendelse og deres vekst i nåden, gir han Gud hele 
æren for denne forvandling i hjerte og liv: "Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i 
sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. For vi er som 
en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt." 

På den tiden var det vanlig at seierrike generaler tok med seg fanger hjem fra slagmarken. Noen av 
dem ble tatt ut til å bære røkelse, og på hærens triumfferd hjemover var duften fra røkelsen en duft 
til død for de fanger som var utpekt til å dø. De visste at tiden for henrettelsen nærmet seg. Men for 
de fanger som hadde funnet nåde hos seierherrene og skulle få leve, var duften fra røkelsen en 
vellukt til liv som viste at friheten nærmet seg. 



Paulus var nå fylt av tro og håp. Han følte seg sikker på at Satan ikke kunne beseire Guds verk i 
Korint. Han priste og takket Gud av hele sitt hjerte. Han og hans medarbeidere ønsket å markere 
seieren over Kristi og sannhetens motstandere ved å dra ut og spre kunnskapen om Frelseren med 
ny nidkjærhet. Som røkelse skulle evangeliets vellukt bre seg over hele verden. For dem som tok 
imot Kristus, ville budskapet være som en vellukt av liv til liv, men for dem som holdt fast på sin 
vantro, ville det være en duft av død til død. 

Paulus' anbefalingsbrev 
Paulus forstod hvor overveldende stort arbeidet var, og utbrøt: "Hvem er i stand til dette?" Hvem 
klarer å forkynne Kristus slik at motstanderne ikke med rette kan gjøre sendebudet og hans budskap 
til latter? Paulus ville at de kristne skulle forstå hvilket alvorlig ansvar som er lagt på forkynnere av 
evangeliet. Bare når liv og forkynnelse stemmer over ens, er arbeidet til behag for Gud og til gagn 
for dem som hører budskapet. Forkynnere som i dag føler seg overveldet av arbeidet, har god grunn 
til å utbryte med apostelen: "Hvem er i stand til dette?" 

Noen beskyldte Paulus for selvros da han skrev sitt første brev. Apostelen henviser til dette og spør 
menighetens medlemmer om det er slik de bedømmer hans motiver. "Begynner vi nå igjen å 
anbefale oss selv?" spør han. "Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik 
som visse andre?" Medlemmer som flyttet, fikk gjerne med seg et anbefalingsbrev fra menigheten, 
men velkjente forkynnere og grunnleggere av disse menighetene behøvde ikke slike anbefalinger. 
De troende i Korint, som selv var kommet seg bort fra avgudsdyrkelsen og hadde tatt imot 
evangeliet, var i seg selv den anbefaling Paulus trengte. At de hadde tatt imot sannheten og 
opplevde en reformasjon i sitt liv, var et talende bevis på hans trofaste arbeid og den rett han som 
arbeider for 'Kristus hadde til å gi råd, irettesette og formane. 

Paulus så på de kristne i Korint som sin anbefaling. "Dere er vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre 
hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere fremtrer som et Kristi brev, blitt til ved vår 
tjeneste. Dere er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på tavler av stein, 
men i menneskers hjerter." 

Synderes omvendelse og deres helliggjørelse ved sannheten er det sterkeste bevis predikanter kan 
ha på at Gud har kalt dem til tjeneste. Beviset på deres aposteltjeneste er skrevet i hjertet hos de 
omvendte og kommer til syne i det nye livet. Kristus, håpet om herlighet, blir en del av dem. 
Forkynnere av Guds ord henter ny kraft i slike bevis på deres tjeneste. 

Kristi tjenere i vår tid bør kunne få det samme skussmål som menigheten i Korint gav Paulus' 
arbeid. Selv om det i dag finnes mange forkynnere, er det stor mangel på dyktige og gudfryktige 
forkynnere som er fylt av den samme kjærlighet som var i Kristi hjerte. Stolthet, selvgodhet, 
kjærlighet til verden, kritikk, bitterhet og mistenksomhet preger mange som bekjenner seg til Kristi 
lære. Deres liv står i skarp motsetning til Frelserens liv og bærer ofte et sørgelig vitnesbyrd om 
kvaliteten av den forkynnelse som ledet til deres omvendelse. 

Predikanters underhold 
Ingen kan oppnå høyere ære enn å bli godtatt av Gud som en dyktig forkynner av evangeliet, men 
de som Herren velsigner med kraft og framgang, roser seg ikke. De innrømmer at de er fullstendig 
avhengige av ham, og vet at de i seg selv er uten kraft. De sier som Paulus: "Ikke slik at vi av oss 
selv er i stand til dette; vi kan ikke tenke ut noe, som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i 
stand til det han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt." 



En sann forkynner av Ordet går Mesterens ærend. Han forstår arbeidets betydning og vet at hans 
forhold til menigheten og verden er det samme som Kristus hadde. Han arbeider utrettelig for å lede 
mennesker til et bedre og mer. verdifullt liv, sa de en dag kan ta imot seierens lønn. Leppene er blitt 
berørt med ild fra alteret, og han opphøyer Kristus som synderens eneste håp. Alle som hører ham, 
forstår at han har et nært samfunn med Gud i inderlig bønn. Den Hellige Ånd bor i ham, og han 
kjenner den livgivende ild fra himmelen og kan tolke åndelige ting på åndelig vis. Han får kraft til å 
rive ned Satans bolverk. Hjerter formildes når han framholder Guds kjærlighet, og mange ledes til å 
spørre: "Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?" 

"Derfor mister vi ikke motet; for ved Guds barmhjertighet har vi fått denne tjeneste. Vi har tatt 
avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. 
Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv idet vi vender oss til hvert 
menneskes samvittighet. Er vårt evangelium skjult, så er det for dem som går fortapt det er skjult. 
For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra 
evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus 
Kristus som Herre og oss som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som sa: "Det bli lys i 
mørket", han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som 
stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram." 

Her opphøyer apostelen den nåde og barmhjertighet Gud viste ham da han ble betrodd å gjøre 
tjeneste for Kristus. Det var også på grunn av Guds store barmhjertighet at Paulus og hans 
medarbeidere ble berget gjennom vanskeligheter, trengsler og farer. Deres tro og forkynnelse ble 
aldri formet etter hva tilhørerne ønsket å høre. Sannheter som er viktige for frelsen, ble ikke holdt 
tilbake for å gjøre undervisningen mer mottakelig. De framholdt sannheten enkelt og klart og bad til 
Gud om at tilhørerne måtte la seg overbevise og vende om. De søkte å leve i samsvar med 
forkynnelsen, slik at sannheten kunne anbefale seg selv til menneskets samvittighet. 

"Vi har denne skatten i leirkar," fortsetter apostelen, "for at det skal bli klart at den veldige kraft er 
fra Gud og ikke fra oss selv." Gud kunne ha kunngjort sin sannhet gjennom syndfrie engler, men det 
var ikke hans plan. Han velger feilende mennesker som redskaper til å gjennomføre hans hensikter. 
Den verdifulle skatten er lagt i leirkar. Det er gjennom mennesker Guds velsignelse når ut til 
verden. Fra dem stråler hans herlighet og skinner inn i syndens mørke. I kjærlighetens tjeneste skal 
de møte syndere og deres behov og lede dem til korset. De skal i all sin gjerning ære og prise ham 
som er over alt og alle. 

En vanskelig oppgave 
Paulus henviser til sin egen erfaring og forteller at det ikke var selviske motiver som fikk ham til å 
velge Kristi tjeneste, for den hadde stadig vært full av prøvelser og fristelser. "Vi er alltid presset," 
skriver han, "men ikke knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet, forfulgt, men ikke forlatt, slått 
ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig 
ved den." 

Paulus minnet også sine venner om at han og hans medarbeidere som Kristi sendebud stadig var i 
fare'. "For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv 
skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere." De led fysisk 
på grunn av savn og hardt arbeid og hadde på den måten del med Kristus i hans død. Men det som 
førte til død for dem, brakte åndelig liv og helse til korinterne. Fordi de trodde sannheten, fikk de 



del i det evige livet. I lys av dette bør Kristi tilhengere være varsomme så de ikke på grunn av 
misnøye eller forsømmelse gjør arbeidernes besvær og prøvelser tyngre å bære. 

Paulus fortsetter: "Det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og vi taler, fordi vi har 
den samme troens Ånd." Paulus trodde fullt og fast på den sannheten han hadde fått seg betrodd. 
Derfor kunne ingen ting påvirke Paulus til å tolke Guds ord uredelig eller skjule sitt hjertes fulle 
overbevisning. Han ønsket ikke å rive til seg rikdom, ære og glede ved å følge verden. Selv om han 
stod i fare for å lide martyrdøden for den tro han hadde forkynt korinterne, lot han seg ikke 
skremme. Han visste at Kristus, som døde og stod opp igjen, ville føre ham ut av graven og stille 
ham fram for Faderen. 

"Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til 
Guds ære," skriver han. Apostelen forkynte ikke evangeliet for å framheve seg selv. Han håpet å 
kunne frelse mennesker. Derfor bestemte han seg for å vie hele livet til denne tjenesten. Dette håpet 
holdt ham også fra å gi opp når han var truet av farer og opplevde lidelser. . 

"Derfor mister vi ikke motet," erklærte Paulus. "Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir 
vårt indre menneske fornyet dag for dag." Paulus følte fiendens makt, men selv om de fysiske 
kreftene ble svakere, fortsatte han ufortrødent å forkynne Kristi evangelium. Kledd i Guds fulle 
rustning holdt denne korsets stridsmann kampen gående. Frimodig forkynte han at han gikk fra 
seier til seier. Han festet blikket på de trofastes belønning og ropte seiers sikker: "De trengsler vi nå 
må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi 
har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig." 

Kristus elsker menigheten 
Alvorlig og gripende appellerer Paulus til sine trosfeller i Korint om på ny åor a fordype seg i 
Frelserens makeløse kjærlighet. "Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: For deres skyld 
ble han' fattig da han var rik,
t dere skulle bli rike ved hans fattigdom." Kristus kom fra det høye for å smake ydmykelsen her 
nede. Etter først å ha begynt på selvfornektelsens og offerviljens vei vek han ikke unna, men gav 
sitt liv. Det var ingen hvile for ham mellom tronen og korset. 

Paulus tok for seg punkt etter punkt for at de som kom til å lese brevet, skulle skjønne hvor dypt 
Frelseren lot seg fornedre for deres skyld. Han skrev at Kristus var Guds likemann og ble hyllet av 
engler. Deretter beskriver han hans livsvej fram til den dypeste fornedrelse. Paulus var overbevist 
om at all selviskhet ville forsvinne fra deres atferd om de bare kunne fatte det utrolige offeret 
himmelens majestet hadde brakt. Han viste at Guds Sønn hadde gitt avkall på sin herlighet og 
frivillig underkastet seg forholdene til den menneskelige natur, og som tjener fornedret han seg selv 
og ble lydig til døden, ja, korsets død', for å kunne løfte den falne menneskehet opp fra fornedrelse 
til håp og glede og himmel. 

Studerer vi den gudommelige karakter i korsets lys, oppdager vi barmhjertighet, forståelse og 
tilgivelse blandet med rett og rettferdighet. På tronen ser vi ham som i hender, føtter og side bærer 
merkene etter den lidelse som var nødvendig for å forlike menneskene med Gud. Vi ser en evig Far 
som bor i et lys ingen kan komme til, men som likevel tar imot oss i kraft av sin Sønns fortjeneste. 
Hevnens sky, som truet med elendighet og fortvilelse, gjenspeiler i korsets lys Guds håndskrift: 
Lev, synder, lev! Dere botferdige som tror, lev! Jeg har betalt løsepengene. . 



Når vi betrakter Kristus, står vi som på stranden og skuer ut over kjærlighetens uendelige hav. 
Forsøker vi å beskrive hans kjærlighet, mangler vi ord. Betrakter vi hans liv på jorden, hans død for 
oss, hans tjeneste i himmelen som vår talsmann, og de boliger han gjør i stand for dem som elsker 
ham, kan vi bare utbryte: "Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss 
og sendt sin enbårne Sønn til soning for våre synder." "Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: 
vi' får kalles Guds barn, og vi er det.” 

Hos enhver sann tilhenger brenner denne kjærligheten som en hellig ild på hjertets alter. Det var her 
på jord at Guds kjærlighet ble åpenbart gjennom Kristus. Det er her på jord at hans barn skal 
gjenspeile denne kjærlighet i et uklanderlig liv. Slik vil syndere bli ledet til korset for å se Guds 
Lam.
Dette kapittel er bygd på Paulus' andre brev til korinterne 

En gavmild menighet
I sitt første brev til menigheten i Korint rettleder Paulus om grunnleggende økonomiske prinsipper 
for underhold av Guds verk. Han skriver også om det arbeid han som apostel hadde gjort for 
menigheten. 

Hvem betaler?
Paulus spør: "Hvem er soldat på egen lønn? Hvem planter en vingård uten å få spise av frukten? 
Eller hvem er gjeter uten å leve av melken som flokken gir? Sier jeg dette bare ut fra en rent 
menneskelig tankegang, eller sier ikke loven det samme? I Moseloven står det: Du skal ikke ha 
muleband på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette sagt med tanke 
på oss? Jo, for vår skyld er dette skrevet." 

Paulus fortsetter: "For den som pløyer og den som tresker, skal gjøre det i håp om å få sin del. Når 
vi har sådd de åndelige goder blant dere, er det da for mye at vi får høste materielle goder? Om nå 
andre har rettigheter hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer? Likevel har vi ikke gjort bruk av vår 
rett, men vi tåler alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi evangelium. Vet dere ikke at de 
som gjør tjeneste i templet, lever av templets inntekter; og at de som gjør tjeneste ved alteret, får sin 
del av det som ofres? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve 
av evangeliet.” 

Tiende og gaver 
Paulus sikter her til Herrens plan for å forsørge de prester som gjorde tjeneste i templet. De som var 
utpekt til denne hellige tjeneste, skulle bli sørget for av dem som ble velsignet ved deres 
virksomhet. "Riktignok skal de av Levis sønner som blir prester, etter loven ta tiende av folket.” 
Gud hadde lagt på Levis stamme å være prester og ha ansvaret for den hellige tempeltjenesten. Om 
prestene var det sagt: "For Herren din Gud har utvalgt Levi blant alle din stammer, for at han og 
hans sønner til alle tider skal stå og gjøre tjeneste i Herrens navn.” Gud krevde en tidel av all 
fortjeneste, og han betraktet det som tyveri om noen beholdt tienden selv. 

Det er Herrens plan for underhold av arbeidet med å forkynne som Paulus sikter til når han skriver: 
"På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet." Når 
han senere skriver til Timoteus, sier han: "Arbeideren er sin lønn verd.” 



Betaling av tiende var bare en del av Guds plan for hvordan hans verk skulle holdes ved like. Gud 
forordnet også en rekke gaver og offer. Jødene ble opplært til å gi med glede både til Guds verk og 
til mennesker som trengte hjelp. Ved særskilte anledninger ble det gitt frivillige gaver. Både under 
kornhøsten og vinhøsten ble førstegrøden av korn, vin og olje ofret til Herren. Aks som lå igjen 
etter skurden, og kornet helt ut til åkerkanten, var forbeholdt de fattige. Den første ullen under 
saueklippingen og det første kornet under treskingen var bestemt for Herren. Slik var det også med 
det førstefødte blant dyrene, og det ble betalt løsepenger for den førstefødte sønnen. Førstegrøden 
skulle bringes fram for Herren i helligdommen og bli viet til bruk for prestene. 

Ved å forordne slike former for godgjørenhet ønsket Gud å undervise Israel i at de alltid måtte sette 
ham først. De ble minnet om at Gud eide åkrene og dyrene, at det var han som sendte sol og regn og 
lot avlingen modne. Alt de eide, tilhørte ham. De bare forvaltet hans eiendom. 

Det er ikke Guds hensikt at kristne, som har fått langt flere privilegier enn jødene, skal gi mindre 
enn de gjorde. "Den som har fått mye, ventes det mye av," sa Frelseren. Den gavmildhet som ble 
pålagt jødene, kom først og fremst hele folket til gode. I dag favner Guds verk hele verden. Kristus 
har overlatt evangeliets skatter til sine tilhengere og gitt dem ansvaret for å bringe frelsens glade 
budskap til verden. Derfor er da også våre forpliktelser langt større enn de som hvilte på det gamle 
Israel. 

Etter hvert som Guds verk vokser, vil det komme stadig flere anmodninger om hjelp. For å oppfylle 
dem må de kristne følge Guds oppfordring: "Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes 
mat i mitt hus.” Om alle bekjennende kristne trofast gav Gud tiende og gaver, ville forrådshuset 
være fullt. Da ville det bli unødvendig å ty til messer, lotterier og sosiale arrangementer for å skaffe 
midler til evangeliets utbredelse. 

Giverglede og begjær 
Mennesker fristes til å bruke sine penger til fornøyelser, pynt og luksuriøse hjem. Mange 
menighetsmedlemmer nøler ikke med å bruke store, ja, overdådige midler til slike formål, men de 
protesterer om de blir bedt om å gi til Herrens forrådshus for å fremme hans verk. Kan hende føler 
de at de for skams skyld ikke kan la være å gi, og derfor gir småbeløp som ligger langt under det de 
ofte bruker på unødvendige ting. 

De viser ingen virkelig kjærlighet i tjenesten for Kristus og synes å mangle interesse for menneskers 
frelse. Det overrasker ikke at slike personer lever et forkrøplet og skrantende kristenliv! 

Alle som brenner av Kristi kjærlighet, ser det ikke bare som en plikt, men som en glede å kunne 
fremme det edleste og helligste verk som er pålagt mennesker - å tilby verden de rikdommer som 
nestekjærlighet, barmhjertighet og sannhet er. 

Det er begjærlighet som får mennesker til å tilfredsstille egne behov med penger som rettmessig 
tilhører Gud. En slik innstilling er like avskyelig for Gud i dag som den var da han gjennom 
profeten irettesatte sitt folk: "Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør 
likevel: "Hva er det vi har røvet fra deg?" Tienden og avgiftene! Forbannelse hviler over dere som 
bedrar meg, det gjelder hele folket!” 

Gavmildhetens ånd harmonerer med den ånd som råder i himmelen, og som fant sin høyeste 
utfoldelse i Kristi offer på korset. For vår skyld gav Faderen sin enbårne Sønn, og Kristus, som 



forlot alt han hadde, ofret seg selv for å frelse oss. Korset på Golgata bør mane alle Kristi tilhengere 
til gavmildhet. Der ble prinsippet for å gi og gi anskueliggjort. "Den som sier at han er i ham, må 
leve slik Jesus levde.” 

Det motsatte er selviskhetens ånd, som er Satans ånd. Dette prinsipp kommer til syne i verdslige 
menneskers ønske om å få og få. Slik håper de å sikre seg lykke og bekvemmelighet, men frukten 
av det de sår, er elendighet og død. 

Så lenge Gud fortsetter å velsigne sine barn, er de forpliktet til å gi ham den delen han gjør krav på. 
De bør ikke bare gi Herren den delen som tilhører ham, men også bringe til hans forrådshus en 
rundhåndet gave som takkoffer. Med glad hjerte bør de gi Herren førstegrøden av sin overflod - det 
de verdsetter høyest, og en trofast og hellig tjeneste. 

Da vil de bli rikt velsignet. Gud vil selv sørge for at de blir lik hager som aldri slipper opp for vann. 
Når den siste store høst sankes inn, vil de nek de bringer til Mesteren, bli lønnen for deres 
uegennyttige bruk av de talenter de fikk til låns. 

Predikantens lønn 
Guds utvalgte sendebud bør i arbeidet aldri føle seg tvunget til å være "soldat på egen lønn", uten 
forståelsesfull og hjertelig støtte fra sine trosfeller. Det er menighetsmedlemmenes oppgave å ta seg 
godt av dem som forlater verdslige gjøremål og begynner å forkynne. Er Guds tjenere ved godt mot, 
har Guds verk framgang. Om andres selviskhet er årsak til at rettmessig støtte holdes tilbake, blir de 
svekket og får bare begrensede muligheter til å bruke sin arbeidskraft. 

Det mishager Gud når mennesker som bekjenner seg til å være hans tilhengere, lar dugelige 
arbeidere i aktiv tjeneste med å forkynne Guds ord mangle til livets opphold. Disse egoister vil ikke 
bare bli stilt til regnskap for misbruk av Herrens penger, men også for all den motløshet og 
hjertesorg som deres holdning har påført Guds trofaste tjenere. De som blir kalt til forkynnere og 
legger alt annet til side, bør som lønn for sitt selvoppofrende arbeid få tilstrekkelig til å underholde 
seg selv og sin familie. 

I verdslig arbeid kan pålitelige åndsarbeidere og håndverkere regne med god lønn. Er ikke arbeidet 
med å spre sannheten og lede mennesker til Kristus viktigere enn all annen og mer vanlig 
virksomhet? Er ikke de som utfører dette arbeidet, like berettiget til en forsvarlig lønn? Vår 
vurdering av verdiforholdet mellom åndelig arbeid og arbeidet for menneskers fysiske ve og vel 
viser hvordan vi vurderer det himmelske i forhold til det jordiske. 

Skal det finnes midler nok til å møte alle behov i misjons- og forkynnertjenesten, må Guds folk gi 
villig og gavmildt. Innenfor dette område hviler det et tungt ansvar på våre forkynnere. De skal 
gjøre menighetene kjent med behovene og lære dem opp til å vise gavmildhet. Blir dette forsømt, 
slik at menighetene lar være å gi for å hjelpe andre, er det ikke bare Guds sak som lider, men de 
troende går glipp av en velsignelse de ellers ville ha fått. 

De fattige bør også bringe gaver til Gud. Når de hjelper noen som er verre stilt enn de selv, får de 
del i Kristi nåde. Den fattiges gave er en frukt av selvfornektelse, og som vellukt fra røkelse stiger 
den opp til Gud. Ethvert bevis på selvoppofrelse styrker velgjørenhetens ånd i giverens hjerte og 
knytter ham sterkere til ham som var rik, men som for vår skyld ble fattig for at vi ved hans 
fattigdom kan bli rike. 



Beretningen om enken som la alt hun eide, to småmynter, i tempelkisten, er skrevet for å oppmuntre 
alle som kjemper mot fattigdom, men likevel ønsker å gi en gave til Herrens sak. Kristus gjorde 
disiplene oppmerksom på at denne kvinnen gav alt hun hadde å leve av' Han verdsatte hennes gave 
høyere enn de store gavene fra dem som kunne gi en almisse uten at det krevde selvfornektelse. De 
gav bare en liten del av sin overflod. Enken gav selve livsgrunnlaget og måtte stole på Gud for 
morgendagens behov. Frelseren sa om henne: "Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de 
andre som la penger i tempelkisten.” På den måten gjorde Kristus oppmerksom på at en gave ikke 
verd settes etter størrelsen, men etter forholdet mellom gaven og det som er tilbake der den kommer 
fra, og etter hvilket motiv som styrer giveren. 

I sin virksomhet for menighetene var apostelen Paulus utrettelig i sin iver for å skape et ønske hos 
de troende om å gjøre mer for Guds sak. Han oppfordret ofte til gavmildhet. En gang han snakket 
med lederne i Efesos om sitt arbeid der, sa han: "Alltid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten 
og ta oss av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er større lykke å gi enn å få." 
Og til korinterne skrev han: "Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, 
skal høste med rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av 
tvang, for Gud elsker en glad giver." 

Makedoniernes gavmildhet 
De fleste kristne i Makedonia var fattige på verdens gods, men deres hjerte strømmet over av 
kjærlighet til Gud og hans sannhet. De støttet evangeliet av et glad hjerte. Da det i de 
hedningkristne menighetene ble samlet inn gaver for å hjelpe de jødekristne, ble de troende i 
Makedonia nevnt som eksempler for andre menigheter. Paulus skriver til korinterne og gjør dem 
oppmerksom på "den nåde Gud har vist menighetene i Makedonia". Han fortsetter: "De har vært 
hardt prøvet, men deres store glede og deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. 
For de gav etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De bad oss inntrengende om å 
få lov til å være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige." 

Den villighet til å gi som kom til syne hos de troende i Makedonia, var et resultat av en helhjertet 
gudsfrykt. Påvirket av Den Hellige Ånd gav de seg selv først til Herren." Deretter gav de frivillig av 
sine midler for å støtte evangeliet. Det var unødvendig å presse dem til å gi. De gledet seg over 
privilegiet å kunne nekte seg selv nødvendige ting for å ha noe å hjelpe andre med. Da apostelen 
ønsket å holde dem tilbake, bad de ham inntrengende om å ta imot deres gaver. Bramfritt og 
oppriktig og i kjærlighet til sine trosfeller fornektet de gjerne seg selv og bar således 
godgjørenhetens frukter i rikt mål. 

Velsignet å gi 
Da Paulus sendte Titus til Korint for å styrke de troende, rådet han ham til å la menigheten forstå 
hvor viktig gavmildhetens dyd er, og i et brev gav han en personlig oppfordring: "Dere har jo 
overflod på alt, på tro, tale, kunnskap og iver, og på den kjærlighet dere eier og har fått fra oss. Så 
må dere med denne gaven vise deres overflod!" "Nå gjelder det å fullføre i handling. Som dere var 
villige til å gå i gang, må dere nå være villige til å fullføre, alt etter hvor mye dere har. For når den 
gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har." "Og Gud er mektig 
til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har 
overflod til all god gjerning. ... Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken 
stige opp til Gud.” 



Uegennyttig gavmildhet brakte den første menighet overstrømmende glede, for de troende visste at 
deres innsats bidrog til at evangeliet ble utbredt blant dem som levde i mørket. Deres godgjørenhet 
viste at de ikke hadde tatt imot Guds nåde forgjeves. Hva annet enn helliggjørelse ved Ånden kan 
skape en slik gavmildhet? Både for troende og vantro var dette en nådens undergjerning. 

Åndelig vekst er sterkt knyttet til kristen gavmildhet. Kristi venner bør glede seg over den forrett å 
kunne åpenbare i sitt liv Frelserens menneskekjærlighet. De som gir til Herren, har fått forsikringen 
om at de samler sine skatter i himmelen. Om noen ønsker å sikre det de eier, bør de legge det i de 
hender som er merket av korsfestelsen. Om noen vil ha glede av det de eier, bør de bruke det til 
velsignelse for fattige og lidende. Om noen ønsker å øke sin eiendom, bør de følge dette 
guddommelige råd: "Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal 
din mat bod rikelig fylles, dine pressekummer flyte over av most." Å tvi, holde på sin overflod til 
egennyttige formål fører til fortapelse, men fra det øyeblikk den overlates til Gud, bærer den hans 
stempel og har evig verdi. 

Gud sier: "Lykkelige er dere som sår ved alle bekker." Å dele ut av Guds gaver når hans sak eller 
mennesker trenger hjelp, fører ikke til fattigdom. "En strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig 
og må enda lide nød." 

Såmannen får mangfold igjen for det han sprer. Slik er det også med dem som trofast deler Guds 
gaver med andre. Når de gir, velsignes de enda mer. "Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet 
og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere 
selv bruker. " 

Vanskelige arbeidsforhold
Paulus var nøye med å innføre de troende grundig i Skriftens klare lære om den rette måten å 
underholde Guds sak på, og selv om han gjorde krav på "retten til å slippe å arbeide" med verdslige 
gjøremål for å tjene til livets opphold, arbeidet han flere ganger som håndverker i større 
kultursentrer for å tjene til det daglige brød. 

Håndverk og forkynnelse 
Jødene så ikke på kroppsarbeid som noe merkverdig og nedverdigende. Gjennom Moses hadde 
jødene fått vite at barna skulle læres opp til å bli arbeidsomme, og de betraktet det som synd å la 
unge mennesker vokse opp uten å lære dem et håndverk. Det samme mente de om barn som senere 
skulle overta et hellig embete. Alle unge mennesker måtte lære et håndverk enten deres foreldre var 
rike eller fattige. Foreldre som forsømte å gi barna en slik opplæring, ble beskyldt for å ha veket av 
fra Guds undervisning. I samsvar med denne skikken hadde Paulus tidlig lært å sy telt. 

Før Paulus ble en disippel av Kristus, hadde han en høy stilling og var ikke avhengig av et 
håndverk, men etter å ha brukt alle sine midler i tjenesten for Kristus gikk han enkelte ganger 
tilbake til sitt yrke som teltmaker for å tjene til det daglige brød. Det var særlig når han arbeidet på 
steder hvor hans motiver ble trukket i tvil. 

Det var i Tessalonika Paulus første gang arbeidet med sine hender i selvunderholdende arbeid 
samtidig som han forkynte Guds ord. Han skriver senere til de troende der og minner dem om at "vi 
som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende", og så fortsetter han: "Dere husker, 



brødre, hvordan vi arbeidet og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere, og samtidig arbeidet vi 
natt og dag for ikke å ligge noen til byrde.” I det andre brevet gjentar han at han og hans 
medarbeidere ikke fikk "maten hos noen uten å betale". "Vi arbeidet natt og dag," skriver han, "vi 
strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til underhold, men vi 
ville gi dere et eksempel, så dere kunne gå i vårt fotspor” 

I Tessalonika traff Paulus noen som nektet å arbeide med sine hender. Det var om dem hans skrev 
noe senere: "Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men 
driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal 
arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød." "For vi gav dere påbud da vi var hos dere: Den som ikke 
vil arbeide, skal heller ikke spise." 

Satan har alltid forsøkt å motarbeide Guds tjenere ved å bringe fanatisme inn i menigheten. Slik var 
det også på Paulus' tid, og det gjentok seg under reformasjonen. Wicliffe, Luther og mange andre 
som velsignet verden med sin innflytelse og tro, opplevde at motstanderne benyttet bedrag til å lede 
nidkjære. ubalanserte og vanhellige personer til fanatisme. Villfarende mennesker hevdet at virkelig 
hellighet løfter sinnet over alle jordiske tanker og fører til at man slutter helt å arbeide. Så var det 
andre som med utgangspunkt i bestemte bibeltekster lærte at det var synd å arbeide, og at kristne 
ikke skulle bry seg om sin egen og familiens velferd, men vie hele sin tid til åndelige ting. Paulus' 
undervisning og det eksempel han satte, gikk sterkt imot slike ytterligheter. . 

Under oppholdet i Tessalonika var det unødvendig for Paulus å bruke hele sin tid til manuelt arbeid 
for å få nok til det daglige brød. En stund senere skriver han til de troende i Korint og forteller om 
opplevelsene i Tessalonika: "Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg både en og to 
ganger det jeg trengte.” Selv om han fikk hjelp, passet han på å være et eksempel i arbeidsomhet for 
at ingen skulle kunne beskylde ham for begjær. Hans atferd var samtidig en irettesettelse til dem 
som hadde fanatiske synspunkter på praktisk arbeid. 

Mistenksomhet avverget 
Under det første besøket i Korint oppdaget Paulus med en gang at folket der var skeptiske til 
ukjente menneskers motiver. Grekerne i kystområdet var driftige handelsfolk og hadde utviklet en 
forretningsmoral som satte likhetstegn mellom fortjeneste og gudsfrykt. De mente det var prisverdig 
å tjene penger selv om metodene var uhederlige. Paulus kjente deres innstilling og ville derfor ikke 
gi dem et påskudd for å si at han forkynte evangeliet for å berike seg. Han kunne med rette ha krevd 
støtte, men lot det villig være. Han ønsket ikke å ødelegge mulighetene til framgang i arbeidet som 
forkynner ved å bli mistenkt for å preke evangeliet for vinnings skyld. Derfor søkte han å avverge 
alle påskudd for klagemål som kunne svekke budskapets innflytelse. 

Kort tid etter at Paulus kom til Korint, traff han en jøde som hette Akvilas. Han var født i Pontos, 
men han og ektefellen Priskilla var nettopp kommet fra Italia. Paulus fant at de hadde samme 
håndverk som han. De var rammet av keiser Klaudius' befaling om at alle jøder måtte forlate Roma. 
Derfor kom de til Korint, hvor de slo seg ned som teltmakere. Da Paulus fikk høre at de fryktet Gud 
og forsøkte å unngå den fordervende innflytelsen de var omgitt av, ble han boende der og arbeidet 
sammen med dem. "Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og 
grekere.” 

Senere slo Silas og Timoteus seg sammen med Paulus i Korint. Fra menighetene i Makedonia hadde 
de med gaver til støtte for arbeidet. 



Paulus opprettet en solid menighet i Korint, og i sitt annet brev til menigheten kommer han inn på 
sin atferd mens han arbeidet der. "Var det kanskje en synd av meg at jeg forkynte Guds evangelium 
uten vederlag, og dermed ydmyket meg selv for å opphøye dere?," spør han. "Andre menigheter har 
jeg nærmest plyndret, og jeg har fått lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dem. Da jeg var hos 
dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe; for brødrene som kom fra 
Makedonia, gav meg det jeg manglet. På 'alle måter passet jeg på å klare meg uten hjelp fra dere, og 
det skal jeg også gjøre heretter. Så visst som Kristi sannhet bor i meg, denne ære skal ingen i Akaia 
få ta fra meg!,; 

Paulus forteller hvorfor han fulgte dette handlingsmønster i Korint. Han ville avverge at de som 
lette etter "en mulighet", skulle finne noe å klandre ham for. Samtidig som han laget telt, arbeidet 
han trofast med å utbre evangeliet. Om dette sier han: "En apostels tegn har jeg gjort blant dere med 
stor tålmodighet: tegn, under og mektige gjerninger. Ble dere satt lavere enn de andre menighetene? 
Det måtte da være at jeg for min del ikke har ligget dere til byrde. Den uretten får dere tilgi meg! 
For tredje gang står jeg nå i ferd med å reise til dere. Jeg skal ikke bli til byrde for dere, for jeg 
søker ikke det dere eier, men dere selv. ... Jeg vil gjerne bruke alt, ja, selv bli brukt opp for deres 
skyld.” 

Alle de tre årene Paulus bodde i Efesos, arbeidet han som teltmaker samtidig som han drev utstrakt 
evangelisk virksomhet i området. Både i Efesos og Korint var det en stor oppmuntring for Paulus å 
være sammen med Akvilas og Priskilla. De fulgte med over til Asia da hans annen misjonsreise 
nærmet seg slutten. . 

Noen tålte ikke at Paulus arbeidet som håndverker. De hevdet at det ikke passet seg for en 
forkynner. Hvorfor skulle Paulus, som en forkynner av beste merke, koble håndverk sammen med 
forkynnelsen av Guds ord? Var ikke arbeideren sin lønn verd? Hvorfor skulle han kaste bort tid på å 
lage telt, når tiden kunne brukes bedre til andre ting? 

Meningsfylt arbeid 
Paulus mente ikke at han kastet bort tid. Den tiden han arbeidet sammen med Akvilas, hadde han 
stadig samfunn med den store Lærer og benyttet enhver anledning til å vitne om Frelseren og bistå 
dem som trengte hjelp. Hele tiden søkte han etter mer åndelig kunnskap og gav medarbeiderne råd i 
åndelige saker. Samtidig var han et eksempel på flid og grundighet. Han arbeidet raskt og godt og 
fulgte selv det rådet han gav menigheten i Roma: "Vær brennende i Ånden, tjen Herren!" Som 
håndverker fikk Paulus kontakt med en gruppe mennesker han ellers aldri ville ha nådd. Han viste 
sine medarbeidere at dyktighet i vanlige håndverk kommer fra Gud og er en gave som også gir 
visdom til å bruke den rett. Han lærte at Gud skal æres i alt et menneske gjør. At hans hender var 
merket av hardt arbeid, svekket ikke respekten for hans inntrengende formaninger og budskapet om 
Kristus. 

Av og til arbeidet Paulus natt og dag. Han gjorde det ikke bare for å forsørge seg selv, men for å 
hjelpe sine medarbeidere. Han delte inntektene med Lukas og hjalp Timoteus. Det hendte at han 
selv gikk uten mat for å kunne hjelpe andre. Han levde et uegennyttig liv. Da det gikk mot slutten 
av hans tjenestetid og han i Milet skulle ta farvel med menighets lederne fra Efesos, løftet han sine 
barkede hender og sa: ”Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet at med 
disse mine hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.. Alltid har 
jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake." 



Forkynnere som føler at de har vanskeligheter og lider for Kristi sak, bør i tanken stikke innom 
verkstedet hvor Paulus arbeidet, og se for seg hvordan denne mannen, som Gud hadde utvalgt, 
håndterte teltduken for på hederlig vis å skaffe de penger til livets opphold som han egentlig hadde 
krav på som apostel. 

Arbeid er ingen forbannelse, men en velsignelse. Latskap ødelegger ,gudsfrykten og bedrøver Guds 
Ånd. Brakkvann stinker, mens rent, rennende vann gir helsebot og skaper glede. Paulus visste at 
mennesker som forakter fysisk arbeid, hurtig svekkes. Han ville gjerne fortelle unge forkynnere at 
de med fysisk arbeid kunne trene muskler og sener til å tåle alt slit og savn i det evangeliske arbeid. 
Han forstod også at hans undervisning ville mangle liv og kraft om han selv forsømte å la alle deler 
av kroppen få nødvendig mosjon. 

Late mennesker går glipp av den verdifulle erfaring som ligger i å vise troskap i livets vanlige 
gjøremål. Ikke bare noen få, men tusenvis av mennesker lever bare for å forsyne seg av de goder 
Gud i sin nåde lar dem få. De glemmer å takke Gud for de rike gaver han gir. De glemmer at de ved 
en fornuftig bruk av de talenter de har til låns, ikke bare skal forbruke, men også være med og skape 
noe. Ble de bare klar over hvilket arbeid Gud vil at de skal hjelpe ham med, ville de ikke vende 
ryggen til ansvar. 

Paulus et eksempel for yngre arbeidere 
Verdien av unge menn som føler at Gud har kalt dem til å forkynne evangeliet, avhenger for en stor 
del av deres motiver for å gå inn i dette arbeidet. De som virkelig er kalt til å preke, vil bekrefte 
dette ved å bruke enhver anledning til å utvikle sin dugelighet. De vil søke å tilegne seg erfaring 
som hjelper dem a planlegge, organisere og vise handlekraft. I kjærlighet til sitt hellige kall vil de 
ved selvtukt bli mer og mer lik sin Mester og åpenbare hans godhet, kjærlighet og rettskaffenhet. 
Når menigheten ser at de legger alvor i å utvikle sine talenter, bør den hjelpe dem på en forstandig 
måte. 

Ikke alle føler seg kalt til å forkynne, bør straks oppmuntres til å legge alt ansvar på menigheten og 
vente økonomisk hjelp til seg selv og familien. Det er fare for at uerfarne arbeidere kan bli ødelagt 
av smiger og lite gjennomtenkt oppmuntring, noe som får dem til å vente full støtte uten egen 
innsats. Midler som er satt til side for å utbre Guds verk, må ikke brukes på menn som ønsker å 
preke bare for å bli forsørget og få tilfredsstilt sitt ønske om å leve makelig. 

Unge menn som ønsker å bruke sin evner til å forkynne, kan finne nyttig lærdom i det eksempel 
Paulus viste i Tessalonika, Korint, Efesos. og andre steder. Paulus var en fremragende taler og valgt 
av Gud til et spesielt arbeid, men han følte seg aldri for stor til å arbeide og ble aldri trøtt av å ofre 
for den saken han elsket. Slik skriver han til korinterne: "Til denne dag har vi måttet tåle sult og 
tørst, mangle klær, bli mishandlet, vi drar hjemløse fra sted til sted, og vi strever for å livberge oss 
med det arbeid vi gjør med våre hender. Vi velsigner når vi blir utskjelt, tåler det når vi blir 
forfulgt." 

Paulus var en av verdens mest fremragende lærere, men utførte de ubetydeligste plikter med samme 
glede som han utførte de aller største. Når forholdene i tjenesten for Mesteren syntes å kreve det, 
arbeidet han villig som håndverker. Likevel var han alltid parat til å legge vekk alt verdslig arbeid 
for å imøtegå evangeliets motstandere, eller for å gjøre det beste ut av en særskilt anledning til å 
vinne mennesker for Kristus. Hans nidkjærhet og arbeidsiver var en anklage mot latskap og 
makelighet. 



Paulus viste ved sitt eksempel at han var imot den oppfatningen som var på vei inn i menigheten, at 
bare de som ikke var nødt til å utføre kroppsarbeid, kunne ha framgang i forkynnelsen av 
evangeliet. På en praktisk måte illustrerte han hva gudfryktige lekfolk kan gjøre på steder hvor 
folket ikke kjenner evangeliets sannheter. Han påvirket mange nøysomme slitere til å ønske at de 
kunne gjøre noe for å fremme Guds verk samtidig som de forsørget seg selv ved vanlig arbeid. 
Akvilas og Priskilla ble ikke kalt til fulltids arbeid for evangeliet. Likevel brukte Gud disse enkle 
arbeiderne til å gi Apollos en dypere forståelse av sannheten. Herren bruker forskjellige redskaper 
for å nå sine mål. Noen med særlige talenter blir valgt til å bruke all sin tid til å undervise i og 
forkynne evangeliet, mens mange andre, som aldri vil bli ordinert med håndspåleggelse, får kall til 
den viktige oppgaven å lede mennesker til frelse. 

Et stort felt ligger åpent for arbeidere som kan forsørge seg selv som evangeliets tjenere. Mange kan 
få verdifull erfaring i å forkynne mens de arbeider deler av tiden med et aller annet håndverk. På 
den måten kan dyktige arbeidere få erfaring og utføre en viktig gjerning i områder med store behov. 

En selvoppofrende Guds tjener som virker utrettelig med å tale og undervise, bærer en tung byrde. 
Han regner ikke arbeidet i timer, og lønnen påvirker ikke hans innsats. Han viker ikke fra pliktens 
vei når alt synes tungt. Hans kall kom fra himmelen, og fra himmelen får han sin lønn når han har 
fullført den gjerning som ble betrodd ham. 

Framgang for Guds verk 
Det er ikke Guds mening at slike arbeidere skal ha unødige bekymringer som kan hindre dem i fullt 
ut å følge Paulus' råd til Timoteus: "Ta deg av alt dette, lev i det, så alle kan se at du gjør 
fremskritt." Gud har ikke planlagt at de skal tvinges til å bruke mye tid til verdslige gjøremål, selv 
om de bør være nøye med å mosjonere tilstrekkelig og holde både kropp og sinn i vigør. 

Selv ikke trofaste arbeidere som villig bruker både tid og seg selv i evangeliets tjeneste, unngår å bli 
fristet. Noen blir fryktelig plaget av fristeren når de hemmes av bekymring fordi menigheten 
forsømmer å gi dem tilstrekkelig økonomisk støtte. De føler sitt arbeid lite verdsatt og blir motløse. 
De ser nok fram til doms timen da de skal få lønn etter fortjeneste, og det holder dem oppe. Men i 
mellomtiden må familiene ha mat og klær. Kunne de bare føle seg fritatt for sitt guddommelige 
oppdrag, skulle de gjerne arbeide med sine hender. De innser imidlertid at deres tid tilhører Gud, til 
tross for tankeløsheten hos dem som skulle skaffe dem nok å leve av. De motstår fristelsen.til å ta 
fatt på gjøremål som snart kunne dekke deres behov. Dermed fortsetter de å arbeide for en sak som 
er kjærere for dem enn livet. Dette kan imidlertid tvinge dem til å følge Paulus' eksempel og 
periodevis utføre manuelt arbeid samtidig som de fortsetter å forkynne Guds ord. De gjør det ikke 
for å tjene egne interesser, men for å fremme Guds sak. 

Av og til føler Guds tjenere at de står maktesløse i det arbeid som må gjøres. Grunnen er at de 
mangler de nødvendige midler til å utføre et solid og godt arbeid. Noen frykter at de med de midler 
de rår over ikke kan utrette alt det de ser som sin plikt. Går de bare fram i tro, vil Guds frelse bli 
åpenbart, og deres strev vil bli kronet med hell. Han som har befalt sine tilhengere å gå ut i all 
verden, vil støtte alle som i lydighet mot denne befaling forkynner hans budskap. 

Gud legger ikke bestandig alt til rette for sine tjenere når han bygger opp sitt verk. Det hender at 
han prøver deres tillit og tillater omstendigheter som tvinger dem til å gå framover i tro. 



Ofte fører Gud dem langs smale og vanskelige veier og ber dem fortsette når deres føtter synes å ha 
nådd Jordans vann. Det er i slike tilfelle Guds tjenere sender sine bønner opp til ham i oppriktig tro. 
Han baner vei og fører dem ut i åpent lende. 

Når Guds sendebud forstår sitt ansvar for behovene i Herrens vingård og i Mesterens sinnelag 
arbeider utrettelig med å lede mennesker til frelsen, vil Guds engler bane vei og sørge for de 
nødvendige midler til å føre arbeidet videre. Alle som har sett lyset fra evangeliet, vil gi rikelig til 
det arbeid de selv nyter godt av. Når det blir bedt om hjelp, vil Den Hellige Ånd påvirke dem til å gi 
rundhåndet støtte til Guds sak både på hjemlige og fjerne misjonsfelter. Således vil arbeidere på 
andre steder bli styrket, og Guds verk gå fram slik han selv har lagt opp til. 

En hellig tjeneste
Jesus gav i liv og lære et fullkomment eksempel på den uegennyttige tjeneste som kommer fra Gud. 
Gud lever ikke for seg selv. Gud skapte verden og holder alle ting ved like. På den måten tjener han 
hele tiden andre. "Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett 
og dem som gjør urett." Det var denne uselviske tjeneste Gud overlot til sin Sønn. Jesus fikk i 
oppdrag å stå fram og ved sitt eksempel vise hva det virkelig betyr å tjene andre. Han levde hele 
tiden under tjenestens lov. Han hjalp alle. Han tjente alle. 

Gang på gang forsøkte Jesus å få disiplene til å leve etter denne grunnregel. Da Jakob og Johannes 
bad om å få forrang, sa han: "Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den" 
som vil være den fremste blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke Menneskesønnen 
kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.” 

Etter himmelfarten overlot Kristus til andre å fortsette hans virksomhet. Gjennom dem taler han til 
menneskene og tar seg av deres behov. Som menighetens store leder fører han oppsyn med sitt verk 
gjennom mennesker som Gud har utpekt til å være hans representanter. 

Det hviler et tungt ansvar på alle som Gud har kalt til å bygge hans menighet ved å forkynne og 
undervise. På vegne av Kristus skal de innby mennesker til å la seg forlike med Gud, og denne 
oppgaven kan de bare utføre når de får visdom og kraft fra det høye. 

Predikantens ansvar 
Kristi tjenere er åndelige veiledere for dem de har fått omsorgen for. Deres arbeid kan 
sammenliknes med vekterens. I gammel tid ble det satt vakter på bymurene, hvor de hadde god 
oversikt over viktige steder og kunne varsle om fiender nærmet seg. Sikkerheten for alle innenfor 
bymurene stod og falt med vekternes troskap. Til bestemte tider skulle de rope over til hverandre og 
forsikre seg om at alle var våkne og hadde det bra. Oppmuntrende meldinger lød fra post til post og 
ble hørt over hele byen. 

Herren sier til alle sine sendebud: "Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels ætt. Når 
du hører et ord fra min munn, skal du gi dem en advarsel fra meg. Hvis jeg sier til en ugudelig 
mann: "Du skal sannelig dø", og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi 
han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans 
gudløse liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av 
synd. Men du har berget livet." 



Profetens uttalelse viser det store ansvaret som hviler på alle som er satt til å vokte Guds menighet. 
De skal stå som vektere på Sions murer og varsle om en fiende skulle nærme seg. Mennesker står i 
fare for å falle i fristelse, og de vil gå til grunne om Guds tjenere ikke viser seg tilliten verdig. Om 
de av en eller annen grunn blir så sløve at de ikke lenger oppdager farene, og derfor unnlater å 
advare, går mennesker fortapt, og Gud vil gjøre sine tjenere ansvarlig for dem som må dø på grunn 
av sin synd. 

Vaktmennene på Sions murer har den forrett å kunne leve i så nært samfunn med Gud og under Den 
Hellige Ånds påvirkning at Gud kan bruke dem til å advare menneskene om de farer som truer og 
fortelle hvor de kan finne sikkerhet. De skal trofast ta vare på menighetens interesser og advare mot 
de sikre følger av synd. Som vaktmenn må de aldri ta lett på oppgaven, for deres arbeid krever alt 
de evner og har krefter til. De må gi basunen en tydelig lyd og aldri tvile på det de selv forkynner. 
Lønnen må aldri bli motivet for deres gjerning. De kan bare ikke la være å arbeide, og de vet at det 
vil bli reist klagemål mot dem om de unnlater å forkynne evangeliet. Deres kall fra Gud er stadfestet 
med blodet som forliker, og de skal redde mennesker fra den fortapelse som truer. 

Samfunn med Kristus 
Som Kristi medarbeider føler en forkynner sterkt at han har mottatt et hellig kall som krever slit og 
offer om han skal lykkes. Derfor legger han ikke vekt på eget ve og vel. Han glemmer seg selv og 
kjenner verken trøtthet, kulde eller sult når han leter etter lammene som er blitt borte. Han har bare 
ett mål- å redde de fortapte. 

Den som stiller seg under Emmanuels blodstenkte banner, påtar seg en oppgave som krever 
heltemot, tålmodighet og utholdenhet. Fryktløst kjemper han i første rekke når slaget raser. Når 
fienden angriper, søker han hjelp hos Gud. Han påberoper seg løftene i Ordet og får den kraft han 
trenger der og da. Han vedgår at han trenger kraft fra det høye. Seirer fører ikke til selvforherligelse, 
men får ham til å lene seg stadig tyngre mot Den Allmektige. I hans kraft kan han forkynne frelses 
budskapet så overbevisende at det vinner gjenklang hos andre. 

Alle som forkynner Guds ord, må til enhver tid sørge for å leve i et nært forhold til Gud gjennom 
bønn og bibelstudium. Det gir kraft. Samfunnet med Gud vil gi forkynneren en kraft i arbeidet som 
langt overgår innflytelsen av det han forkynner. Han må sørge for aldri å miste denne kraften. Med 
et inntrengende alvor som Gud ikke kan avvise, må han trygle om kraft til arbeidet og styrke i 
vanskeligheter, og om at Gud må berøre hans munn med en glo fra alteret. Altfor ofte griper Kristi 
budbærere for løst om de evige verdier. Vandrer noen med Gud, skjuler han dem i den Klippe som 
brast for dem, og de får se Gud, slik Moses gjorde. Når Gud gir kraft og lys, får de større innsikt og 
makter mer enn de menneskelig sett tror er mulig. 

Med stort hell bruker Satan sin sluhet mot de motløse. Derfor må forkynnere av Guds ord legge sine 
behov fram for Gud når de holder på å bukke under i fortvilelse. Det var når himmelen føltes som 
en hvelving av kobber at Paulus stolte mest på Gud. Han led mer overlast enn folk flest, men hør 
bare hvordan han midt oppe i fristelse og kamp kan rope ut med glede: "De trengsler vi nå må bære, 
er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det 
synlige for øye, men det usynlige.” Paulus så fram mot det usynlige og evige. Han visste at han 
kjempet mot overnaturlige makter, og stolte fullt og fast på Gud. Det var hans styrke. Det er når vi 
ser Gud, den usynlige, vi får den kraft og styrke som bryter verdens makt over oss. 



Personlig arbeid 
En pastor bør være mye sammen med de mennesker han arbeider for. Det gjelder å bli klar over 
deres behov for å kunne gi den rette undervisningen. Når en forkynner avslutter sin preken, er hans 
gjerning så vidt begynt. Han har et personlig arbeid å utføre. Han bør besøke menneskene i deres 
hjem for inderlig og alvorlig å tale og be med dem. Det finnes familier som aldri vil bli nådd med 
Guds ord om ikke de som forvalter hans nåde kommer inn i deres hjem og vise; dem en bedre vei. 
Men de som utfører en slik tjeneste, må ha et hjerte som banker i takt med Kristi hjerte. 

Det ligger mye i disse ordene: Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus 
kan bli fullt.” Predikantene bør legge vekt på å forkynne sannheten i hjemmene og på den måten bli 
kjent med dem de arbeider for. I dette samarbeidet med Gud vil de finne åndelig kraft. Kristus vil 
rettlede dem i arbeidet og la dem tale slik at det går direkte inn i tilhørernes hjerte. 

Det er enhver predikants forrett a kunne si med Paulus: "Jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne 
hele Guds plan og vilje." "Ingen ting av det som kunne gagne dere, har jeg holdt tilbake, men jeg 
har forkynt og lært dere dette både offentlig og i hjemmene... omvendelsen til Gud og troen på vår 
Herre Jesus" 

Frelseren gikk fra hjem til hjem. Han helbredet syke, trøstet de sørgende, lindret smerte og talte fred 
til de utrøstelige. Han tok små barn i armene sine og velsignet dem. Han oppmuntret engstelige 
mødre og gav dem håp. Med en aldri sviktende ømhet og mildhet tok han seg av lidende og 
ulykkelige mennesker. Han arbeidet bare for andre og tenkte ikke på seg selv. Han var alles tjener. 
Hans mat var å gi håp og kraft til alle han møtte. De sannheter som kom fra hans munn, skapte håp, 
for de var så helt annerledes enn rabbinernes tradisjoner og dogmer. Hans undervisning var preget 
av en oppriktighet som traff folk med overbevisende styrke. 

Guds tjenere må lære Kristi arbeidsmetoder og fra Ordets skattkammer hente det som kan fylle det 
åndelige behovet hos dem de arbeider for. Bare da kan de vise seg tilliten verdig. Den samme Ånd 
som var i Kristus når han delte med andre det han selv hadde mottatt må også være kilden til deres 
kunnskap og hemmeligheten bak den kraft de trenger til å fortsette Frelserens virksomhet. 

Unngå verdslige gjøremål 
Enkelte predikanter mangler framgang fordi de ikke har viet all sin interesse til Herrens verk. 
Predikantene bør ikke ha noen sterkere interesse enn den å lede mennesker til Frelseren. Jesus kalte 
fiskere som straks forlot garnene og fulgte ham. Forkynnere kan ikke utføre et tilfredsstillende 
arbeid for Herren hvis de samtidig bruker tid og krefter på egne forretninger. Slike brytninger vil 
svekke forståelsen av åndelige ting. Sinn og hjerte blir opptatt av det jordbundne,. slik at tjenesten 
for Kristus spiller en underordnet rolle. De tilpasser tjenesten for Gud etter omstendighetene i stedet 
for å legge forholdene til rette etter Guds vilje. 

En predikant trenger alle sine evner og krefter i sitt høye kall. Hans beste krefter tilhører Gud. Han 
bør ikke være opptatt med gjøremål som trekker ham bort fra det som er hans virkelige arbeid. 
Paulus skriver: "Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det 
hærføreren vil." Slik legger apostelen vekt på hvor viktig det er for predikanten å vie seg helt til 
Mesterens tjeneste. En predikant som er helt helliget til Gud, vil aldri la private gjøremål hindre 
ham i å gi seg helt i det hellige kall han har fått. Han strever ikke for å høste jordisk ære og rikdom, 
men har kun ett mål: å fortelle andre om Frelseren som gav seg selv for å gi menneskene evig liv. 
Hans høyeste ønske er ikke å samle seg rikdom i verden, men å gjøre de likegyldige, og vantro 



oppmerksom på den virkelighet som kalles evigheten., Det er mulig han blir fristet til å være med i 
foretak som lover store verdslige fordeler, men da svarer han: "Hva gagner det et menneske om det 
vinner hele verden, men taper sin sjel?" 

Det var slik Satan fristet Kristus. Han visste at verden ville ha vært fortapt om Kristus hadde gitt 
etter. I forskjellige forkledninger konfronterer han dagens predikanter med de samme fristelser. Han 
vet at de som lar seg lure, vil svikte sitt kall. 

Det er ikke Guds vilje at hans tjenere skal streve etter rikdom. Om dette skriver Paulus til Timoteus: 
"For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er 
kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds mann, hold deg borte 
fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet." I liv og 
lære må Guds budbærere "innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være 
overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, 
for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde 
og gjerne dele med andre. På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den 
kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.” 

Paulus' erfaringer inspirerer 
Apostelens erfaring og hans undervisning i predikantens hellige tjeneste er en kilde til hjelp og 
inspirasjon for dem som er opptatt med å forkynne evangeliet. Apostelens hjerte brant av kjærlighet 
til syndere, og han brukte alle sin krefter på å vinne dem for Kristus. Det har ikke levd ett menneske 
mer selvoppofrende og iherdig enn Paulus. Han verdsatte sine velsignelser så høyt at han måtte 
bruke dem til å velsigne andre. Han benyttet hver eneste anledning til å forkynne Kristus eller å 
hjelpe noen som var i vanskeligheter. Han reiste fra sted til sted, forkynte Kristus og opprettet 
menigheter. Så snart han fant noen som ville høre på ham, prøvde han å motarbeide det onde og 
lede mennesker inn på rettferdighetens sti. 

Paulus glemte ikke de menigheter han hadde opprettet. Etter en misjonsreise drog han og Barnabas 
tilbake og besøkte de menigheter de hadde stiftet. Der valgte de ut menn som de kunne lære opp til 
å bli deres medarbeidere i å forkynne evangeliet. 

Denne siden av Paulus' virksomhet har noe viktig å lære dagens predikanter. Apostelen så det som 
en del av sin oppgave å lære unge menn opp til å forkynne. Han tok dem med på misjonsreiser og 
gav dem en erfaring som kunne bli til hjelp når de senere gikk inn i ansvarlige stillinger. Når de 
skiltes og drog hver til sitt, holdt han seg alltid underrettet om deres virksomhet. Brevene til 
Timoteus og Titus forteller hvor sterkt han ønsket at de skulle ha framgang. 

Erfarne arbeidere utfører et uvurderlig arbeid når de lærer opp yngre arbeidere og lar dem overta 
noe av ansvaret i stedet for å bære alt selv. 

Predikanten som eksempel 
Paulus glemte aldri det store ansvaret å være Kristi tjener. Han visste at Gud ville holde ham 
ansvarlig hvis mennesker gikk fortapt på grunn av hans utroskap. Han skriver om sitt arbeid for 
menigheten: "For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: 
å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle 
slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom 
av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet! Ham 



er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for a føre hvert 
menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den 
som virker i meg med styrke.” 

Denne uttalelsen setter et høyt mål for Kristi arbeidere, men det er et mål som kan nås av alle som 
lar seg lede av den store Lærer og hver eneste dag lærer i Kristi skole. Gud har ubegrenset kraft, og 
den predikant som klynger seg til ham for å få sine behov dekket, vil motta noe som blir en duft av 
liv til liv for dem som hører ham. 

Det Paulus skrev, viser at forkynnere av evangeliet bør være et eksempel for de sannheter de 
forkynner, for ikke å "gi mennesker en grunn til å bli støtt bort, for at ikke vår tjeneste skal bli 
spottet". I sitt annet brev til de troende i Korint tegner han et bilde av sin egen virksomhet: "I alt 
søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst, under slag, 
fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult. Vi går fram med renhet og visdom, med 
overbærenhet og godhet, i Den Hellige Ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhets ord og i Guds 
kraft, med rettferds våpen til angrep og til forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi 
leder folk vill, men vi taler sant, vi er ukjent, men kjent av alle, døende og se, vi lever! Vi blir 
tuktet, men ikke overgitt til døden, vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, 
vi har intet, men eier likevel alt." 

Til Titus skriver han: "De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et 
eksempel for dem i gode gjerninger! La læren være uforfalsket og båret fram med alvor. Da blir din 
forkynnelse sunn og uangripelig, og enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt 
å si om oss." 

Arbeid i misjonsland 
Det finnes ikke noe mer verdifullt i Guds øyne enn at hans tjenere drar til avsides områder for å så 
sannhetens sæd og vente på høsten. Bare Kristus kan bedømme bekymringen hos dem som leter 
etter de fortapte. Han gir dem sin Ånd, og deres strev leder mennesker fra synd til rettferdighet. 

Som misjonærer kaller Gud menn som er villige til å forlate gård, forretning, ja, til og med familie, 
om det blir nødvendig. Kallet vil bli besvart. I tiden som er gått, har menn drevet av kjærlighet til 
Kristus og av andre menneskers behov forlatt hjemmets bekvemmeligheter og fellesskapet med 
venner, ja, til og med kone og barn, og reist til fremmede land for å forkynne nådens budskap blant 
avguds dyrkere og primitive mennesker. Mange har mistet livet, men andre har stått ferdige til å ta 
over. Slik er Kristi sak gått framover steg for steg. Det er blitt sådd en sæd som har gitt rik høst. 
Kunnskapen om Gud er spredt til fjerne steder, og korsets banner vaier i hedningland. 

Predikanten må gjøre sitt ytterste selv om det bare gjelder en enkelt synders omvendelse. Dette 
menneske har Gud skapt og Kristus gjenløst. Det er verdifullt på grunn av de muligheter som ligger 
foran det: de åndelige fortrinn det har fått, de evner som vekkes til live av Guds ord, og den 
udødelighet det kan oppnå i det håp evangeliet bærer bud om. Kristus forlot de nittini sauene for å 
lete etter den ene som var kommet bort. Kan vi være bekjent av å gjøre noe mindre? Er det ikke å 
forråde en hellig gjerning og fornærme Gud hvis vi unnlater å arbeide som Kristus arbeidet? 

En oppriktig forkynner nærer et intenst ønske om å frelse mennesker. Han bruker tid og krefter og 
viker ikke unna hardt arbeid for at andre skal få høre de samme sannheter som gav ham selv så mye 
glede og fred. Kristi Ånd hviler over ham. Han søker etter mennesker som om han en dag skal 



avlegge regnskap. Han arbeider for Gud med øynene festet på Golgatas kors. Der ser han en 
korsfestet frelser og stoler på hans nåde. Han tror at han vil være med ham inntil verdens ende og 
være hans skjold, styrke og kraft. Med innbydelser, formaninger og forsikringer om Guds 
kjærlighet søker han å vinne mennesker for Jesus. I himmelen blir han regnet som en av de "kalte 
og utvalgte og trofaste". 

Frelsen og jødene
Etter flere uunngåelige forsinkelser kom Paulus endelig til Korint, hvor han tidligere hadde arbeidet 
hardt og en stund hatt store bekymringer. Han fant at mange av dem som først kom til tro, så på 
ham med hengivenhet fordi han var den første som brakte dem evangeliets lys. Da han hilste på 
disse venner og så bevisene på deres troskap og iver, gledet han seg over at hans arbeid i Korint 
ikke hadde vært bortkastet. 

De troende i Korint, som engang holdt på å miste av syne sitt høye kall i Kristus, hadde utviklet en 
sterk kristen karakter. I ord og handling åpenbarte de Guds nådes forvandlende kraft og var en 
mektig innflytelse til det gode i denne høyborg av hedenskap og overtro. I samværet med kjære 
medarbeidere og lojale troende fant den trøtte apostelen hvile fra alt som lynget hans sinn. 

Under oppholdet i Korint fikk Paulus tid til å se framover mot nye og større arbeidsfelter. Særlig 
var den påtenkte reisen til Roma i tankene hans. Blant hans største forhåpninger og kjæreste planer 
var en reise til Roma for å legge en sterk grunnvoll for kristentroen i dette midtpunkt for den da 
kjente verden. Det var allerede opprettet en menighet i Roma, og apostelen ville gjerne sikre seg de 
troendes hjelp til å fullføre arbeidet i Italia og andre land. Mange av de troende var ukjente for 
Paulus, og for å forberede arbeidet skrev han et brev og fortalte om hensikten med besøket i Roma. 
Han fortalte også at han håpet å kunne heise korsets banner i Spania. 

Det viktigste 
I brevet til romerne framholder Paulus evangeliets store grunnregler. Han skriver også hva han 
mener om de problemer som skapte uro i både jødekristne og hedningkristne menigheter. Han viste 
at de håp og løfter som en gang tilhørte jødene i særdeleshet, nå også var tilbudt hedningene. 

Klart og kraftig forklarte apostelen læren om rettferdiggjørelse ved tro. Han håpet at også andre 
menigheter enn den i Roma kunne ha nytte av undervisningen som ble sendt til de troende der, men 
lite ante han hvor uendelig store konsekvenser hans brev skulle få! I alle tider har den mektige 
sannheten om rettferdiggjørelse ved tro stått som et kraftig fyrtårn og ledet angrende syndere inn på 
veien til livet. Det var dette lyset som spredte mørket i Luthers sinn og åpenbarte for ham hvilken 
kraft til å rense fra synd som finnes i Kristi blod. Det samme lyset har ført tusenvis av botferdige 
syndere til kilden for tilgivelse og fred. Alle kristne har grunn til å takke Gud for brevet til 
menigheten i Roma. 

Jødenes motstand bekymrer Paulus 
I brevet gir Paulus klart uttrykk for at han så gjerne skulle ha gjort noe for jødene. Helt siden 
omvendelsen hadde han ønsket å hjelpe sine landsmenn til å få en klarere forståelse av evangeliet. 
Han skriver: "Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst." 



Apostelens ønske var noe ut over det vanlige. Han bad stadig til Gud for jødene fordi de ikke kunne 
innse at Jesus fra Nasaret var den Messias de var blitt lovt. Han skriver til de troende i Roma: "Det 
jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet 
bekrefter det i Den Hellige Ånd. Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg. Jeg skulle 
selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. 
De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, 
tempeltjenesten og løftene, dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han 
som er Gud over alle ting, lovet i all evighet." 

Jødene var Guds utvalgte folk, og hans hensikt var å velsigne alle mennesker gjennom dem. Blant 
jødene hadde Gud hentet mange profeter som forutsa at det ville komme en frelser. Men de samme 
profeter sa også at han ville bli forkastet og slått i hjel av dem som burde ha vært de første til å 
forstå at han var den det var gitt lovnad om. 

Profeten Jesaja fikk se flere århundrer framover i tid og så at profet etter profet og til sist også Guds 
sønn ville bli forkastet. Det inspirerte ham til å beskrive hvordan Frelseren ville bli mottatt av dem 
som aldri var blitt regnet med blant jødene. Det er til denne profetien Paulus henviser når han 
skriver: "Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte 
meg for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg hendene ut til 
et ulydig og gjenstridig folk." 

Frelsen og jødene
Men Gud forkastet ikke Israel selv om de forkastet hans Sønn. Legg merke til hva Paulus skriver 
videre: "Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams 
og Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere 
ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han står fram for Gud og anklager Israel? Herre, 
dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står 
de meg etter livet. Men hva er Guds! svar til ham? Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har 
bøyd kne for Ba'al. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av 
nåde." 

Israel snublet og falt, men det gjorde det ikke umulig for dem å reise seg igjen. Apostelen spør: 
"Snublet de for at de skulle falle?" Han svarer selv: "Slett ikke! Nei, ved at de falt kom frelsen til de 
andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden 
og tapet av dem er blitt til rikdom for de andre folk, hvor mye mer skal det ikke da bety at de 
kommer med i fullt tall? Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er 
hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt; jeg gjør det med det håp at jeg kan gjøre mine 
landsmenn misunnelige og frelse noen av dem. Er det blitt til forsoning for verden at de ble 
forkastet, hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde!" 

Det var Guds mening at hans nåde skulle bli åpenbart både blant hedninger og jøder. Profetier i Det 
gamle testamente gir klart uttrykk for det, og apostelen henviser til noen av disse profetiene i sin 
framstilling. "Er ikke pottemakeren herre over leiren," spør han, "så han av det samme materiale 
kan lage både et fint og et simpelt kar? Og enda Gud ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, har 
han tålmodig båret over med de kar som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. Han 
gjorde det for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er for de kar som han ville vise miskunn, og som 
var gjort ferdige for herligheten. Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, 
men også blant de andre folk. Slik sier han det hos Hosea: Dem som ikke er mitt folk, vil jeg kalle 



mitt folk, og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. Og på samme stedet hvor det blir sagt 
til dem: Dere er ikke mitt folk, der skal de bli kalt den levende Guds barn."! 

Selv om Israel som nasjon sviktet, ble det en betydelig rest igjen som skulle bli frelst. Da Frelseren 
stod fram, fantes det trofaste menn og kvinner som gledet seg over forkynnelsen til døperen 
Johannes og på ny var begynt å studere profetiene om Messias. Den første kristne menighet bestod 
av oppriktige jøder som forstod at det var Jesus fra Nasaret de hadde ventet på. Det er denne resten 
Paulus henviser til når han skriver: "Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, 
er grenene det også." 

Edle oljetrær og ville kvister
Paulus sammenlikner denne "resten" av Israel med et edelt oljetre som har fått noen av grenene 
brukket av. Hedningene sammenlikner han med grener som blir podet inn i stammen. Han skriver 
til de hedningkristne: "Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt 
podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. Men innbill deg ikke at du er bedre enn 
grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! Du sier 
kanskje: "Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn." Javel, men de ble brukket av på 
grunn av vantro, og du blir stående på grunn av tro. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte 
han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg. Så ser du altså at Gud er både god og 
streng. Streng er han mot dem som er falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans 
godhet. Ellers skal du også bli hogd av." 

Israel mistet som et folk forbindelsen med Gud på grunn av vantro og fordi de avviste hans hensikt 
med dem. Men Gud kunne gjenforene de brukne grenene med Israel, det sanne tre - den rest som 
hadde holdt fast på fedrenes Gud. "Men også de andre," skriver Paulus om de brukne grenene, "skal 
bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro." Og til hedningene skriver han: "Du ble 
hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal 
ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? 
Brødre, jeg vil si dere en' hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: 
En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal 
hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: 

Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, og dette er den 
pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. På grunn av evangeliet er de blitt Guds 
fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud - for fedrenes 
skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. Dere var en gang ulydige mot Gud, 
men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre 
til at de nå får miskunn. Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle. 

Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor 
ufattelige hans veier! Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Hvem gav ham noe 
først, så han skulle få vederlag? Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i 
evighet!" 

Således viser Paulus at Gud fullt ut er i stand til å forvandle hjerter både hos jøder og hedninger og 
gi alle de troende de velsignelser som ble lovt Israel. Han gjengir Jesajas uttalelse om Guds folk: 
"Om Israel var så tallrikt som havets sand, skal bare en rest bli frelst. Det Herren har sagt, skal han 



gjøre på jorden; han begrenser, men fullfører det. Og som Jesaja før har sagt: Hadde ikke Herren, 
Allhærs Gud, latt en ætt bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra." 

Jødene som "en rest"
Da Jerusalem ble ødelagt og templet lagt i ruiner, ble tusenvis av jøder solgt som slaver til hedenske 
land. Som vrakrester langs en øde strand ble de spredt rundt om i landene. I over nitten hundre år er 
jødene blitt drevet fra land til land over hele verden. De er blitt baktalt, hatet og forfulgt. Lidelse 
'har vært deres skjebne i hundrevis av år. 

Til tross for den fryktelige dommen som ble avsagt over jødefolket da det forkastet Jesus fra 
Nasaret, har det gjennom tidene levd mange fine, gudfryktige jøder som har lidd i stillhet. Gud har 
trøstet dem i lidelsene og sett med medynk på den fryktelige situasjonen de var i. Han har hørt de 
fortvilte bønnene fra dem som søkte ham i oppriktighet for å forstå hans ord rett. Noen skjønte at 
den beskjedne nasareeren som deres forfedre forkastet og I korsfestet, var jødefolkets virkelige 
Messias. Når de innså betydningen av de kjente profetiene Som så lenge var tilslørt av tradisjoner 
og mistolkinger, ble deres hjerte fylt av takk til Gud for den ufattelige gaven han gir alle som velger 
å ta imot Kristus som sin frelser. 

Det er disse Jesaja viser til i sin profeti når han sier: "For selv om folket ditt, Israel, var tallrikt som 
havets sand, skal bare en rest vende om.” Fra Paulus' tid og fram til i dag har Gud ved sin Hellige 
Ånd kalt både jøder og hedninger. "Gud gjør ikke forskjell på folk," skriver. Paulus. Han sier også 
at han står i gjeld til både grekere og andre folkeslag. Det innbefattet jødene. Likevel tapte han aldri 
av syne de fordeler jødene hadde framfor andre, først og fremst at Guds ord ble betrodd dem- Slik 
uttaler han seg om evangeliet: "Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så 
greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige 
skal leve ved tro." Dette er Kristi evangelium, som Paulus sier at han ikke skammer seg over. Det er 
en kraft både for jøde og greker. 

Når dette evangeliet blir forkynt for jødene i all dets overdådighet, vil mange ta imot Kristus som 
Messias. Det er få kristne predikanter som føler seg kalt til å arbeide for jødene, men både de og 
andre som er blitt forsømt, skal høre budskapet om nåde og håp i Kristus. 

Når forkynnelsen av evangeliet nærmer seg sin avslutning, vil det bli gjort en ekstra innsats for nå 
klasser av mennesker som er blitt forsømt. Gud venter at hans sendebud skal vise særlig interesse 
for jøder som finnes spredt over hele verden. 

Når Det gamle og Det nye testamente får forklare Guds evige hensikter, vil dette for mange jøder 
bli som solrenningen til en ny skapelse, en sjelens oppstandelse. De vil oppdage at evangeliets 
Kristus er skildret i Det gamle testamente, og forstå bedre hvor klart Det nye testamente forklarer 
Det gamle testamente. Deres åndsevner vil bli vekket, og de vil innse at Kristus er verdens frelser. 
Mange vil tro og ta imot Kristus som sin frelser. For dem oppfylles disse ordene: "Alle som tok 
imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn.” 

Blant jødene er det noen som likner Paulus av Tarsus og har en beundringsverdig kjennskap til 
Skriften. De vil med usedvanlig stor kraft forkynne at Guds lov ikke lar seg forandre. Israels Gud 
vil la dette skje i vår tid. Hans arm er ikke for kort til å frelse. Hans frelse vil bli åpenbart når hans 
tjenere går ut i tro og arbeider for dem som så lenge har vært forsømt og foraktet. 



"Derfor, så sier Herren, han som er Gud for Jakobs ætt, og som fridde Abraham ut: Nå skal ikke 
Jakob bli til skamme, hans ansikt skal ikke blekne mer. For når han og hans barn får se det mine 
hender har gjort iblant dem, da skal de holde mitt navn hellig, de skal ha age for Jakobs Hellige og 
frykte Israels Gud. Folk som farer vill i sine tanker, skal lære å forstå, og de som murrer av 
misnøye, skal få større innsikt.”
Dette kapittel er bygd på Paulus' brev til romerne 

Frafallet i Galatia
Under oppholdet i Korint ble Paulus av gode grunner engstelig for noen av de menigheter han 
hadde opprettet. Fra menigheten i Jerusalem var det kommet falske lærere til Galatia, og det førte til 
at splid, vranglære og umoral økte sterkt blant de kristne. De falske lærerne blandet sammen jødiske 
tradisjoner og evangeliets sannheter. De lukket øynene for vedtaket på rådsmøtet i Jerusalem og 
krevde at hedningkristne skulle holde seremoniloven. 

Situasjonen var kritisk. Det beklagelige som hadde vunnet innpass i menighetene i Galatia, truet 
med å ødelegge dem på kort tid. 

Dette var et hardt slag for Paulus. Han ble opprørt over dette klare frafallet blant dem som så trofast 
hadde forkynt evangeliet. Han skrev straks til dem som var ført på avveie, og avslørte den 
vranglære de hadde sagt ja til. Han refset dem for å ha forlatt sannheten. Men før hau gav galaterne 
en skarp irettesettelse, hilste han dem med disse ordene: "Nåde være med dere og fred fra Gud, vår 
Far, og Herren Jesus Kristus." 

Advarsel mot frafall 
"Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er 
gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som 
forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen 
skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet." 
Paulus hadde undervist i samsvar med Skriften og under Den Hellige Ånds ledelse. Derfor kunne 
han advare sine trosfeller mot å være lydhøre for noe som imøtegikk de sannheter han hadde lært 
dem. 

Apostelen bad de troende i Galatia om å tenke nøye over de første erfaringene de hadde som 
kristne. "Uforstandige galatere!" utbryter han. "Hvem er det som har forhekset dere, dere som har 
fått den korsfestede Jesus Kristus malt for øynene deres? Svar meg nå på en ting: Fikk dere Ånden 
på grunn av lovgjerninger, eller var det ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte 
ved Ånden; vil dere nå fullføre med menneskeverk? Har dere opplevd alt dette til ingen nytte - hvis 
det da virkelig var til ingen nytte. Han som gav dere ånden og som gjør under blant dere, gjør han 
det på grunn av lovgjerninger, eller fordi dere hører budskapet og tror?" 

Slik stilte Paulus de troende i Galatia fram for samvittighetens domstol. Han forsøkte å stanse dem 
på veien. Paulus stolte på Guds kraft til å frelse og nektet å godkjenne de falske lærernes 
undervisning. Han søkte å overbevise de kristne om at de var blitt kraftig bedratt, men at de ved å 
vende tilbake til sin tidligere tro ennå kunne avverge Satans planer. Paulus stod fast på sannhetens 
og rettferdighetens side. Hans urokkelige tro på og tillit til det budskapet han forkynte, hjalp mange 
med en svekket tro til å fornye sin lojalitet til Frelseren. 



Legg merke til at Paulus skrev helt annerledes til menigheten Korint enn han gjør til galaterne! 
Korinterne ble advart mildt og forsiktig. Galaterne ble irettesatt skånselsløst. Korinterne var blitt 
fristet og hadde falt. Ført på avveier av listige lærere som framholdt vranglære som sannhet, ble de 
forvirret og overrumplet. Det krevde forsiktighet og tålmod. å lære dem til å skjelne mellom det 
falske og det sanne. Strenghet og uklokt hastverk kunne ha ødelagt Paulus' innflytelse hos dem han 
ønsket å hjelpe. 

I galatermenighetene holdt åpen og usminket vranglære på å ta evangeliets plass. Kristus, troens 
virkelige grunnvoll, ble skjøvet bort til fordel for gamle judaistiske seremonier. Apostelen innså at 
det var nødvendig med klare forholdsregler og skarpe advarsler om de troende i Galatia skulle bli 
berget fra den farlige påvirkningen de var utsatt for. 

Det er viktig for forkynnere av ordet å lære hvordan de skal innrette sitt arbeid etter situasjonen hos 
dem de forsøker å hjelpe. Mildhet, tålmod, besluttsomhet og fasthet er alt like nødvendig, men må 
brukes med stor klokskap. Å opptre riktig overfor mennesker som opplever vekslende 
omstendigheter og forhold, krever en visdom og dømmekraft som er opplyst og helliget ved Den 
Hellige Ånd, 

I brevet til galaterne minner Paulus ganske kort om de viktigste begivenhetene i forbindelse med 
omvendelsen og den første tiden som kristen. På den måten søkte han å vise at det var ved en særlig 
åpenbaring av Guds kraft han ble ledet til å se og gripe evangeliets store sannheter. Det var Gud 
selv som rådet Paulus til å advare og formane galaterne så alvorlig og kategorisk. Han skrev ikke 
nølende som i tvil, men med en myndighet preget av overbevisning og ubetinget innsikt. Han 
forklarte forskjellen mellom å bli undervist av mennesker og å bli lært av Kristus selv. . 

Apostelen formante galaterne inntrengende til å forlate de falske lærerne som hadde ført dem på 
avveier, og komme tilbake til den troen som var blitt stadfestet av tydelige bevis på Guds samtykke. 
Mennene som hadde forsøkt å lede dem bort fra troen på evangeliet, var hyklerske, vanhellige og 
upålitelige. 

Deres lære bestod av en rekke seremonier man måtte igjennom for å bli godtatt av Gud. De hadde 
ikke noe til overs for et evangelium som krevde lydighet mot dette ordet: "Ingen kan se Guds rike 
hvis han ikke blir født på ny." De mente at en slik lære ville kreve et altfor stort offer. Derfor holdt 
de fast på vranglæren og bedrog både seg selv og andre. 

Forholdene i dag 
Ytre seremonier i stedet for hellighet i hjerte og liv er like attråverdige for uomvendte mennesker 1 
dag som den gang disse jødiske lærere levde. Det finnes også i dag falske åndelige veiledere som 
mange hører på med stor interesse. 

Det er Satans store forsett å få menneskene til å miste frelseshåpet og forpurre troen på Kristus og 
lydigheten mot Guds lov. Erkefienden har alltid tilpasset sine fristelser til fordommer og 
tilbøyeligheter hos dem han søker å bedra. I aposteltiden fikk han jødene til å lovprise 
seremoniloven og forkaste Kristus. I dag utgir han seg for å ære Kristus og får mange bekjennende 
kristne til å nære forakt for moralloven og til å lære at den kan brytes ustraffet. Guds tjenere har 
plikt på seg til fast og bestemt å avsløre villfarelser og motarbeide alle som fordreier sannheten. 



Det første Paulus gjorde for å gjenvinne de troendes tillit i Galatia, var på en overbevisende måte å 
klargjøre sin stilling som Kristi apostel. Han sier om seg selv at han var "apostel, ikke kalt av 
mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud Fader, som reiste ham opp fra 
de døde". De var ikke av mennesker, men av den høyeste myndighet i himmelen han fikk sitt 
oppdrag. Hans stilling var blitt godkjent ved rådsmøtet i Jerusalem, og i arbeidet for hedningene 
fulgte han alltid de retningslinjer Som ble trukket opp der. 

Det var ikke for å framheve seg selv, men for å forherlige Guds nåde Paulus beviste for dem som 
avviste hans apostelembete, at han ikke stod "noe tilbake for disse overapostlene".' De som forsøkte 
å bagatellisere hans kall og gjerning, kjempet mot Kristus, for' det var hans nåde og kraft som kom 
til syne hos Paulus Fiendens motstand tvang apostelen til å innta en fast holdning for å forsvare sin 
stilling og myndighet. 

Paulus bønnfalt de troende som en gang hadde kjent Guds kraft i sitt liv, om å vende tilbake til sin 
første kjærlighet til evangeliet. Med ubestridelige argumenter la han fram for dem fordelene ved å 
være fri i Kristus. Alle som ved Kristi nåde overgir seg fullstendig til ham, blir kledd i hans 
rettferdighets kledning. Paulus inntok det standpunkt at alle som ønsker å bli frelst, må ha en ekte 
og personlig erfaring i det som hører Gud til. 

Apostelens alvorlige formaninger gav resultater. Den Hellige Ånd virket med stor kraft, og mange 
som var kommet på ville veier, vendte tilbake til troen på evangeliet. Siden holdt de fast på den 
frihet som Kristus hadde frigjort dem med. De åpenbarte Åndens frukt - "kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse". Guds navn ble æret og 
mange lagt til de troendes tall i den delen av landet.
Dette kapittel er bygd på Paulus' brev til galaterne 

Paulus' siste reise til Jerusalem
Paulus ville gjerne nå Jerusalem før påsken, for da kunne han møte mange som kom fra forskjellige 
deler av verden for å overvære høytiden. Hele tiden håpet han på en eller annen måte å kunne være 
til hjelp og fjerne fordommer hos sine vantro landsmenn, slik at de kunne ta imot evangeliets 
vidunderlige lys. Han ønsket også å møte menigheten i Jerusalem for å overrekke dem de gaver 
hedningkristne hadde samlet inn til fattige trosfeller i Judea. Han håpet også at besøket ville bidra til 
et sterkere samhold mellom troende jøder og omvendte hedninger. 

Etter å ha avsluttet arbeidet i Korint bestemte Paulus seg for å reise direkte til en av havnene langs 
kysten av Palestina. Alt var ordnet, og han stod klar til å gå om bord i skipet. Da fikk han vite at 
jødene var blitt enige om å drepe ham. Sannhetens motstandere hadde flere ganger planlagt å gjøre 
slutt på apostelens virksomhet, men var blitt stanset. 

At forkynnelsen av evangeliet hadde framgang, vakte enda en gang jødenes harme. Fra alle kanter 
kom det meldinger om medgang for den nye læren som fritok jødene for å holde seremoniloven og 
gav de samme rettigheter til hedninger som til jøder, Abrahams barn. I Korint hadde Paulus lagt 
fram de samme argumenter som han legger så sterk vekt på i brevene sine. Hans kraftige uttalelse: 
"Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er 
Kristus alt og i alle", ble av hans motstandere oppfattet som gudsbespottelse. Derfor bestemte de 
seg for a bringe ham til taushet. 



Fra Makedonia til Milet 
Da Paulus fikk meldingen om sammensvergelsen, endret han planen og valgte å reise gjennom 
Makedonia. Han måtte oppgi planen om å nå Jerusalem før påske, men håpet å komme fram før 
pinse. 

Sammen med Paulus og Lukas reiste Sopatros fra Berøa, sønn av Pyrrus, videre Aristark og 
Sekundus fra Tessalonika og Gaius fra Derbe, dessuten Timoteus, og fra Asia Tykikus og Trofimus. 
Fra de hedningkristne menighetene hadde Paulus med seg et stort pengebeløp til dem som hadde 
ansvaret for. arbeidet i Judea. Derfor var det også arrangert at representanter fra givermenighetene 
kunne være med til Jerusalem. 

Paulus ble påsken over i Filippi. Bare Lukas ble hos ham. Resten av reisefølget drog videre til Troas 
og ventet der. Filipperne var de mest forekommende og trofaste av alle dem Paulus hadde ledet til 
omvendelse, og de åtte dagene høytiden varte, kunne han glede seg over et fredfullt og sorgløst 
samvær med dem. 

Paulus og Lukas drog fra Filippi med båt og kunne fem dager senere møte sine reisevenner i Troas. 
Der var de sammen med de troende i sju dager. 

Den siste kvelden kom de sammen for "å bryte brødet". At deres kjære lærer skulle reise, hadde ført 
til at forsamlingen var større enn vanlig. De møttes i "salen ovenpå", i tredje etasje. Oppglødet av 
kjærlighet og omsorg for dem talte Paulus til midnatt. 

Den unge gutten Eutykus satt i et av de åpne vinduene. Der sovnet han og falt ut. Det førte til full 
forvirring. Den unge mannen var død da de tok ham opp, og mange samlet seg gråtende rundt ham i 
sorg. Men Paulus bante seg vei gjennom den skrekkslåtte forsamlingen. Han la seg over gutten og 
bad inderlig til Gud om å bringe ham tilbake til livet. Han ble bønnhørt. Midt i all sorg og klage 
kunne de høre Paulus: "Vær ikke urolige. Det er liv i ham." Fylt av glede samlet de troende seg 
enda en gang i salen ovenpå. Der holdt de nattverd, og Paulus talte helt til det lysnet. 

Skipet som Paulus og hans venner skulle reise med, lå da klart for avgang, og de skyndte seg om 
bord. Paulus valgte imidlertid å gå til fots til Assos og møte vennene sine der. Den veien var 
kortere, og han fikk litt tid til bønn og ettertanke. Han tenkte med bekymring på vanskeligheter og 
farer som ventet ham i Jerusalem, på menighetens holdning til ham og hans virksomhet, på 
forholdene rundt om i menighetene og på situasjonen for evangeliet i andre områder. Han benyttet 
denne anledning til å be Gud om kraft og hans ledelse. 

Møtet i Milet 
På reisen sørover fra Assos passerte de Efesos, hvor Paulus hadde arbeidet lenge. Han ville svært 
gjerne besøke menigheten der, for han hadde både veiledning og råd av stor betydning å gi. Etter 
nøye overveielse valgte han likevel å skynde seg for om mulig å være i Jerusalem på pinsedagen. 
Men da de korn til Milet, om lag femti kilometer fra Efesos, fikk Paulus vite at det ble tid til å 
møtes med menigheten før skipet drog videre. Han sendte straks beskjed til menighetens ledere og 
bad dem om å skynde seg til Milet, så han kunne få snakke med dem før han måtte dra videre 

De fulgte oppfordringen, og Paulus holdt en kraftig og gripende formanings- og avskjedstale. "Dere 
vet," sa han, "hvordan jeg har opptrådt hos dere hele den tid som er gått fra første dag jeg kom til 
Asia. Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelser jødene har ført over meg 



med sine onde planer. Ingen ting av det som kunne gagne dere, har jeg holdt tilbake, men jeg har 
forkynt og lært dere dette både offentlig og i hjemmene. Jeg har vitnet både for jøder og grekere om 
omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus." 

Paulus opphøyde alltid Guds lov. Han viste at loven ikke makter å redde menneskene fra straffen 
for ulydighet. Lovbrytere må angre sine synder og ydmyke seg for Gud, som med rette er harm over 
deres lovbrudd. De må også tro på Kristi blod som det eneste middel til syndsforlatelse. Guds Sønn 
døde som deres offer og for tilbake til himmelen for å være deres talsmann hos Faderen. Vender de 
om og tror, kan de bli løst fra syndens forbannelse og ved Kristi nåde være lydig mot Guds lov. 

Paulus fortsetter: "Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte mig der, vet 
jeg ikke, men Den Hellige, Ånd vitner for mig i by etter by og varsler om lenker og vanskeligheter 
som venter. Men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den 
tjeneste jeg fikk av Herren Jesus, å vitne om evangeliet om Guds nåde,. Og nå vet jeg at alle dere, 
som jeg har levd blant og forkynt riket for, aldri mer skal se meg." 

Paulus hadde ikke planlagt å avlegge dette, vitnesbyrdet, men under hans tale kom Ånden over ham 
og bekreftet at dette var hans siste møte med de troende fra Efesos. 

"Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har 
på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje." Verken frykten for å forarge eller ønsket 
om vennskap og bifall kunne hindre Paulus i å formidle det Gud gav ham å undervise, advare og 
formane. I dag krever Gud av sine tjenere at de uten frykt skal forkynne ordet og leve etter det. 
Kristi sendebud skal ikke bare forkynne de behagelige sannheter og holde tilbake sannhet som 
volder smerte. De må legge nøye merke til hvordan karakteren utvikles. 

Skulle noen i hjorden holde fast på synden, må de som trofaste hyrder undervise fra Guds ord i det 
som hver enkelt behøver. Tillater de dem å fortsette i sin egenrådighet uten å advare dem, blir de 
stilt til ansvar for deres sjel. For å oppfylle sitt høye kall må en pastor undervise grundig i hvert 
eneste punkt i den kristne tro og vise hva man må være og gjøre for å stå fullkommen på Herrens 
dag. Bare den som ved avslutningen av sin tjeneste kan si med Paulus: "Jeg er uten skyld om noen 
forspiller sitt liv", har vist troskap i å undervise andre i sannheten. 

"Ta vare på dere selv," formaner Paulus, "og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere 
som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod." Om 
forkynnere av evangeliet hele tiden kunne forstå at det handler om noe som er kjøpt med Kristi 
blod, ville de også ha en klarere forståelse av hvor stor betydning deres arbeid har. De skal ta vare 
på seg selv og hjorden og med sitt eksempel illustrere og under streke forkynnelsen. De skal vise 
andre veien til livet og må derfor ikke gi andre et påskudd for å tale nedsettende om sannheten. Som 
Kristi representanter skal de verne om hans navns omdømme. Med gudsfrykt, et rent liv og kristelig 
tale skal de vise om de er sitt høye kall verdig. . 

Farene som truet menigheten i Efesos, var blitt åpenbart for apostelen: "For jeg vet at når jeg har 
dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden. Og blant dere selv skal 
noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene, med seg." Paulus var bekymret 
for menigheten. Når han tenkte, på framtiden, så han for sig de angrep den ville bli utsatt for både, 
innenfra og utenfra. Med stort alvor påla han sine, trosfeller å stå på sin post og verne om det som 



var betrodd dem. Som eksempel brukte, han sitt eget utrettelige arbeid: "Våk derfor og husk på at 
jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane, hver eneste' en med tårer." 

Og Paulus fortsetter: "Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi 
dere arven sammen med alle, dem som er blitt helliget. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull 
eller klær fra noen." Noen av de troende i Efesos var rike" men Paulus hadde, aldri benyttet seg av 
det til egen fordel. Det hørte ikke med til hans forkynnelse, å gjøre oppmerksom på sine, egne 
behov. "Dere vet at med disse mine, hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere 
det vi trengte,." I hardt arbeid og på lange reiser for Kristi skyld var han ikke bare i stand til å sørge 
for sitt eget levebrød, men han hadde også noe til overs for medarbeidere og fattige som trengte 
hjelp. Det hadde vært umulig uten sterk arbeidsvilje og stor sparesans. Derfor kunne han da også 
vise til sitt eget eksempel og si: "Alltid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de 
svake. For vi må huske de ord Herren Jesus selv sa: Det er større lykke å gi enn å få." "Og da han 
sluttet å tale, knelte han ned sammen med dem alle og bad. Da brast alle i gråt og falt 'Paulus om 
halsen og kysset ham igjen. Så fulgte de ham til skipet." 

Fra Milet til Jerusalem 
Fra Milet seilte, de direkte til Kos, neste dag til Rhodos og derfra til Patara på sørvestkysten av 
LilleAsia. Der fant de et skip som skulle seile til Fønikia. De gikk om bord og stakk til sjøs igjen. I 
Tyrus ble skipet liggende i sju dager for å losse. Der fant de noen få troende og var sammen med 
dem under oppholdet i byen. Drevet av Ånden advarte de Paulus om farene som ventet i Jerusalem, 
og bad ham inderlig om ikke å reise dit. Men apostelen lot ikke frykt for lidelse eller fengsel hindre 
ham i å gjennomføre planene. 

Da det ukelange oppholdet i Tyrus var slutt, ble Paulus fulgt til skipet av alle de troende. Hele 
familier var med. På stranden knelte de og bad, han for dem og de for ham. Så gikk han om bord. 

Sjøreisen sluttet i Ptolemais, hvor de reisende var sammen med noen troende en dags tid. På veien 
videre sørover kom de til Cæsarea. Der tok de inn hos evangelisten Filip, som var en av de sju 
menighetstjenerne. Det gav Paulus noen få lykkelige og fredfylte dager – de siste dagene på lang tid 
som han kunne tilbringe i full frihet. 

Under oppholdet i Cæsarea kom det ned fra Judea en profet som hette Agabus. Lukas skriver: "Han 
oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han føttene og hendene sine. Så sa han: 
"Dette sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og 
utlevere ham til hedningene.” 

Lukas fortsetter: "Da vi hørte dette, formante både vi og stedets folk Paulus og sa at han ikke måtte 
reise opp til Jerusalem." Men Paulus lot seg ikke påvirke til å forlate pliktens vei. Han ønsket å 
følge Kristus selv om det skulle bety fengsel og død. Derfor svarte han: "Hvorfor skal dere gråte og 
gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i 
Jerusalem for vår Herre Jesu navn." De klarte ikke å overtale ham og slo seg til ro og sa: "Herrens 
vilje skje!" 

Det kortvarige oppholdet i Cæsarea tok snart slutt, og sammen med noen av de troende fortsatte 
Paulus og hans følge reisen til Jerusalem. Anelsen av noe vondt la en mørk skygge over deres 
hjerte. 



Det var første gang Paulus nærmet seg Jerusalem med et så sorgtungt hjerte. Han visste at han ville 
møte noen få venner og mange fiender. Han nærmet seg byen som hadde forkastet og slått i hjel 
Guds Sønn. Nå var den truet med Guds vrede. Paulus husket sin egen bitre fordom mot Kristi 
disipler og følte sterk medlidenhet med sine forførte landsmenn. Det var bare så lite han kunne 
gjøre for å hjelpe dem! Det samme blinde raseriet han selv hadde vært fylt av, var nå rettet mot ham 
og brant med voldsom kraft i et helt folk. 

Paulus kunne neppe vente med: følelse og støtte fra sine venner i troen. Uomvendte jøder fulgte 
ham hele tiden på nært hold, og de var ikke sene med å spre ufordelaktige rykter om ham og hans 
arbeid. Det gjorde de både personlig og ved brev. Til og med noen av apostlene og menighetens 
ledere trodde på disse ryktene og gjorde ingenting for å tilbakevise dem. Heller ikke de gav uttrykk 
for at de var enige med Paulus. 

Selv om Paulus følte seg skuffet, tvilte han aldri. Han stolte på at den samme stemmen som hadde 
talt til hans hjerte, også ville tale til hans landsmenn, og at den herre som hans medtroende elsket og 
tjente, ville knytte deres hjerte til hans i arbeidet med å spre evangeliet.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 20,4-21,16 

Paulus som fange
Lukas skriver om ankomsten til Jerusalem: "Brødrene tok imot oss med glede da vi kom til 
Jerusalem. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet." 

Der fikk lederne for arbeidet i Jerusalem seg overrakt de gaver som Paulus og hans medarbeidere 
hadde med til fattige jødekristne fra hedningkristne menigheter. Innsamlingen av disse midlene 
hadde kostet apostelen og hans medarbeidere mye tid og hardt arbeid. Beløpet var større enn 
lederne i Jerusalem hadde ventet, og for de hedningkristne betydde denne gaven mange offer, ja, til 
og med savn. 

Disse frivillige gaver var et tegn på de omvendte hedningers lojalitet overfor det organiserte 
arbeidet for Guds sak og burde blitt mottatt med takk. Likevel forstod Paulus og hans medarbeidere 
at noen av dem som var til stede, ikke visste å verdsette den broderkjærlighetens ånd som lå bak 
disse gavene. 

Forholdene i Jerusalem 
I den første tiden evangeliet ble forkynt for hedningene, holdt noen av lederne i Jerusalem fast på 
tidligere fordom og måter å tenke på. Derfor kunne de ikke helhjertet samarbeide med Paulus og 
hans medarbeidere. I iveren for å bevare noen få meningsløse former og seremonier hadde de tapt 
av syne de velsignelser både de og den saken de elsket, ville motta dersom alle i Herrens verk holdt 
sammen. Selv om de gjerne ville verne om den kristne menighets beste interesser, hadde de ikke 
maktet å holde tritt med Guds forsyn etter hvert som nye dører ble åpnet. Menneskeklokskap førte 
til at de påla arbeiderne mange unødvendige restriksjoner. Slik stod det fram en gruppe med 
mennesker som ikke kjente til de nye forhold og spesielle behov som møtte arbeidere i 
fjerntliggende områder, men likevel fastholdt at de hadde myndighet til å pålegge dem bestemte 
arbeidsmetoder. De mente at arbeidet med å forkynne evangeliet måtte foregå i samsvar med deres 
meninger. 



Flere år var gått siden de kristne i Jerusalem og representanter fra andre ledende menigheter 
omhyggelig hadde drøftet de vanskelige spørsmål som var stilt angående metoder i arbeidet for 
hedningene. På rådsmøtet var de troende blitt enige om å gi menighetene råd angående visse 
seremonier og skikker. Blant dem var omskjærelsen. Rådet var også blitt enig om å meddele de 
kristne menigheter at Barnabas og Paulus var arbeidere som fullt ut fortjente de kristnes tillit. 

Noen av de tilstedeværende på rådsmøtet rettet kraftig kritikk mot arbeidsmetodene til de apostler, 
som hadde det store ansvaret å forkynne evangeliet for hedningene. Men også disse fikk en bedre 
forståelse av Guds hensikter, og sammen med de andre på rådsmøtet gjorde de kloke vedtak som 
forente de kristne. 

. Da tallet på omvendte blant hedningene økte sterkt, var det noen få av menighetslederne i 
Jerusalem som igjen grep til gammel fordom i kritikken mot de arbeidsmetoder Paulus og 
medarbeidere fulgte. Etter hvert ble denne fordommen sterkere. Til slutt bestemte noen få av 
lederne at arbeidet skulle drives etter deres ideer. De ville bare anerkjenne og støtte Paulus' arbeid 
dersom han holdt seg til de retningslinjer som de trakk opp. Gjorde han ikke det, nektet de å støtte 
ham. . 

De var ikke lenger klar over at det er Gud som underviser sitt folk, og at hver enkelt arbeider i hans 
verk personlig skal oppleve hva det betyr å følge Guds veiledning uten å skulle skjele til hva 
mennesker måtte mene. Guds arbeidere skal ikke formes og dannes etter menneskers ideer, men i 
harmoni med det guddommelige mønster. 

Apostelen Paulus skriver om sin virksomhet: "Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med 
overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis." 

De sannheter han forkynte, var blitt åpenbart av Den Hellige Ånd. "For Ånden utforsker alle ting, 
også dybdene i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet 
heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud." "Om dette taler vi, ikke med ord som 
menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, 
tolker vi med ord som hører Ånden til," utbryter Paulus. 

I all sin virksomhet vendte Paulus seg til Gud for å få direkte veiledning, men samtidig var han 
svært nøye med å arbeide i samsvar med avgjørelsene som ble tatt på rådsmøtet i Jerusalem. Det 
førte til at menighetene ble styrket i troen og vokste for hver dag. Selv om enkelte ikke viste 
forståelse for Paulus' arbeid, følte han trøst i vissheten om at han hadde gjort sin plikt og 
oppmuntret de kristne til lojalitet, gavmildhet og broderkjærlighet. Det kom da også tydelig til syne 
i de store gavene han kunne overrekke til jødiske ledere i menigheten. 

Paulus redegjør for arbeidet 
Da Paulus hadde gitt fra seg gavene, fortalte han utførlig om det Gud hadde gjort blant hedningene 
gjennom hans tjeneste. Dette overbeviste selv de mest tvilende om at himmelens velsignelse fulgte 
hans arbeid. Vi leser at de priste Gud for det de fikk høre. De forstod at Paulus' arbeidsmetoder bar 
Guds stempel. De store gavene som lå foran dem, bekreftet apostelens vitnesbyrd om troskapen i de 
menigheter han hadde opprettet blant hedningene. Andre som også så Paulus' virksomhet i et nytt 
lys og ble overbevist om at deres handlemåte hadde vært gal, var de ledere i Jerusalem som hadde 
anbefalt at det burde treffes forholdsregler. De innså at de hadde vært bundet av jødiske skikker og 



tradisjoner og bidratt sterkt til å hindre arbeidet med evangeliet. De hadde ikke forstått at gjerdet 
som skilte mellom jøder og hedninger, ble revet da Kristus døde. 

Lederne hadde nå en gylden anledning til frimodig å erkjenne at Gud hadde gjort store ting gjennom 
Paulus, og at de av og til hadde tatt feil når de tillot motstandernes snakk å vekke misunnelse og 
fordom. Men i stedet for å gå sammen om å øve rettferdighet mot ham de hadde skadet, gav de 
Paulus råd som viste at de fremdeles mente at han selv måtte bære hovedansvaret for fordommen 
som var kommet til syne. De reiste seg ikke til hans forsvar og innrømmet ikke overfor de 
misfornøyde at de hadde tatt feil. I stedet forsøkte de å få i stand et kompromiss. De rådet Paulus til 
å følge en kurs som etter deres mening ville fjerne enhver mulighet til misforståelse. 

Paulus mottar ordre 
"Du vet, bror," sa de, "at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle holder de strengt på loven. 
Nå har de fått høre om deg at du lærer de jøder som bor blant hedningene, å vende seg fra Moses, 
og sier at de ikke skal omskjære sine barn og ikke leve etter våre skikker. Hva kan vi gjøre? Det vil 
bli alminnelig kjent at du er kommet. Derfor skal du gjøre det vi nå sier deg. Vi har fire menn her 
som har avlagt et løfte. Disse fire skal du ta meg deg og la deg rense sammen med dem. Du skal ta 
på deg utgiftene for dette, så de kan klippe håret igjen, slik det er påbudt. Dermed vil alle skjønne at 
det ikke er noe i det de har hørt om deg, og at du selv lever slik at du holder loven. Når 'det gjelder 
de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra hedensk 
offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor." 

Lederne håpet at Paulus ville følge deres råd og dermed avsanne de falske ryktene om ham. De la 
vekt på at rådsmøtevedtaket om forholdet mellom seremoniloven og de hedningkristne fremdeles 
stod ved makt. Rådet de gav Paulus, var imidlertid ikke i samsvar med dette vedtaket. Guds Ånd 
stod ikke bak deres råd. Rådet ble gitt fordi de var feige. Menighetslederne i Jerusalem visste at de 
kristne ville nedkalle over seg selv jødenes hat og forfølgelse dersom de ikke holdt seremoniloven. 
Det høye råd [Sanhedrin] gjorde sitt ytterste for å stanse evangeliet. Det valgte noen til å spionere 
på apostlene, og da spesielt på Paulus, for på alle mulige måter å motarbeide deres virksomhet. Om 
de kristne skulle bli anklaget for å ha brutt loven og bli framstilt for Sanhedrin, ville de straks bli 
strengt straffet for å ha falt fra jødenes tro. 

Mange jøder som tok imot evangeliet, fortsatte å ha respekt for seremoniloven og gjorde gjerne 
ukloke innrømmelser for å oppnå tillit hos sine landsmenn, fjerne fordom og vinne dem for troen på 
Kristus som verdens frelser. Paulus visste at så lenge mange menighetsledere i Jerusalem holdt fast 
på sin fordom mot ham, ville de fortsette å motarbeide hans innflytelse, Paulus følte at han ved å 
gjøre en eller annen passende innrømmelse kunne vinne dem for sannheten og samtidig fjerne en 
stor hindring for evangeliet andre steder. Men Gud gav ham ikke fullmakt til å gjøre så store 
innrømmelser som de forlangte. 

Paulus ønsket sterkt å leve i harmoni med andre kristne og viste stor forståelse for de svake i troen. 
Han hadde stor ærbødighet for de apostler som hadde vært sammen med Jesus, og for Jakob, 
Herrens bror. Hans mål var å være alt for alle så lenge han ikke måtte gi avkall på sine prinsipper. 
Med dette i tanke forstår vi bedre hvorfor han lot seg overtale til å vike av fra den faste kursen han 
hadde fulgt. Men 'han oppnådde ikke det han ønsket. Forsøket på å forlike forverret krisen og 
framskyndte de lidelser som var forutsagt. Han ble skilt fra sine åndelige brødre, og menigheten 
mistet en av sine sterkeste støtter, noe som førte til sorg hos de kristne i alle land. 



Dagen etter begynte Paulus å gjennomføre det menighetens ledere hadde anbefalt. For de fire unge 
mennene som hadde avlagt nasireerløftet', var tiden nesten utløpt, og Paulus tok dem med til 
templet "for å melde fra når renselsestiden utløp og offeret for hver enkelt av dem skulle bæres 
fram". Ennå manglet det noen kostbare renselsesoffer. 

Paulus i fengsel 
Paulus' rådgivere hadde ikke helt forstått hvilken stor fare han ble utsatt for. Jerusalem var full av 
pilegrimer fra mange land, og Paulus hadde besøkt mange av verdens største byer for å utføre den 
gjerningen Gud hadde pålagt ham: å forkynne evangeliet for hedningene. Han var derfor godt kjent 
av tusener som var kommet til Jerusalem fra andre land for å overvære høytiden. Mange nærte et 
bittert hat mot Paulus, og han satte livet på spill da han gikk inn i templet ved en offentlig tilstelning 
som denne. I flere dager hadde han gått inn og ut av templet uten å bli lagt særlig merke til, men da 
han like før utløpet av den fastsatte tiden stod og snakket med en prest om de ofre som skulle bæres 
fram, ble han gjenkjent av jøder fra Asia. 

Med djevelsk raseri kastet de seg over ham og ropte: "Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som 
taler overalt og til alle mot folket og loven og dette hellige sted." Da folket strømmet til for å hjelpe, 
rettet jødene en ny anklage mot ham: "Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i 
helligdommen og vanhelliget dette sted." 

Å ta en uomskåret med seg inn i det hellige templet var en forbrytelse som etter jødisk lov ble 
straffet med døden. Paulus var blitt sett sammen med efeseren Trofimus og nå trodde jødene at 
Paulus hadde tatt ham med til templet. Det var ikke tilfelle. Paulus selv var jøde og brøt derfor ikke 
loven da han gikk inn i templet. Selv om beskyldningen var falsk, flammet folkets fordom opp. 
Noen begynte å rope så det hørtes over hele tempelområdet, og det oppstod full forvirring. Til slutt 
spredte uroen seg over hele byen, og folk stimlet sammen. 

At en frafallen fra Israel skulle ha dristet seg til å vanhellige templet mens tusener fra alle deler av 
verden var kommet for å tilbe, flammet opp de verste lidenskaper. "De grep Paulus og trakk ham ut 
fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt." 

"De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for garnisonen fikk melding om at hele 
Jerusalem stod på ende." Claudius Lysias kjente godt urostifterne fra før. "Øyeblikkelig løp han 
med soldater og offiserer ned mot mengden. Da de så kommandanten og soldatene, holdt de opp 
med å slå Paulus." Kommandanten visste ikke årsaken til alt levenet, men han merket at folkets 
raseri var rettet mot Paulus. Han forvekslet ham med en egypter som for en tid siden hadde laget 
opprør, men som ennå ikke var fanget. Kommandanten lot folkene sine gripe Paulus og gav ordre til 
at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var, og hva han hadde gjort. Straks var 
det mange som høylydt og rasende rettet anklager mot Paulus. "Men i folkemassen ropte noen ett, 
andre noe annet, og da det ikke var mulig å få skikkelig beskjed i alt levenet, befalte han at Paulus 
skulle føres inn i borgen. De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham fordi mengden 
presset så voldsomt på. For hele folkemassen fulgte etter og skrek: "Drep ham!” 

Paulus taler til folket 
Midt i alt levenet var apostelen rolig og behersket. Han tenkte på Gud og visste at engler stod vakt 
omkring ham. Han ville nødig forlate templet før han hadde gjort et forsøk på å framholde 
sannheten for sine landsmenn. Da de skulle' føre ham inn i borgen, sa han til kommandanten: "Får 
jeg lov å si deg noe?" Lysias svarte: "Kan du gresk? Du er altså ikke den egypteren som for en tid 



siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne ut i ørkenen ?" Da svarte Paulus: "Jeg er en 
jøde fra Tarsus i Kilikia og borger av denne ansette by. Jeg ber deg, gi meg lov til å tale til folket." 

Det fikk han lov til. Han stilte seg på trappen, og med hånden gav han tegn til folket. 
Håndbevegelsen. tiltrakk seg oppmerksomhet, og hans oppførsel vakte respekt. "Da det ble helt 
stille, talte han til dem på hebraisk: "Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar!" Da de 
hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte: "Jeg er en jøde, født i Tarsus i 
Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter fikk jeg grundig opplæring i fedrenes lov, 
og jeg har brent for Guds sak som dere alle gjør det i dag." Ingen kunne motsi apostelen, for han 
viste til kjensgjerninger som var godt kjent blant folk i Jerusalem. 

Så fortalte Paulus om sin tidligere nidkjærhet og hvordan han forfulgte Kristi tilhengere like til 
døden. Han nevnte forholdene omkring sin omvendelse og fortalte hvordan stoltheten måtte gi etter 
for den korsfestede nasareeren. Hadde Paulus prøvd å argumentere med sine motstandere, ville de 
hardnakket ha nektet å høre på ham, men beretningen om hans erfaringer var så overbevisende at 
den en stund syntes å virke formildende og dempende. Deretter prøvde han å vise at det ikke var av 
eget valg han hadde begynt å arbeide blant hedningene. Han hadde ønsket å arbeide for sine 
landsmenn, men det var nettopp i dette templet Gud hadde talt til ham i en henrykkelse og sagt: 
"Dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedningfolkene." 

Så langt hadde folket lyttet med stor oppmerksomhet, men da Paulus kom til beretningen om 
hvordan han var blitt utnevnt som Kristi sendebud til hedningene, brøt raseriet ut igjen. De var vant 
til å se seg selv som det eneste folket Gud hadde noe til overs for. Derfor ønsket de ikke å dele med 
foraktede hedninger de privilegier som de hittil helt og fullt hadde betraktet som sine. De overdøvet 
taleren med ropet: "Få denne bort fra jordens overflate! Han bør ikke få leve!" 

Paulus for Det høye råd 
"De skrek, viftet med kappene sine og kastet støv opp i luften. Da befalte kommandanten at Paulus 
skulle føres inn i borgen, og at han skulle forhøres og piskes, så de kunne få vite grunnen til at de 
skrek slik mot ham. Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til 
stede: "Har dere lov til å piske en romersk borger som ikke engang har fått dom?" Da offiseren 
hørte det, gikk han til kommandanten og meldte: "Mannen er jo romersk borger. Hva er det du 
tenker på?" Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa: "Si meg, er du romersk borger?" "Ja," 
svarte han. Kommandanten sa: "Det kostet meg mange penger å få den borgerretten." "Men jeg er 
født til min," svarte Paulus. De som skulle forhøre ham, trakk seg da raskt unna. Og kommandanten 
ble engstelig da han forstod at han hadde lagt en romersk borger i lenker. 

Neste dag ville han ha klar beskjed om hva jødene anklaget ham for. Han løste ham derfor fra 
lenkene og befalte at overprestene og hele Rådet skulle møtes. Så hentet han Paulus og førte ham 
fram for dem." 

Apostelen ble nå stilt for den samme domstol som han før omvendelsen hadde vært medlem av. 
Rolig stod han foran de jødiske ledere. Ansiktet hans røpet Kristi fred. "Paulus så rett på 
rådsmennene og sa: "Brødre, det er med helt god samvittighet for Gud jeg har levd mitt liv like til i 
dag." Øverstepresten Ananias gav da ordre til dem som stod nærmest Paulus om å slå ham på 
munnen. Da sa Paulus til ham: "Gud skal slå deg, du kalkede vegg! Du sitter her og skal dømme 
meg etter loven, og så bryter du loven ved å befale at jeg skal bli slått" De som stod der, sa: 



"Skjeller du ut Guds øversteprest?" "Brødre, jeg visste ikke at han er øversteprest," sa Paulus, "for 
det står skrevet: Du skal ikke bruke skjellsord mot en høvding i ditt folk." 

Paulus visste at den ene del av Rådet var saddukeere og den annen fariseere, og han ropte til dem: 
"Brødre, jeg er en fariseer fra en familie av fariseere! Og jeg står anklaget for håpet om de dødes 
oppstandelse." 

Da han sa dette, ble det strid mellom fariseere og saddukeere, og forsamlingen ble splittet. For 
saddukeerne hevder at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, 
mens fariseerne tror på begge deler." De to partiene begynte å diskutere, og på den måten ble 
motstanden mot Paulus svekket. "Noen av de skriftlærde fra fariseerpartiet reiste seg og protesterte. 
"Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Tenk om det var en ånd eller en engel som talte til 
ham." 

I all forvirringen prøvde saddukeerne å gripe Paulus for å drepe ham, mens fariseerne forsøkte å 
beskytte ham. "Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet for at de skulle rive Paulus i 
stykker. Han befalte soldatene å gå ned og føre Paulus bort og ta ham inn i borgen." 

Gud oppmuntrer Paulus 
Når Paulus senere tenkte tilbake på alle påkjenningene den dagen, fryktet han for at hans måte å gå 
fram på ikke hadde behaget Gud. Hadde det likevel vært et feiltrinn å besøke Jerusalem? Hadde 
hans sterke ønske om å bevare enheten med sine medbrødre ført til det beklagelige resultatet? 

Holdningen som jødene, Guds utvalgte folk, inntok overfor en vantro verden, voldte apostelen store 
kvaler. Hva ville hedenske offiserer tenke om dem som påstod at de tilbad Jehova og bekledde 
hellige stillinger, men likevel lot seg drive av blindt og vilt raseri til å ødelegge medbrødre som 
våget å ha andre læremessige synspunkter enn de? Hvordan ville de se på dem som forvandlet Det 
høye råd til en skueplass for strid og vill forvirring? Paulus følte at Guds navn var blitt vanæret i 
hedningenes øyne. 

Nå var han i fengsel og visste at hans motstandere i voldsomt hat ville bruke alle midler for å få 
ham drept. Kunne det tenkes at hans arbeid for menighetene var slutt, og at glupende ulver var på 
vei inn? For Paulus var Kristi sak særdeles viktig, og det plaget ham å tenke på de farer som truet de 
spredtliggende menighetene, utsatt som de var for forfølgelse fra nettopp den slags mennesker han 
hadde stått overfor i Det høye råd. Fortvilt og motløs gråt han og bad. 

Gud glemte ikke sin tjener i denne vanskelige tiden. Han hadde beskyttet ham mot den morderiske 
folkemengden på tempelplassen og vært med ham da han møtte for Rådet. Han var hos ham i 
borgen og åpenbarte seg for sitt trofaste vitne som svar på hans inderlige bønn om veiledning. 
Natten etter stod Herren foran ham og sa: "Vær frimodig! Slik du har vitnet om meg i Jerusalem, 
skal du også vitne i Roma." 

Paulus hadde lenge sett fram til å besøke Roma og vitne om Kristus der, men han hadde også følt at 
jødenes fiendskap forpurret planene hans. Selv ikke nå kunne han forestille seg at det var som fange 
han skulle reise Roma. 

Sammensvergelsen 
Herren oppmuntret Paulus, men hans fiender fortsatte å legge planer for å drepe ham. "Neste 



morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus; de sverget på at de verken ville spise eller 
drikke før de hadde drept ham. Over førti mann var med i denne sammensvergelsen." Dette var en 
faste som Herren hadde fordømt gjennom profeten Jesaja: "Når dere faster, blir det med strid og 
trette.” 

De sammensvorne gikk til overprestene og de eldste og sa: "Vi har sverget på at vi ikke vil smake 
mat, før vi har drept Paulus. Nå må dere og Rådet anmode kommandanten om å sende ham til dere 
igjen. Lat som om dere vil granske saken hans nøyere. Så skal vi holde oss klar til å drepe ham før 
han når fram." 

I stedet for å påtale denne fryktelige planen gikk prestene og lederne med på den. Paulus hadde rett 
da han sammenliknet Ananias med en kalket vegg. 

Men Gud grep inn og reddet Paulus. En søstersønn fikk nyss om bakholdet og drog straks til borgen 
for å fortelle det til Paulus. "Paulus sendte bud på en av offiserene og sa: "Før denne unge gutten til 
kommandanten, for han har noe å melde ham." Han tok ham da med seg og førte ham til 
kommandanten og sa: "Fangen Paulus kalte på meg og bad meg føre denne unge gutten til deg. Han 
har noe å si deg." Da tok kommandanten ham i armen, førte ham avsides og spurte: "Hva har du å 
fortelle meg?" Han svarte:” Jødene har avtalt at de i morgen skal be deg bringe Paulus ned til Rådet. 
De skal late som om de vil granske saken hans nøyere. Men du må ikke la deg overtale av dem. For 
mer enn førti mann av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de verken skal spise eller 
drikke før de har drept ham. Nå holder de seg klar og venter på at du skal si ja." 

"Kommandanten lot gutten gå, men gav streng beskjed: "Du må ikke røpe for noen at du har fortalt 
meg dette.” 

PauIus overlates til Feliks 
Lysias bestemte seg straks for å sende Paulus ut av sitt distrikt og over til landshøvdingen Feliks. 
Jødene var rastløse og misnøyde, og opprør var langt fra sjeldne. Apostelens fortsatte nærvær i 
Jerusalem kunne føre til alvorlige konsekvenser både for byen og kommandanten. "Han kalte til seg 
et par av offiserene og sa: "Sørg for at 200 soldater er klar til å dra til Cæsarea etter den tredje time i 
natt. Ta med 70 ryttere og 200 lettvæpnede menn, og skaff ridedyr så de kan få Paulus trygt fram til 
landshøvdingen F'eliks.” 

Det hastet å få Paulus av sted. Soldatene utførte ordren og tok Paulus med seg for å bringe ham til 
Antipatris om natten. Derfra tok ryttere fangen med seg til Cæsarea. De fire hundre soldatene drog 
tilbake til Jerusalem. 

Offiseren for avdelingen som fulgte Paulus, førte fangen fram for Feliks og gav landshøvdingen 
brevet som kommandanten i Jerusalem hadde gitt ham: 

"Claudius Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Feliks. Denne mannen hadde jødene grepet, 
og de holdt på å slå ham i hjel da jeg kom med soldatene. Jeg fikk vite at han var romersk borger og 
reddet ham. 

Så førte jeg ham ned til deres Råd fordi jeg ville ha rede på hvorfor de anklaget ham. Jeg fant ut at 
anklagen dreide seg om spørsmål i forbindelse med deres lov og ikke gjelder noe som fortjener 
dødsstraff eller fengsel. Men da jeg har fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot 



mannen, sender jeg ham til deg. Jeg har også gitt anklagerne beskjed om at de får henvende seg til 
deg i denne saken." 

Da Feliks hadde lest brevet, spurte han hvilken provins fangen kom fra. Da han fikk høre at Paulus 
kom fra Kilikia, sa han: ”,Jeg skal forhøre deg når dine anklagere er kommet." Så gav han ordre om 
at Paulus skulle sitte i varetekt i slottsborgen til Herodes. 

Paulus var ikke den første av Guds tjenere som fant et fristed blant hedninger når de møtte det hat 
Guds folk la for dagen. Raseriet mot Paulus føyde en ny forbrytelse til den forstemmende listen av 
forbrytelser som preget jødefolkets historie. De hadde enda en gang forherdet sitt hjerte for 
sannheten og beseglet sin dom. 

Bare noen få forstår fullt ut betydningen av den uttalelsen Kristus gav i synagogen i Nasaret, da han 
kalte seg selv den salvede. Han kunngjorde at hans gjerning var å trøste, velsigne og frelse syndere 
og dem som sørget. Da han merket at de lot seg drive av stolthet og vantro, minnet han dem om at 
Gud tidligere hadde vendt seg bort fra sitt utvalgte folk på grunn av deres vantro og opprørstrang, 
og i stedet åpenbart seg for hedninger i andre land, som ikke hadde forkastet lyset fra himmelen. 
Enken i Sarepta og syreren Na'aman fulgte det lyset de mottok, og ble regnet som mer rettferdige 
enn Guds utvalgte folk, som hadde forlatt Gud og gitt avkall på sin tro på grunn av 
bekvemmelighetshensyn og trang til verdslig ære. 

Det var en skremmende sannhet Kristus fortalte jødene i Nasaret da han erklærte at det frafalne 
Israel ikke var et sikkert tilholdssted for Guds trofaste sendebud. De ville verken forstå hans 
betydning eller sette pris på hans gjerning. Jødenes ledere gav nok inntrykk av at de æret Gud med 
nidkjærhet og gjorde sitt beste for Israel, men i virkeligheten var de fiender av både Gud og Israel. I 
liv og lære førte de folket litt etter litt så langt fra lydigheten mot Gud at han ikke kunne komme 
dem til unnsetning på nødens dag. 

I Paulus' tilfelle passet Frelserens irettesettelse til folket i Nasaret ikke bare på de vantro jøder, men 
på hans egne trosfeller. Hadde menighetens ledere oppgitt bitterheten mot Paulus og innsett at han 
var kalt av Gud til å forkynne evangeliet for hedningene, ville Herren ha spart Paulus. Gud bestemte 
ikke at Paulus' gjerning skulle slutte så brått, men han utførte heller ingen undergjerning for å 
motvirke den rad av omstendigheter som menighetslederne i Jerusalem gav støtet til. 

Deres holdninger fører til liknende resultater i dag. Menigheten har gått glipp av mange velsignelser 
fordi den har unnlatt å sette pris på og utvikle det Gud i sin nåde har skaffet til veie. 

Hvor ofte kunne ikke Gud ha forlenget en trofast forkynners virksomhet dersom menigheten bare 
hadde forstått å verdsette hans arbeid! Gud fjerner ofte sin velsignelse fra dem som tillater 
sjelefienden å forkvakle deres dømmekraft, slik at de mistyder alt en Kristi tjener sier og gjør, og på 
den måten stiller seg i veien og hindrer ham i arbeidet. 

Satan bruker hele tiden sine tilhengere til å skape motløshet og ødelegge dem Gud har valgt til å 
utføre et stort og edelt arbeid. De er kanskje villige til å ofre selve livet for å fremme Kristi sak. 
Likevel sår den store bedrager tvil om dem blant deres med troende. Blir det nørt opp under denne 
tvilen, undergraver det tilliten til deres oppriktighet og svekker deres virksomhet. Altfor ofte har 
Satan hell med seg og påfører Guds tjenere så store kvaler på grunn av deres med troende at Gud i 
sin nåde griper inn og lar sine tjenere få hvile. Når deres hender ligger foldet over det livløse 



brystet, og stemmen som advarte og oppmuntret, er stilnet, våkner kanskje de hardnakkede og tar 
imot og verdsetter velsignelser som de tidligere skjøv fra ,seg. Kanskje oppnår Guds tjenere med sin 
død det de ikke klarte mens de levde.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 21,17-23,35 

Rettergangen i Cæsarea
Paulus hadde vært i Cæsarea i fem dager da hans anklagere ankom fra Jerusalem. De hadde med seg 
Tertullus. Han var advokat og ble betalt for å gi råd. Saken kom straks opp til behandling. Paulus 
ble ført fram for forsamlingen, og Tertullus begynte sin anklagetale. Han mente nok at smiger 
kunne ha større innvirkning på den romerske landshøvdingen enn sannhet og rett. Han begynte med 
å lovprise Feliks: "Høyt ærede Feliks. Takket være deg hersker ro og orden overalt, og dette folket 
har fått bedre kår på grunn av ditt kloke styre. I dyp takknemlighet erkjenner vi dette alltid og 
overalt." 

Slik nedlot Tertullus seg til å framføre en åpenbar usannhet, for Feliks hadde en dårlig og foraktelig 
karakter. Historikeren Tacitus skriver at Feliks gav utløp for sine laster og grusomheter med en 
konges makt og en slaves sinnelag. Alle som hørte Tertullus, visste at smigeren var usann, men 
deres ønske om å få Paulus dømt var sterkere enn deres kjærlighet til sannheten. 

Tertullus anklaget Paulus for forbrytelser som kunne få ham dømt for høyforræderi dersom de lot 
seg bevise. "Den mannen der har vist seg å være den rene pest. Han skaper uro blant alle jødene 
rundt i verden og er leder for nasareer-sekten. Han har til og med forsøkt å vanhellige templet." 

Så fortalte Tertullus at Lysias, kommandanten for garnisonen i Jerusalem, hadde tatt Paulus bort fra 
jødene med makt da de ville dømme ham etter sin religiøse lov, og dermed tvunget dem til å føre 
saken fram for Feliks. Dette sa han for å få landshøvdingen til å utlevere Paulus til en jødisk 
domstol. Alle anklagene ble varmt støttet av de jøder som var til stede. De forsøkte ikke å skjule sitt 
hat mot fangen. 

Paulus forsvarer seg 
Feliks var skarp nok til å gjennomskue både sinnelag og karakter hos dem som anklaget Paulus. 
Han forstod hvorfor de hadde smigret ham, og la merke til at de hadde vanskelig for å bevise 
anklagene mot Paulus. Landshøvdingen gav tegn til Paulus at han skulle svare for seg selv. Paulus 
kastet ikke bort tiden på komplimenter, men erklærte kort og godt at han forsvarte seg frimodig 
fordi Feliks hadde vært dommer i mange år og kjente godt til jødenes lover og skikker. Paulus viste 
klart at alle anklagene mot ham var usanne. Han avviste at han hadde vært årsak til uroen i 
Jerusalem. Han hadde heller ikke vanhelliget templet. "Ingen så meg diskutere med noen eller 
oppvigle folk, verken i templet, i synagogene eller ute i byen. De kan da heller ikke bevise det de 
anklager meg for," sa han. Paulus tilstod at han tilbad fedrenes Gud og fulgte det anklagerne kalte 
en sektlære, men samtidig hevdet han at han trodde alt som stod skrevet i loven og profetene. Og i 
samsvar med Skriftens klare lære trodde han på de dødes oppstandelse. Han uttalte videre at det 
viktigste i livet alltid hadde vært å ha en ren samvittighet for Gud og mennesker. 

Ærlig og oppriktig fortalte han hvorfor han besøkte Jerusalem, og hvordan det gikk til at han ble 
arrestert og tatt for domstolen: "Etter flere års forløp kom jeg for å overbringe en gave til hjelp for 
mitt folk og for å ofre. Da var det de fant meg i templet, hvor jeg hadde latt meg rense ,- uten at det 



var blitt sammenstimling eller uro. Noen jøder fra Asia så meg, og de burde ha møtt fram for deg og 
kommet med anklager om de hadde hatt noen. Eller så får disse her si hva de fant meg skyldig i da 
jeg stod for Rådet. For det kan da vel ikke være den ene setning jeg ropte da jeg stod foran dem: 
"Det er på grunn av de dødes oppstandelse jeg står anklaget her i dag.” 

Apostelen var tydelig oppriktig og talte med stort alvor. Ordene hans hadde en overbevisende 
tyngde. I brevet til Feliks gav Claudius Lysias det samme vitnesbyrdet om Paulus' atferd. Dessuten 
kjente Feliks bedre til jødenes religion enn folk flest. Paulus' klare uttalelser om sakens 
kjensgjerninger fikk Feliks til å forstå motivene bak jødenes forsøk på å få apostelen dØmt for 
opprør og forræderi. Landshøvdingen ville ikke etterkomme deres ønske og felle en urettferdig dom 
over en romersk borger. Han kunne heller ikke utlevere Paulus til å bli tatt av dage uten en 
rettferdig kjennelse. Feliks kjente likevel ikke noe høyere motiv enn egeninteresse, og han lot seg 
drive av trangen til ros og forfremmelser. Frykten for å støte jødene holdt ham fra å yte full 
rettferdighet til en mann han visste var uskyldig. Derfor bestemte han seg for å utsette saken til 
Lysias kunne være til stede. "Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms," 
sa han. 

Apostelen var fremdeles fengslet, men Feliks gav vakthavende offiser ordre om at Paulus skulle 
holdes i mild varetekt. Ingen av hans egne måtte hindres i å hjelpe ham. 

Paulus vitner om sin tro 
Det gikk ikke lenge før Feliks og hans kone Drusilla lot Paulus hente til en privat samtale for å høre 
mer om troen på Jesus Kristus. De var ikke bare villige, men begjærlige etter å høre den nye læren 
sannheter som de kanskje aldri ville få høre en gang til, og som ville bli et viktig vitnesbyrd mot 
dem på Herrens dag dersom de forkastet dem. 

Paulus betraktet dette som en gudgitt anledning og benyttet den fullt ut. Han visste at han stod foran 
en person som hadde makt til både å drepe og sette fri. Likevel brukte han verken ros eller smiger i 
samtalen med Feliks og Drusilla. Han var klar over at hans ord ville bli en duft til liv eller død for 
dem. Uten å tenke på seg selv forsøkte han å få Feliks og Drusilla til å forstå faren de befant seg i. 

Paulus forstod at evangeliet stilte krav til alle som hørte ham. En dag ville de enten stå sammen med 
de rene og hellige foran den store hvite tronen eller være sammen med dem Jesus vil tiltale på 
denne måten: "Bort fra meg, dere som gjør urett!" Paulus visste at han skulle møte alle sine tilhørere 
igjen foran den himmelske domstol og avlegge regnskap ikke bare for alt han hadde sagt og gjort, 
men også for de motiver og den ånd som lå bak hans ord og gjerninger. 

Feliks' livsførsel var så full av vold og grusomheter at få hadde toret å antyde at hans karakter og 
vandel ikke var feilfri. Men Paulus fryktet ikke mennesker. Han talte klart og tydelig om sin tro på 
Kristus og hvorfor han trodde. Det førte til at han kom inn på de dyder som er så viktige for en 
kristen karakter, og som det stolte paret foran ham var totalt blottet for. 

Som eksempel framholdt Paulus Guds karakter - hans rettferd og rettvishet og lov. Han viste klart at 
mennesket plikter å leve edruelig og avholdende, holde sine lidenskaper under fornuftens kontroll, 
og leve i samsvar med Guds lov for å bevare fysisk og åndelig livskraft. 

Paulus fortalte om den kommende dom, da enhver skal bli lønnet etter sine gjerninger. Da vil det 
vise seg at rikdom, stilling og titler er verdiløse når det gjelder å oppnå Guds velvilje og slippe fri 



fra følgene av synd. Han viste at det er i dette livet menneskene må forberede seg for livet som 
kommer. Lar de være å benytte de privilegier og anledninger de får, går de evig fortapt. De får 
ingen ny anledning. 

Paulus brukte lang tid på å forklare de vidtrekkende krav Guds lov stiller. Han viste hvordan den 
trenger inn til de dypeste gjemmer i menneskets moralske natur og kaster lys over det som har vært 
skjult for menneskers innsyn' og kunnskap. Det et menneske kan komme til å gjøre eller si, viser 
bare hva det gir seg ut for å være, men er en dårlig målestokk for menneskets moralske karakter. 
Loven gransker tanker, motiver og forsetter. Syndige lyster som er skjult for det menneskelige øye, 
misunnelse, hat, attrå og ærgjerrighet, onde handlinger kjælt for i dypet av menneskets sinn, men 
aldri utført på grunn av manglende anledninger - alt dette fordømmes av loven. 

Paulus søkte å gjøre tilhørerne oppmerksom på det ene store offer for synd. Han henviste til de ofre 
som skulle bære bud om de kommende goder; og framstilte deretter Kristus som oppfyllelsen av 
alle de seremonier som pekte fram til ham som den eneste kilde til liv og håp for den falne 
menneskehet. Hellige menn i gammel tid ble frelst fordi de trodde på Kristi blod. Når de overvar 
offerdyrenes dødskamp, så de samtidig fram til Guds Lam, som skulle bære verdens synd. 

Gud har rett til å kreve kjærlighet og lydighet av dem han har skapt. I loven har han gitt en 
fullkommen målestokk for alt som er rett, men mange glemmer sin skaper og velger å følge sin 
egen vei i opprør mot hans vilje. De gir fiendskap i bytte for en kjærlighet som er så høy som 
himmelen og stor som verdensaltet. Gud kan ikke slå av på lovens krav for å imøtekomme 
ugudelige mennesker. Mennesker kan heller ikke i egen kraft oppfylle det loven krever. Bare i tro 
på Kristus kan synderen bli renset for skyld og satt i stand til å vise lydighet mot Skaperens lov. 

Slik gjorde fangen Paulus gjeldende de krav Guds lov stiller til både jøder og hedninger. Samtidig 
framholdt han den foraktede nasareeren Jesus som Guds Sønn og verdens frelser. 

Landshøvdingens jødiske kone visste godt at den loven hun så skammelig brøt, var hellig, men 
hennes fordom mot mannen fra Golgata stålsatt" hennes hjerte mot livets ord. Feliks hadde derimot 
aldri hørt sannheten, men Den Hellige Ånds påvirkning førte til at han ble overbevist og sterkt 
grepet av det han hørte. Samvittigheten var våknet og gav seg til kjenne. Feliks forstod at Paulus 
hadde rett. Han begynte å tenke tilbake på en fortid i synd. Skremmende klart så han for seg alt det 
skjulte i en ungdomstid preget av utsvevelser og blods utgytelse. Det samme gjaldt det mørke 
rullebladet med alt det vonde som var skjedd senere. Han så seg selv som lidderlig, grusom og 
grisk. Sannheten hadde aldri kommet ham så nært inn på livet før. Aldri hadde han vært så fylt av 
redsel. Bare tanken på at alt det skjulte i hans kriminelle løpebane lå åpent for Gud, og at han en 
gang ville bli dømt etter sine gjerninger, fikk ham til å skjelve av skrekk. 

I stedet for å la denne selverkjennelse føre til omvendelse valgte han å skyve fra seg de plagsomme 
tankene. Plutselig avbrøt han samtalen med Paulus: "Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle deg 
igjen." 

Hvilken forskjell det var mellom Feliks og fangevokteren i Filippi! Herrens tjenere ble ført i lenker 
til fangevokteren; det samme ble Paulus til Feliks. Bevisene på at de ble støttet av en guddommelig 
kraft, deres glede midt i lidelse og vanære, deres fryktløshet da jorden skaket i et voldsomt 
jordskjelv, og deres kristne vilje til å tilgi - alt dette overbeviste fangevokteren, som skjelvende 
bekjente sine synder og fikk tilgivelse. Feliks skalv også, men han vendte ikke om. Fangevokteren 



gledet seg over å kunne ønske den Hellige Ånd velkommen til hjerte og hjem. Feliks bad Guds 
sendebud om å gå. Den ene valgte å bli Guds barn og arving til himmelen; den andre valgte å dele 
skjebne med de ugudelige. 

Det gikk to år før det skjedde noe mer med Paulus. Feliks lot ham bli sittende i fengsel, men sendte 
stadig bud etter ham og lyttet interessert til hva han hadde å si. Motivet for denne påtatte 
vennligheten var imidlertid å få penger av Paulus. Feliks lot ham forstå at et større pengebeløp ville 
sette ham fri, men Paulus holdt seg for god til å bestikke noen for å oppnå frihet. Han var ingen 
forbryter. Dessuten var han for fattig til å betale løsepenger, selv om han kunne ha tenkt seg det. 
Han ville heller ikke på egne vegne appellere til sine venners sympati og offervilje. Dessuten følte 
han at han var i Guds hender, og ønsket derfor ikke å forpurre hans planer med ham. 

Feliks ble til slutt kalt til Roma på grunn av de store overgrepene mot jødene. Før han forlot 
Cæsarea, ville han gjerne innynde seg hos jødene og lot Paulus bli sittende i fengsel. Likevel lyktes 
det ikke å oppnå jødenes tillit. Feliks måtte i stedet gå fra stillingen i unåde og ble etterfulgt av 
Porkius Festus, også han med hovedkvarter i Cæsarea. 

En lysstråle fra himmelen hadde fått lov til å skinne på Feliks når Paulus gikk i rette med ham om 
rettferdighet, avhold og den kommende dom. Han fikk en himmelsendt anledning til å bekjenne sine 
synder og avstå fra dem, men han sa til Guds sendebud: "Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle 
deg igjen." Han vraket det siste tilbudet om nåde. Gud skulle aldri kalle på ham igjen.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 24 

Paulus anker saken til keiseren
"Tre dager etter at Festus var kommet til provinsen, drog han fra Cæsarea og opp til Jerusalem. 
Overprestene og jødenes ledere kom da til ham med søksmål mot Paulus. Og de bad ham gjøre dem 
den tjeneste å sende Paulus til Jerusalem." Hensikten med denne oppfordringen var at de ville legge 
seg i bakhold på veien til Jerusalem og drepe Paulus. Festus hadde imidlertid stor respekt for sin 
ansvarsfulle stilling og avslo høflig å sende bud etter Paulus. "Jeg svarte dem," sa han, "at det ikke 
er romersk sedvane å utlevere noen som er anklaget, før han personlig har møtt anklagerne og fått 
anledning til å forsvare seg mot klagen." Han forklarte at han om kort tid ville vende tilbake til 
Cæsarea. "De av dere kan bli med som har myndighet til å legge fram anklagen, om det er noe galt 
ved mannen," sa han. 

Det var ikke hva jødene ønsket. De hadde ikke glemt det forrige nederlaget i Cæsarea. I motsetning 
til apostelens verdige framtreden og kraftige argumenter ville deres hatske sinnelag og grunnløse 
anklager komme i det aller verste lys. I stedet krevde de at Paulus måtte bli sendt til Jerusalem og 
svare for seg der, men Festus fastholdt at han ønsket å gi Paulus en rettferdig rettergang i Cæsarea. 
Gud påvirket Festus til å ta denne avgjørelsen. Han ønsket at Paulus skulle få leve en stund til. 
Straks jødene forstod at de ikke fikk sin vilje, begynte de å forberede det søksmål mot Paulus som 
de ville legge fram for landshøvdingen. 

Etter noen dagers opphold i Jerusalem drog Festus tilbake til Cæsarea, hvor han dagen etter tok 
plass på dommersetet og gav ordre om at Paulus skulle hentes. Vi leser at jødene som var kommet 
ned fra Jerusalem, stilte seg rundt ham og framførte mange alvorlige beskyldninger som de ikke 
kunne bevise. Denne gang hadde de ikke med advokat og valgte derfor a framføre anklagene selv. 



Etter hvert som rettssaken gikk sin gang, påviste den siktede rolig og alvorlig at anklagene mot ham 
ikke var annet enn falske påstander. 

Festus oppdaget at hele saken dreide seg om jødenes lære, og at anklagene mot Paulus i 
virkeligheten ikke inneholdt noe som kunne forsvare dødsstraff eller fengsling, selv om 
klagemålene hadde latt seg bevise. Han kunne likevel forestille seg hvilket raseri det ville skape om 
Paulus ikke ble domfelt eller utlevert til jødene. For å stå seg godt med jødene spurte han Paulus: 
"Er du villig til å reise opp til Jerusalem og få saken avgjort der, med meg som dommer?" 

Apostelen visste at han ikke kunne vente rettferdighet av dem som med sine forbryterske handlinger 
nedkalte Guds vrede over seg. På samme måte som profeten Elia forstod han at han var sikrere blant 
hedninger enn blant dem som hadde forkastet lyset fra himmelen og forherdet sitt hjerte mot 
evangeliet. Paulus var trøtt av strid. Hans virketrang kunne vanskelig tåle alle utsettelsene og den 
tærende uvissheten som rettergangen og fengslingen gav. Derfor bestemte han seg for å bruke sin 
romerske borgerrett og innanke saken for keiseren. 

Paulus svarte landshøvdingen slik: "For keiserens domstol står jeg, og her har jeg rett til å få dom. 
Mot Jødene har jeg ikke gjort noe galt. Det vet du meget vel. Hvis jeg har begått en forbrytelse og 
gjort noe som fortjener dødsstraff, ber jeg ikke om å få slippe å dø. Men hvis det ikke er noe i det de 
anklager meg for, da kan ingen utlevere meg til dem. Jeg innanker min sak for keiseren." 

Festus visste ikke at jødene hadde planlagt å drepe Paulus. Derfor forbauset det ham at Paulus 
innanket sin sak for keiseren, men med apostelens anke var. rettsforhandlingene slutt. Festus drøftet 
saken med sine rådgivere og erklærte: "Du har anket til keiseren, du skal reise til keiseren." 

Et hat født av hykleri og egenrettferdighet hadde enda en gang ført til at en av Guds tjenere så seg 
tvunget til å søke sikkerhet hos hedninger. Det samme hatet tvang profeten Elia til å søke ly hos 
enken i Sarepta og førte senere til at forkynnere av evangeliet måtte vende seg bort fra jødene og 
forkynne budskapet for hedningene. Guds folk møter det samme hatet i dag. Mange bekjennende 
kristne viser den samme stolthet, formalisme, selviskhet og undertrykkelsestrang som krevde så stor 
plass i jødenes hjerte. Tiden vil komme da mennesker som gir seg ut for å representere Kristus, vil 
innta den samme holdning som prestene og lederne viste i sin behandling av Kristus og apostlene. 
Guds trofaste tjenere må snart gjennom en krise og møte den samme hardhjertetheten, det samme 
fryktelige stivsinnet og det samme ubøyelige hatet. 

Alle som fryktløst og etter sin samvittighets overbevisning tjener Gud i denne vanskelige tiden, 
trenger mot, karakterstyrke og kjennskap til Gud og hans ord, for de som er tro mot Gud, vil bli 
forfulgt og få sine motiver trukket i tvil. Deres beste hensikter vil bli misforstått. De vil bli foraktet 
Med all sin forførende makt vil Satan påvirke hjerter og synkverve folk så det onde synes godt og 
det gode ondt. Jo sterkere og renere gudsfolkets tro er, og jo mer bestemt de er på å lyde Gud, desto 
voldsommere blir Satans anstrengelser for å egge raseriet hos dem som gir seg ut for å være hellige, 
men likevel tråkker Guds lov under fot. Under slike forhold kreves det en urokkelig tillit og 
rakryggethet til å holde fast på den tro som er overgitt de hellige. 

Gud ønsker at hans folk skal gjøre seg klar til å møte den forestående krise. De må møte den enten 
de er forberedt eller ikke. Bare de som lever i samsvar med den guddommelige målestokk, blir 
stående når prøvelsene kommer. Når verdens ledere slår seg sammen med presteskapet for å tvinge 
andres samvittighet, viser det seg hvem som virkelig frykter og tjener Gud. Når mørket er tettest, vil 



den gudfryktiges karakter skinne klarest. Når det ikke lenger er noen andre å stole på, kommer det 
for en dag hvem som har en rotfestet tillit til Jehova. Når sannhetens fiender leirer seg rundt Guds 
tjenere for å gjøre dem vondt, våker Gud over dem for a gjøre godt. Han vil være som en skyggende 
klippe i et vansmektende land.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 25. 1-12 

Nesten overtalt
Paulus hadde anket sin sak inn for keiseren, og Festus så seg nødt til å sende ham til Roma. Det tok 
imidlertid tid å finne passende skipsleilighet. Andre fanger skulle sendes samtidig, og derfor ble 
avreisen utsatt. Det krevde tid å granske hver enkelt fanges sak, og Paulus fikk anledning til å vitne 
om sin tro for høytstående personer i Cæsarea og for kong Agrippa, den siste av Herodes-slekten. 

"Noen dager senere kom kong Agrippa og Berenike til Cæsarea for å besøke Festus. Da de hadde 
vært der noen dager, la Festus saken mot Paulus fram for kongen. "Jeg har en mann her," sa han, 
som Feliks etterlot som fange. Da jeg drog til Jerusalem, gikk overprestene og jødenes eldste til 
søksmål mot ham og bad om å få ham dømt." Han forklarte deretter bakgrunnen for at fangen hadde 
anket sin sak inn for keiseren, og fortalte at jødene i den forrige rettergangen mot Paulus ikke hadde 
framført anklager av det slaget Festus hadde tenkt seg. "Det de anførte mot ham, gjaldt noen 
stridsspørsmål i deres egen religion og noe om en viss Jesus som er død, men som Paulus påstod er i 
live." 

Paulus hos Festus og Agrippa 
Agippa ble interessert og sa: "Jeg skulle selv ha lyst til å høre denne mannen." For å oppfylle hans 
ønske ble det arrangert en sammenkomst for dagen etter. "Neste dag kom kong Agrippa og 
Berenike i full stas og toget inn i rettssalen sammen med de militære sjefer og byens fremste menn. 
På ordre av Festus ble Paulus ført inn." 

Til ære for gjestene benyttet Festus anledningen til å skape en praktfull ramme om begivenheten. 
Landshøvdingens og gjestenes kostbare drakter, soldatenes blinkende sverd og offiserenes strålende 
rustninger kastet glans over tilstelningen. 

Og der stod Paulus, fremdeles i lenker, foran forsamlingen. Hvilken kontrast! Agrippa og Berenike 
stod for makt og stilling og nøt derfor verdens gunst, men de manglet de karakteregenskaper Gud 
verdsetter. De brøt hans lov og var fordervet i hjerte og levesett. Deres livsstil var avskyelig i 
Herrens øyne. 

Den aldrende fangen stod lenket til en soldat. Det fantes ingen ting ved ham som syntes å påkalle 
verdens hyllest. Men hele himmelen var interessert i denne mannen selv om han syntes å være 
venneløs, fattig og uten rang, og var fengslet fordi han trodde på Guds Sønn. Engler stod ved hans 
side. All kongelig stas og prakt ville ha bleknet om glansen fra bare ett av disse sendebudene hadde 
vært synlig. Kongen og hans hoff ville blitt slått til jorden på samme måte som vaktmennene ved 
Kristi grav. 

Festus introduserte selv Paulus for forsamlingen med disse ordene: "Kong Agrippa og alle dere som 
er til stede her! Foran dere ser dere den mann som har fått hele den jødiske befolkning til å vende 
seg til meg både i Jerusalem og her. De har høylytt forlangt at han ikke måtte få leve lenger. Jeg ble 



klar over at han ikke hadde gjort noe som fortjener dødsstraff. Men han har selv anket til Hans 
Majestet, og jeg har besluttet å sende ham dit. Imidlertid har jeg ikke sikre opplysninger å skrive til 
Hans Majestet. Derfor fører jeg ham fram for dere, i første rekke for deg, kong Agrippa, så jeg etter 
forhøret kan vite hva jeg skal skrive. For jeg synes det er meningsløst å oversende en fange uten å 
gjøre rede for anklagen mot ham." 

Kong Agrippa gav så Paulus tillatelse til å legge fram sin sak. Alt storfolket og prakten omkring 
dem brakte ikke Paulus ut av fatning. Han visste hvor lite verdslig rikdom og verdighet er verd. Han 
lot seg ikke et øyeblikk skremme av verdens pomp og prakt, men bevarte hele tiden fatningen. 

Paulus taler til Agrippa 
"Kong Agrippa," begynte han, "jeg priser meg lykkelig at det er for deg jeg i dag skal forsvare meg 
mot alt det jødene anklager meg for, ikke minst fordi du kjenner godt alle jødenes skikker og 
stridsspørsmål. Derfor ber jeg deg om å høre tålmodig på meg." 

Paulus fortalte om sin omvendelse fra hardnakket vantro til troen på Jesus fra Nasaret som verdens 
frelser. Han beskrev synet fra himmelen, som først fylte ham med en uforklarlig frykt, men som 
senere ble til stor oppmuntring - en åpenbaring av guddommelig herlighet, der midtpunktet var en 
trone. På denne tronen satt han som han hadde foraktet og hatet, og hvis tilhengere han til og med 
hadde forsøkt å utrydde. Fra det øyeblikk var Paulus et annet menneske. Han trodde oppriktig og 
brennende på Jesus, forvandlet som han var ved Guds nåde. 

Klart og med stor kraft la Paulus fram for Agrippa de viktigste begivenhetene i Kristi liv her på 
jorden. Han vitnet om at profetienes Messias allerede var kommet i mannen Jesus fra Nasaret. Han 
viste til hva Det gamle testamente hadde uttalt om at Messias skulle komme som et menneske blant 
mennesker, og hvordan Jesu liv hadde oppfylt alle enkeltheter som var gitt av Moses og profetene. 
For å frelse en fortapt verden hadde Guds Sønn utholdt korset, fornedrelsen og skammen og fart 
tilbake til himmelen etter å ha seiret over død og grav. 

Hvorfor skulle det være så utrolig at Kristus var stått opp fra de døde? spurte Paulus. Engang mente 
han at det var umulig, men hvordan skulle han nå kunne tvile på noe han selv hadde sett og hørt? 
Utenfor Damaskus' murer hadde han virkelig sett den korsfestede og oppståtte Kristus, den samme 
Kristus som hadde vandret i Jerusalems gater og dødd på korset, som hadde brutt dødens lenker og 
steget opp til himmelen. Like sikkert som Peter, Jakob og Johannes og de andre disiplene hadde sett 
ham og snakket med ham, hadde han gjort det. Stemmen hadde befalt ham å forkynne evangeliet 
om en oppstått frelser. Hvordan kunne han nekte? I Damaskus og Jerusalem, ,over hele Judea og i 
fjerne områder hadde han vitnet om Jesus den korsfestede og vist alle mennesker "at de må gjøre 
bot og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen". 

"Dette er grunnen til at jødene grep meg i templet og forsøkte å drepe meg," uttalte Paulus. "Men til 
denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det 
profetene og Moses sa skulle kende, at Messias skulle lide og være den første som stod opp fra de 
døde, og deretter skulle han forkynne lyset for folket og for folkeslagene." 

Hele forsamlingen lyttet bergtatt til den vidunderlige beretningen om hva Paulus hadde opplevd. 
Apostelen tok seg tid til sitt yndlingsemne. Ingen tvilte på hans oppriktighet, men da hans 
uimotståelige velta1enhet nådde sitt høydepunkt, brøt Festus ham av og ropte: "Du er fra sans og 
samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden." 



Paulus svarte: "Ærede Festus, jeg er ikke fra forstanden, for alt jeg sier, er sant og vel betenkt. 
Kongen kjenner til alle disse ting, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av 
dette er gått ham forbi; det' er jo ikke skjedd i en avkrok." Så vendte han seg direkte til Agrippa og 
sa: "Kong Agrippa, tror du på profetene? Jeg vet at du tror." 

Dypt beveget glemte Agrippa et øyeblikk omgivelsene og sin høye verdighet. Han tenkte bare på 
det han hadde hørt. Foran ham stod en fordringsløs fange som Guds sendebud. Agrippa svarte 
uvilkårlig: "Det er like før du overtaler meg til å bli en kristen." 

Apostelen svarte med stort alvor: "Jeg ønsker til Gud at både du og alle som hører meg i dag, nå 
eller senere må bli som jeg, bare uten disse lenkene." Han løftet sine lenkebundne hender. 

Det ville ikke ha vært urettferdig om Festus, Agrippa og Berenike hadde båret de lenker Paulus var 
bundet med. Alle hadde begått grove forbrytelser. Disse lovbrytere hadde hørt tilbudet om frelse 
ved Kristi navn. I hvert fall en var nesten blitt overtalt til å ta imot den nåde og tilgivelse som ble 
tilbudt. Men Agrippa avviste tilbudet om nåde og nektet å vedstå seg korset til den korsfestede 
frelser. 

Kongens nysgjerrighet var stilt tilfreds. Han reiste seg og gav tegn til at samtalen var slutt. Da 
forsamlingen gikk hver til sitt, snakket de med hverandre og sa: "Den mannen har ikke gjort noe 
som fortjener dødsstraff eller fengsel." 

Selv om Agrippa var jøde, delte han ikke fariseernes hykleri og blinde fordom. Til Festus sa han: 
"Han kunne ha vært løslatt om han ikke hadde anket til keiseren." Saken var blitt henvist til en 
høyere rett og lå derfor utenfor maktområdet til Festus og Agrippa.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 25.13-27; 26 

Reisen og skibbruddet
Endelig var Paulus på vei til Roma. Lukas skriver: "Da det var avgjort at vi skulle seile til Italia, ble 
Paulus og noen andre fanger overlatt til en offiser ved navn Julius fra Den keiserlige bataljon. Vi 
gikk om bord i et skip fra Adramyttium, som skulle til havnene i Asia, og seilte så ut. Sammen med 
oss var makedonieren Aristark fra Tessalonika." 

I det første århundret av den kristne tidsalder var det både strabasiøst og farlig å reise sjøveien. 
Sjøfolkene satte gjerne kursen etter solen og stjernene. Når de ikke var synlige og det brygget opp 
til uvær, var kapteinene redde for å legge ut på åpent hav. En del av året var det nesten umulig å 
drive sjøfart uten risiko. 

. På den lange og trøttende reisen til Italia måtte Paulus tåle alle de strabaser en fange i lenker kunne 
bli utsatt for. Det var likevel noe som oppmuntret ham i alle vanskelighetene. Han fikk tillatelse til å 
ha med seg Lukas og Aristark. I brevet til kolosserne henviser han til Aristark som medfange, men 
han hadde frivillig fulgt Paulus i fangenskapet for å kunne hjelpe ham når vanskelighetene meldte 
seg. 

Reisen begynte godt. Neste dag kastet de anker utenfor Sidon. Offiseren Julius behandlet Paulus 
vennlig, og da han fikk høre at det bodde kristne på stedet, gav han Paulus lov til å besøke sine 



venner og nyte godt av deres omsorg. Apostelen hadde dårlig helse og satte pris på offiserens 
velvilje. 

Motvind 
Etter oppholdet i Sidon møtte skipet mye motvind og kom ut av kurs. Det gikk bare sent framover. 
Ved Myra i provinsen Lykia fant offiseren et større skip fra Aleksandria. Det skulle til Italia. Han 
overførte straks alle fangene dit. Men fremdeles blåste det motvind, og det gikk bare langsomt 
framover. Lukas skriver: "Vi klarte så vidt å komme på høyde med Knidos. Vinden hindret oss i å 
komme videre, og vi holdt oss derfor ned under Kreta ved Salmone-neset. Dette klarte vi så vidt å 
runde og kom til et sted som heter Godhavn." 

I Godhavn måtte de bli en stund og vente på bedre- vindforhold. Vinteren nærmet seg, og det var 
ikke lenger trygt å ferdes på havet. Kapteinen måtte gi opp håpet om å nå reisemålet før været 
gjorde det umulig å ta seg fram sjøveien. Spørsmålet var bare om de skulle bli i Godhavn eller 
forsøke å nå en havn som egnet seg bedre for overvintring. 

Dette ble diskutert fram og tilbake, og til sist la offiseren problemet fram for Paulus. Han hadde 
vunnet respekt både hos sjøfolkene og soldatene. Uten å nøle rådet apostelen dem til bli hvor de var: 
"Jeg ser at å seile videre vil bety ulykke og tap av last og skip, ja, fare for våre liv." Men både 
kaptein og eier og de fleste passasjerer og sjøfolk ville ikke høre på Paulus' råd. "Og da det var en 
dårlig havn for vinteropplag, holdt de fleste på at de skulle seile derfra og forsøke å nå Føniks for å 
ligge vinteren over der. Denne havnen på Kreta er åpen mot sørvest og nordvest." 

Storm 
Offiseren valgte å følge flertallsvedtaket. Da det blåste opp en svak sønnavind, forlot de Godhavn 
og håpet at skipet snart ville nå Føniks. "Men ganske snart kom det en virvel storm kastende inne 
fra øya, den de kaller nordostvinden. Skipet ble feid av gårde, og det var ikke mulig å holde det opp 
mot vinden." 

Stormen drev skipet opp mot den lille øya Klauda, og i le av den forberedte sjøfolkene seg på det 
verste. Livbåten, som var deres eneste redning om skipet skulle gå på grunn, hang etter skipet og 
kunne når som helst bli slått i stykker. Først ble den heist om bord. Så ble det tatt forholdsregler for 
å styrke skipet og sette det i stand til å tåle stormen. Den ubetydelige beskyttelsen som den lille øya 
gav, varte ikke lenge. Snart var de igjen utsatt for stormens voldsomme raseri. 

Stormen raste hele natten, og skipet sprang lekk. Sikkerhetstiltakene hadde ikke hjulpet. Neste dag 
begynte de å kaste lasten over bord. Natten kom uten at vinden var løyet. Med brukket mast og seil 
som var revnet, ble det stormrammede skipet kastet hit og dit i de voldsomme vindkastene. Det 
knaket i sammenføyningene og kunne hvert øyeblikk bryte sammen der det rullet og ristet i 
stormkastene. Skipet tok inn stadig mer vann, og passasjerer og mannskap lenset uavbrutt. Ingen 
om bord fikk et øyeblikks hvile. "Den tredje dagen kastet de med egne hender skipsutstyret i sjøen," 
skriver Lukas. "Vi hadde nå verken sett sol eller stjerner på flere dager, og da det kraftige uværet 
fortsatte, svant etter hvert alt håp om redning." 

Paulus setter mot i mannskapet 
I fjorten dager drev de omkring uten å se verken sol eller stjerner. Selv om Paulus led fysisk, 
oppmuntret han de andre når alt så mørkest ut, og hjalp selv til når det trengtes. I tro grep han Den 
All-mektiges arm og stolte på ham. Han fryktet ikke for sitt eget liv, for han visste at Gud ville 



beskytte ham og la ham få vitne om Kristus i Roma. Men hans hjerte brant av medynk for de 
stakkars menneskene omkring ham, syndige og fordervede og så uforberedt til å dø som de var. Han 
tryglet Gud om å redde livet deres, og det ble åpenbart for ham at hans bønn var blitt hørt. 

Da stormen løyet litt, benyttet Paulus anledningen og gikk ut på dekket. Han ropte: "Dere skulle ha 
hørt på meg og ikke reist fra Kreta, så hadde dere vært spart for både ulykken og tapet. Men nå ber 
jeg dere være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet går tapt. For i natt 
stod en engel for meg fra den Gud jeg tilhører og tjener, og han sa: Frykt ikke, Paulus. Du kommer 
til å stå for keiseren, og alle som reiser sammen med deg, har Gud gitt deg. Vær derfor ved godt 
mot. For jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det er sagt meg. Vi kommer til å strande på en 
eller annen øy." 

Ordene gav nytt håp. Passasjerer og mannskap fikk nye krefter. Enda var det mye å gjøre, og de 
gjorde sitt ytterste for å avverge ødeleggelsen. 

Omkring midnatt den fjortende natten de ble kastet omkring på det mørke, opprørte havet, hørte de 
brenninger og fikk kjenning av land. "De loddet og fant tjue favner. Litt lenger inne loddet de igjen 
og fant femten favner. De var redde for å gå på et skjær og kastet fire ankere fra akterstavnen og 
ønsket bare at det måtte bli dag." 

Landstigningen 
Da det lysnet av dag, så de konturene av en værbitt kyst, men fikk ikke landkjenning. De hedenske 
sjøfolkene så nå så mørkt på situasjonen at de mistet alt håp og gjorde seg klar til å forlate skipet. 
De satte livbåten på vannet, mens de lot som om de ville sette ankere fra baugen. Paulus forstod hva 
de holdt på med, og sa til offiseren og soldatene: "Hvis ikke disse blir om bord, kan dere ikke bli 
reddet." Straks kappet soldatene tauene som holdt båten, og lot den drive av. 

Den verste krisen var likevel ikke over. Enda en gang stod apostelen fram og oppmuntret alle om 
bord. Han oppfordret både passasjerer og mannskap til å spise: "Dere har nå gått uten mat i fjorten 
dager og ventet og ikke fått det minste i livet. Derfor råder jeg dere nå til å spise; det er nødvendig 
for at dere skal bli reddet. Ingen av dere skal miste så mye som et hår på hodet." 

"Dette sa han, og så tok han et brød, takket Gud mens alle hørte på, brøt det i stykker og spiste. Alle 
fikk nå nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Vi var i alt 276 mennesker om bord. Da de var blitt 
mette, hev de kornlasten på sjøen for å lette skipet." 

Dagen brøt fram, men de så ikke noe som kunne fortelle dem hvor de var. "De så en bukt med flat 
strand, og der ville de prøve å sette skipet på grunn. De kappet alle ankerne og lot dem gå, og 
samtidig løsnet de surringene på rorene. Så satte. de forseilet og stod inn mot land med vinden. De 
drev inn mot en sandbanke med dypt vann på begge sider, og der rente de skipet på grunn. 
Forstavnen boret seg dypt ned og ble stående helt fast, mens akterskipet etter hvert ble slått i stykker 
av brenningene." 

Da ble Paulus og de andre fangene truet av en skjebne som var verre enn selve skibbruddet. 
Soldatene forstod at det var umulig å passe på fangene mens de tok seg til land. Hver og en ville ha 
nok med seg selv. Om noen av fangene ble borte, ville de som stod ansvarlig for dem, miste livet. 
Derfor ville soldatene drepe alle fangene, noe romersk lov tillot. Meningen var å drepe fangene med 
en gang, hadde det bare ikke vært for ham som de stod i så stor takknemlighetsgjeld til. Offiseren 



Julius visste at det var på grunn av Paulus alle om bord var blitt reddet. Han forstod også at Gud var 
med ham. Derfor var han redd for å gjøre Paulus noe vondt. "Han gav ordre til at de som kunne 
svømme, først skulle kaste seg over bord og komme seg i land. Så skulle de andre komme etter, 
noen på planker og andre på vrakrester. På denne måten kom alle velberget i land." Navneopprop 
viste at ingen var savnet. 

De skibbrudne ble godt mottatt av befolkningen på Malta. Lukas skriver: "De tok seg av oss alle 
sammen og tente bål, for det regnet, og det var kaldt." Paulus var en av dem som hjalp andre. Han 
hadde sanket sammen en haug med kvister og skulle legge den på bålet da en orm krøp ut på grunn 
av heten og bet seg fast i hånden hans. Innbyggerne ble lamslått av skrekk. Da de så at Paulus bar 
lenker, sa de til hverandre: "Denne mannen er sikkert en morder siden rettferdighetens gudinne ikke 
lar ham leve." Men Paulus ristet ormen av seg og inn i ilden uten å ha men av bittet. Folk ventet 
bare på at han skulle falle om med de frykteligste smerter, for de visste hvor giftig ormen var. "Da 
de hadde ventet lenge uten å se at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han 
måtte være en gud." 

De tre månedene de skibbrudne var på Malta, brukte Paulus og hans medarbeidere alle anledninger 
til å forkynne evangeliet. På grunn av Paulus ble alle de skibbrudne vennlig behandlet og fikk alt de 
trengte. Da de reiste fra Malta, fikk de med seg alt de trengte til på reisen. Slik beskriver Lukas det 
viktigste som hendte under oppholdet: 

"1 nærheten av dette stedet lå det et gods som den fremste mannen på øya eide, han hette Publius. 
Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager. Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av 
feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, bad og la sine hender på ham og helbredet ham. Etter 
dette kom også de andre på øya som var syke, og de ble helbredet. De gjorde stor ære på oss, og da 
vi reiste, forsynte de oss med det vi trengte."
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 27; 28,1-10 

I Roma
Da det lot seg gjøre å stikke til sjøs igjen, fortsatte offiseren og fangene reisen til Roma. De reisende 
gikk om bord i aleksandriaskipet Castor og Pollux. Det hadde ligget i vinteropplag på Malta på vei 
vestover. Selv om de ble forsinket av motvind, kom de sikkert fram, og skipet kastet anker i den 
vakre havnen i Puteoli på Italia-kysten. 

Der bodde det noen få kristne, og de bad Paulus om å bli hos dem en ukes tid, noe offiseren 
velvilligst lot ham få lov til. Helt siden de kristne i Italia fikk brevet Paulus skrev til menigheten i 
Roma, hadde de forventningsfullt sett fram til hans besøk. De hadde ikke tenkt seg at han skulle 
komme som fange, men hans lidelser gjorde ham enda kjærere. Avstanden fra Puteoli til Roma var 
bare om lag to hundre og tjuefem kilometer, og havnebyen stod hele tiden i forbindelse med 
hovedstaden. De kristne i Roma fikk beskjed om at apostelen var ventet, og noen drog ut for å 
ønske ham velkommen. 

Paulus kommer til Roma 
Den åttende dagen etter ankomsten tok offiseren og hans fanger fatt på reisen til Roma. Julius lot 
Paulus få alle de fordeler det stod i hans makt å gi, men kunne ikke gjøre noe med hans fangestatus 
eller fjerne lenkene som holdt ham bundet til en soldat. Det var med tungt hjerte Paulus så fram til 



det etterlengtede møte med verdens hovedstad. Forholdene var så helt annerledes enn han hadde 
tenkt seg! Hvordan kunne han, lenket og brennemerket, forkynne evangeliet? Håpet om å vinne 
mange for Kristus i Roma syntes å slå feil. 

Endelig nådde reisefølget Forum Appii, sekstifem kilometer fra Roma. Som det banet seg vei 
gjennom folkemengden langs den viktige gjennomfartsveien, fikk den gråhårede gamle mannen 
som gikk lenket sammen med forherdede forbrytere, mangt' et foraktelig blikk og måtte tåle mange 
grove og hånende tilrop. 

Plutselig lyder gledesrop. En mann kommer springende og omfavner fangen. Han gråter og jubler 
på samme tid, som en sønn ønsker velkommen en far som har vært lenge borte. Det gjentar seg 
gang på gang. Mange omkring dem synes å få sitt syn skjerpet i rørende forventning og gjenkjenner 
den gamle mannen. Det var jo han som talte livets ord til dem i Korint, Filippi og Efesos. 

Mens de hjertevarme disiplene opprømt samler seg om sin far i troen, må hele følget stanse. 
Forsinkelsen irriterer soldatene, men de har ikke hjerte til å bryte inn i det hjertelige gjensynet. De 
hadde også lært å respektere fangen. I et ansikt merket av slit og smerte så de troende et bilde av 
Kristus. De bedyret at de ikke hadde glemt ham eller sluttet å være glad i ham. De forsikret at de 
stod i gjeld til ham for det håpet som hadde virket inn på deres liv og gitt dem fred med Gud. Hadde 
de fått lov, kunne de ha bevist sin kjærlighet og båret ham på skuldrene helt fram til byen. 

Det er få som virkelig forstår betydningen når Lukas skriver at "Paulus takket Gud da han så dem, 
og fikk nytt mot". Blant gråtende og medfølende kristne venner som ikke skammet seg over hans 
lenker, priste apostelen Gud med høy røst. Sorgens sky hadde hvilt over ham. Nå var den feid vekk. 
Kristenlivet hadde vært en rekke prøvelser, lidelser og skuffelser, men akkurat da følte han at han 
hadde fått rikelig betalt. Med faste steg og et glad hjerte fortsatte han reisen. Han ville verken klage 
over fortiden eller frykte framtiden. Han forstod at det ventet både fengsel og lidelser, men han 
visste også at han hadde vært med og satt andre fri fra en trelldom som var langt frykteligere. 
Derfor gledet han seg over lidelsene for Kristi skyld. 

I Roma overleverte offiseren fangene til lederen for keiserens livvakt. Han gav Paulus godt 
skussmål og leverte brevet fra Festus. Det førte til at Paulus ble godt behandlet av sjefen for 
vaktstyrken. I stedet for å bli kastet i fengsel fikk han bo i et hus han selv leide. Selv om han 
fremdeles var lenket til en soldat, kunne han ta imot besøk av venner og fremme Kristi sak. 

Paulus taler til jødene 
Mange jøder som for noen år siden var blitt forvist fra Roma, hadde fått lov til å komme tilbake. 
Derfor var det ganske mange jøder i Roma på den tiden. Det var først og fremst for dem Paulus 
ønsket a legge fram alle kjensgjerninger om seg selv og sin virksomhet, og før motstanderne fikk 
anledning til å sette jødene opp mot ham. Tre dager etter ankomsten til Roma kalte Paulus sammen 
jødenes ledere. Enkelt og likefram fortalte han hvorfor han var kommet til Roma som fange. 

"Brødre, jeg har ikke gjort noe galt mot vårt folk eller mot fedrenes skikker," fortalte han, "og 
likevel kommer jeg som en fange fra Jerusalem, hvor jeg ble utlevert til romerne. De forhørte meg 
og ville løslate meg, fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men jødene satte seg 
imot det, og da ble jeg tvunget til å innanke min sak for keiseren, uten at det betyr at jeg anklager 
mitt folk. Av denne grunn har jeg bedt dere komme hit, for at jeg kan treffe dere og snakke med 
dere. For jeg bærer disse lenker på grunn av Israels håp." 



Han fortalte ikke noe om den overlast jødene hadde utsatt ham for. Heller ikke nevnte han noe om 
sammensvergelsene for å drepe ham. Han talte forsiktig og vennlig. Det gjorde han ikke for å få 
medfølelse eller oppmerksomhet, men han prøvde å forsvare sannheten og verne om evangeliets 
omdømme. 

Tilhørerne svarte at de verken offentlig eller privat hadde mottatt brev med klager mot ham. Heller 
Ikke jødene som var kommet til Roma, hadde beskyldt ham for noe forbrytersk. Alle ville gjerne 
høre hvorfor han trodde på Kristus. "For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt 
støter på motstand," sa de. 

De fikk sitt ønske oppfylt, og det ble avtalt en dag da Paulus kunne undervise dem i evangeliet." 
Det kom flere enn første gang. "Han forklarte alt for den og vitnet om Guds rike. Ut fra Moseloven 
og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus, fra tidlig morgen til sent på kveld." Han 
snakket om sin egen erfaring, og enkelt, oppriktig og kraftig la han fram argumenter fra Det gamle 
testamente. 

Apostelen viste at gudsdyrkelse ikke består av skikker og seremonier, trosbekjennelser og teorier. 
Om det hadde vært tilfelle, kunne det naturlige menneske studere og forstå det på samme måte som 
det forstår verdslige ting. Paulus forklarte at troen på Gud i virkeligheten er en frelsende kraft som 
kun kommer fra Gud, en personlig opplevelse av Guds fornyende kraft over sjelen. 

Han forklarte hvordan Moses hadde fortalt Israel at Kristus var den profet de skulle høre på, og at 
alle profetene hadde vitnet om ham som Guds botemiddel mot synd, den skyldfrie som måtte bære 
byrden av skyld for andre. Han anklaget dem ikke for å holde fast på skikker og seremonier, men 
forklarte at de ved å holde seg til det seremonielle systemet så nøye som de gjorde, i virkeligheten 
hadde forkastet ham som hadde oppfylt det' 

Paulus fortalte at han før omvendelsen ikke hadde kjent Kristus personlig, men bare ut fra hva han 
sammen med andre hadde tenkt om karakteren og virksomheten til den kommende Messias. Han 
hadde forkastet Jesus fra Nasaret som en bedrager fordi han ikke svarte til deres forventninger. Etter 
omvendelsen fikk Paulus et langt mer åndelig og opphøyd syn på Kristus og hans gjerning. Han 
forsikret dem at han ikke forkynte Kristus bare slik mennesker gjorde. Herodes hadde sett 
mennesket Kristus; Annas hadde sett ham; Pilatus, prestene og lederne hadde sett ham; de romerske 
soldatene hadde sett ham. Men ingen hadde med troens øye sett ham som en herliggjort frelser. Å 
tro på Jesus og ha et åndelig fellesskap med ham var noe langt mer enn å ønske at de hadde kjent 
ham mens han var her på jorden, Det samfunnet med Kristus som Paulus kunne glede seg over, var 
mer inderlig og varig enn et fellesskap mellom mennesker. 

Paulus talte om det han visste, og vitnet om det han hadde sett angående Jesus fra Nasaret som 
Israels håp, og alle som oppriktig søkte etter sannhet, lot seg overbevise. I hvert fall på noen gjorde 
hans tale et inntrykk de aldri glemte, Andre nektet hardnakket å ta imot Skriftens klare vitnesbyrd, 
selv om de ble framholdt for dem av. en mann som Den Hellige Ånd i særegen grad hadde 
undervist. De kunne ikke motbevise hans argumenter, men nektet å godta hans slutninger. 

Forhøret utsettes 
Paulus hadde vært i Roma i flere måneder før jøder fra Jerusalem var på plass for personlig å rette 
klager mot ham, Deres planer var blitt krysset flere ganger, men denne gang skulle Paulus stilles for 
den høyeste rett i romerriket, og de ønsket ikke å lide et nytt nederlag. Lysias, Feliks, Festus og 



Agrippa hadde allerede sagt seg overbevist om at han var uskyldig. Motstandernes siste håp var å gå 
krokveier og påvirke keiseren, Derfor kunne en utsettelse vise seg å være fordelaktig for dem. Det 
ville gi dem mer tid til å forbedre opplegget og gjennomføre det. De ventet en stund før de 
framførte anklagene mot apostelen, 

Paulus' innflytelse 
Guds forsyn førte til at denne utsettelsen kom til å bety framgang for evangeliet. Velvilje hos dem 
som voktet Paulus, gjorde at han fikk bo i et stort hus hvor han fritt kunne møtes med venner og 
hver dag forkynne evangeliet for alle som kom for å høre. I samfulle to år fortsatte han sin 
virksomhet. "Han forkynte Guds rike og lærte frimodig om Herren Jesus Kristus uten at noen 
hindret ham," 

De menigheter han hadde opprettet i flere land, ble heller ikke glemt i denne tiden. Paulus var klar 
over at farer truet alle som hadde tatt imot den nye læren. Derfor søkte han i størst mulig 
utstrekning å hjelpe dem. Han skrev og advarte dem og gav praktisk undervisning. Fra Roma sendte 
han ut gudfryktige arbeidere som ikke bare skulle virke i disse menighetene, men også i områder 
hvor Paulus aldri hadde satt sin fot. Som klartenkte hyrder styrket de det gode arbeidet Paulus 
hadde påbegynt. De holdt ham løpende underrettet om forholdene i menighetene og de farer som 
truet. Slik kunne han føre tilsyn med dem og gi gode råd. 

Paulus var tilsynelatende avskåret fra aktiv tjeneste, men hans innflytelse nådde lenger og hadde 
varigere virkning enn om han fritt hadde kunnet besøke menighetene som tidligere; Som fange for 
Herren møtte han større forståelse hos sine venner, og det han skrev mens han var i lenker for Kristi 
skyld, vakte større oppmerksomhet og respekt enn det han sa da han selv var sammen med dem. 
Først da Paulus ble tatt fra dem, innså de kristne hvor store byrder han hadde båret for deres skyld. 
Tidligere fraskrev de seg mye av ansvaret og strevet fordi de manglet hans dømmekraft, lydhørhet 
og ukuelige virkelyst. Nå var de overlatt til seg selv og sin egen mangelfulle erfaring. De måtte lære 
det de tidligere hadde unndratt seg. Derfor verdsatte de hans advarsler, råd og undervisning helt 
annerledes enn da han var hos dem. Å høre om hans mot og tro under det lange fengselsoppholdet 
stimulerte dem til større troskap og nidkjærhet i tjenesten for Kristus. 

Paulus får hjelp 
Blant dem som hjalp Paulus i Roma, var det mange tidligere venner og medarbeidere. En av dem 
var legen Lukas. Han hadde vært sammen med ham på reisen til Jerusalem, under den to år lange 
fengslingen i Cæsarea og på den farefulle reisen til Roma. Timoteus var også en av dem som gjorde 
sitt beste for Paulus. Tykikus, "en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren", stod 
varmhjertet ved hans side. Demas og Markus var også der. Aristark og Epafras var hans 
medfanger.! 

Markus' erfaring som kristen stakk dypere enn den gjorde de første årene etter at han kom til tro. 
Etter hvert som han studerte Frelserens liv og død, så han klarere Kristi gjerning og hva den førte til 
av slit og besvær. For ham var arrene i Kristi hender og føtter tegn på Frelserens tjeneste for 
menneskeheten og hvor langt selvfornektelsen var villig til å strekke seg for å redde syndige 
mennesker som holder på å gå til grunne. Markus valgte å følge sin herre på selvfornektelsens vei. 
Nå delte han fangetilværelsen med Paulus og forstod bedre enn tidligere hvor velsignet det er å 
vinne Kristus, og hvor uendelige mye det menneske taper som vinner hele verden, men mister sin 
sjel, som Kristus utøste sitt blod for å frelse. Til tross for store prøvelser og mye motgang fortsatte 
Markus å være en lojal, forstandig og høyt verdsatt hjelper for Paulus. 



Demas var trofast en stund, men forlot tjenesten for Kristus. Om dette skriver Paulus: "For Demas 
forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær.” På jakt etter verdslig vinning gav han alle 
edle og opphøyde prinsipper i bytte. Hvilket kortsynt bytte! Med utelukkende verdslig rikdom og 
ære var Demas i virkeligheten fattig uansett hvor mye han kunne kalle sitt eget, men Markus, som 
valgte a lide for Kristi skyld, eide evige verdier fordi han ble regnet som Guds arving og Kristi 
medarving. 

Onesimus var en av dem som gav sitt hjerte til Gud mens Paulus virket i Roma. Han var en hedensk 
slave som hadde flyktet etter å ha krenket eieren Filemon, en kristen som bodde i Kolossæ. 
Ømhjertet som Paulus var, søkte han å hjelpe denne fattige og fortvilte flyktningen. Samtidig brakte 
han sannhetens lys inn i hans formørkede sinn. Onesimus hørte livets ord, bekjente sine synder og 
vendte om til Kristi tro. 

Paulus ble glad i Onesimus for hans gudsfrykt og oppriktighet og ikke minst for hans ømme omsorg 
og iveren for å utbre evangeliet. Paulus hadde merket seg karaktertrekk som kunne gjøre Onesimus 
til en verdifull misjonsarbeider. Derfor rådet han ham til straks å vende tilbake til Filemon, be om 
tilgivelse og legge planer for framtiden. Paulus lovte å stå ansvarlig for det Onesimus skyldte 
Filemon. På dette tidspunkt stod Tykikus klar til å reise med brev til forskjellige menigheter i Lille-
Asia, og Paulus sendte Onesimus med ham. Det voldte Onesimus store kvaler å vende tilbake til 
ham han hadde krenket, men den unge tjeneren hadde virkelig vendt om og nølte ikke med å gjøre 
sin plikt. 

Brevet til Filernon 
Paulus bad Onesimus om å ta med et brev til Filemon. Taktfull og vennlig som alltid talte Paulus 
den botferdige slaves sak og forklarte at han gjerne kunne tenke seg å nyte godt av hans tjenester 
også i framtiden. Brevet innledet han med en kjærlig hilsen til Filemon som venn og medarbeider. 

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren .Jesus Kristus! Jeg takker alltid Gud når 
jeg nevner deg i mine, bønner, For jeg hører om den kjærlighet du har til alle de hellige og om din 
tro på Herren Jesus. Sammen med dem eier du troen, og det er min bønn at den må være virksom og 
gi større innsikt i det gode vi skal gjøre for Kristus." Paulus minnet Filemon om at alle hans gode 
forsetter og karakteregenskaper skyldtes Kristi nåde, og at det var disse som gjorde ham annerledes 
enn forkvaklede syndere. Den samme nåden kunne gjøre æreløse forbrytere til Guds barn og nyttige 
arbeidere i evangeliets tjeneste. 

Paulus kunne ha oppfordret Filemon til å gjøre sin kristenplikt, men valgte i stedet å bruke en mer 
bønnfallende tone: "Som gammel mann og nå også som Kristi Jesu fange vil jeg, Paulus, be deg for 
Onesimus, den sønn som jeg har fått her i mitt fangenskap. En gang var han unyttig for deg, men nå 
er han nyttig både for meg og deg." 

Apostelen bad Filernon om å ta i betraktning at Onesimus hadde vendt om, og ønske den angrende 
slaven velkommen som sitt eget barn. Han bad også om at Onesimus måtte bli vist den kjærlighet 
som var nødvendig for å få ham til å velge å bli hos sin tidligere herre, "ikke lenger som slave, men 
som noe mye mer - som en elsket bror". Paulus skriver også at han gjerne ville beholde Onesimus 
til hjelp under fengselsoppholdet, slik Filemon selv vil1e ha vært det. "Men," legger han til, "uten 
ditt samtykke ville jeg ikke gjøre noe, for at det gode du gjør, ikke skal være gjort av tvang, ,men av 
fri vilje." Filemon måtte selv velge å frigi slaven. 



Apostelen visste godt hvor strengt slavene ble behandlet. Han kjente også til at Filemon var opprørt 
over hvordan Onesimus hadde oppført seg. Paulus forsøkte å skrive slik at det kunne vekke de 
dypeste og ømmeste følelser hos en kristen. Ved omvendelsen var Onesimus blitt en venn i troen, 
og Paulus ville betrakte enhver straff som rammet denne nyomvendte mannen, som om den var 
rettet mot ham. 

Paulus tilbød seg å betale Onesimus' gjeld for om mulig å redde ham fra en vanærende straff og 
skaffe tilbake de rettigheter han en gang hadde forspilt. "Så sant du ser på meg som din bror i 
troen," skrev Paulus til Fi1emon, "så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg urett, eller 
skylder han deg noe, så sett det på min regning! Dette skriver jeg, Paulus, med min egen hånd: Jeg 
skal betale!" 

Hvor godt dette passer på Kristi kjærlighet til angrende syndere!. Tjeneren som bedrog sin herre, 
hadde ingen ting å betale med. En synder som har unndratt seg mange års tjeneste for Gud, har 
ingen ting å avskrive gjeld med. Jesus stiller seg mellom synderen og Gud, og sier: Jeg betaler 
gjelden. Spar synderen; jeg vil lide i hans sted. 

Etter at Paulus hadde påtatt seg Onesimus' gjeld, minnet han Filemon om hvor mye han skyldte 
ham: seg selv. Gud hadde brukt Paulus som et redskap til Filemons omvendelse. Alvorlig og 
inntrengende oppfordret Paulus Filemon til å gi ham den samme grunn til glede som hans gavmilde 
sinnelag tidligere hadde oppmuntret de troende. "Jeg skriver til deg fordi jeg stoler på at du vil 
adlyde meg," skriver Paulus. "Ja, jeg vet at du vil gjøre enda mer enn det jeg ber deg om." 

Paulus' brev til Filemon viser evangeliets innflytelse på forholdet mellom herre og tjener. Slaveriet 
var utbredt over hele romerriket, og det fantes både slaveeiere og slaver i de fleste menigheter hvor 
Paulus hadde arbeidet. I byene bodde det ofte flere slaver enn frie mennesker, og fryktelig strenge 
lover ble sett på som en nødvendighet for a holde slavene på plass. En rik romer eide ofte flere 
hundre slaver fra alle samfunnslag og nasjonaliteter og med alle slags ferdigheter. De hjelpeløse 
stakkarene var fullstendig under hans kontroll, og han kunne utsette dem for alt det vonde han var i 
stand til å pønske ut. Hvis noen så mye som hevet en hånd mot eieren for å hevne eller forsvare seg, 
hendte det at hele familien ble ofret på umenneskelig vis. Ubetydelige feil, uhell eller 
skjødesløsheter ble straffet nådeløst. 

Andre slaveeiere var mer menneskelige og overbærende, men de fleste av de velstående og blant 
adelen gav lyster, lidenskaper og begjær frie tøyler og gjorde de forkomne slavene til offer for sine 
tyranniske påfunn. Hele systemet virket håpløst nedverdigende. 

Det var ikke Paulus' oppgave egenmektig og plutselig å omstyrte samfunnsordningen. Å forsøke 
noe slikt ville ha hindret evangeliets utbredelse. I stedet framholdt han prinsipper som rammet selve 
grunnlaget for slaveriet, og som ville undergrave hele systemet dersom de ble fulgt. "Hvor Herrens 
Ånd er, der er frihet." "Når en slave vendte om, ble han et lem på Kristi legeme og behandlet med 
kjærlighet som hans bror og medarving til Guds velsignelser og de rettigheter evangeliet gir. 
Likevel skulle tjenerne ikke være "øyetjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi 
tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje".' 

Kristendommen skaper sterke bånd mellom herre og slave, mellom konge og undersått og mellom 
evangeliets tjener og en elendig synder som er blitt renset fra sine synder ved Kristi blod. De er 



renset i det samme blodet og gjort levende ved den samme Ånd. De er blitt ett i Kristus Jesus.
Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 28, 11-31 og Paulos' brev til Filemon 

I keiserens hus
Evangeliet har alltid hatt størst framgang blant vanlige mennesker. "Brødre, tenk på hvem dere selv 
er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem 
ætt."! Det var lite tenkelig at Paulus som en fattig og venneløs fange kunne vekke oppmerksomhet 
hos velstående romere høyt oppe på rangstigen. De ble narret av lastenes glitrende tiltrekningskraft 
og lot seg villig slavebinde. Men mange undertrykte som måtte tåle hardt arbeid og savn, ja, selv 
stakkars slaver, hørte på Paulus med glede. I troen på Kristus fant de det håp og den fred som brakte 
oppmuntring inn i deres harde hverdag. . 

Apostelens virksomhet var først og fremt rettet mot de små og ubetydelige i samfunnet. Likevel 
nådde hans innflytelse helt til keiserens slott. 

Roma var hele verdens hovedstad, og hovmodige keisere tvang sine lover på nesten hvert eneste 
land. Enten visste konge og hoff ingenting om den saktmodige nasareeren, eller så hatet og spottet 
de ham. Likevel brukte evangeliet mindre enn to år på å nå fra fangens uanselige hus til de 
keiserlige saler. Paulus var lenket som en forbryter, men Guds ord var ikke bundet.' 

Apostelen hadde med overbevisende kraft forkynt troen på Kristus offentlig. Tegn og 
undergjerninger hadde gjort det umiskjennelig klart at kraften kom fra Gud. Taktfull, men bestemt 
hadde han stått fram for Grekenlands lærde menn. Kunnskapsrik og veltalende hadde han brakt 
filosofene til taushet. Med et ukuelig mot hadde han stått fram for konger og landshøvdinger og talt 
om rettferd, avhold og den kommende dom. Til slutt skalv overmodige herskere som om de allerede 
så redslene på Herrens dag. 

Apostelen hadde ikke slike anledninger lenger. Han var tvunget til å holde seg hjemme i eget hus og 
bare forkynne sannheten for dem som oppsøkte ham der. Hadde ikke han likesom Moses og Aron 
fått ordre fra Gud om å gå til den lastefulle kongen og på vegne av den store JEG ER refse ham for 
grusomheter og forfølgelser? Likevel vant evangeliet store seirer mens sannhetens fremste 
forkjemper tilsynelatende var avskåret fra å virke offentlig. Fra keiserens eget hus ble det lagt nye 
medlemmer til menigheten. 

Kristendommen kunne vanskelig ha funnet mer uheldige omgivelser enn det romerske hoff. Nero 
syntes å ha slettet ut den siste rest. av det guddommelige, ja, til og med av det menneskelige. Han 
bar Satans kjennetegn. Tjenere og hoffmenn var gjerne av samme slaget som han selv - oppfarende, 
fulle av laster og blottet for moral. Menneskelig sett kunne kristendommen umulig finne fotfeste i 
Neros hoff og slottet hans. 

Fengsling gav evangeliet nye muligheter 
I dette tilfelle som så ofte ellers var det riktig som Paulus skriver: "Våre våpen er ikke fra 
mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus.” Også i Neros hus ble det 
tatt hærfang for korset. Blant syndige tjenere hos en enda syndigere keiser vendte noen om og ble 
Guds barn. De ble ikke kristne i det skjulte, men stod åpent fram. De skammet seg ikke over sin tro. 



Hvordan var det mulig for kristendommen å komme inn og finne fotfeste hvor det syntes umulig 'å 
få adgang? I brevet til filipperne nevner Paulus sitt eget fangenskap som et middel til å vinne noen i 
Neros hus for troen. For ikke å skape inntrykk av at hans vanskeligheter hadde stanset evangeliets 
framgang, bedyrer han: "Brødre, jeg vil at dere skal vite at det som har hendt meg, heller er blitt til 
fremgang for evangeliet." 

Da de kristne menighetene hørte at Paulus skulle besøke Roma, ventet de en stor seier for 
evangeliet der. Paulus hadde brakt sannheten til mange land og prekt i store byer. Det måtte da være 
mulig for troens store forkjemper å vinne mennesker for Kristus også i verdens hovedstad! 

Håpet ble imidlertid knust da de hørte at Paulus kom til Roma som fange. Fylt av tillit hadde de 
håpet at evangeliet først skulle slå rot i denne viktige byen og siden spre seg hurtig til alle land og 
bli en dominerende kraft i verden. Stor var deres skuffelse! Menneskelige forventninger hadde slått 
feil, men det hadde ikke Guds hensikter. 

Hoffet hører om kristentroen 
Det var ikke apostelens taler, men hans lenker som gjorde hoffet oppmerksom på kristendommen. 
Det var som fange han løste mange mennesker fra lenker som holdt dem i syndens slaveri. Men det 
var ikke alt. Han fastslår: "De fleste av brødrene har gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til 
Herren at de enda mer uredd enn før våger å forkynne Guds ord.” 

Paulus viste tålmod og glede under det lange og ufortjente fangenskapet. Sammen med troen og 
motet var de som en eneste lang preken. Hans sinnelag var så helt annerledes enn verdens sinnelag. 
Det bar bud om at han var fylt av en kraft som overgikk alt annet i verden. Hans eksempel drev de 
kristne til en større innsats for den saken som Paulus ikke lenger kunne virke for offentlig. Da det 
syntes som om apostelen var avskåret fra å være til nytte og etter alt å dømme ikke kunne gjøre 
noen verdens ting, førte hans lenker til at det ble sanket nek for Kristus i områder han syntes å være 
utestengt fra. 

Før den to år lange fangetiden var over, kunne Paulus si: "Det er blitt kjent i hele borgen og for alle 
de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker." Blant dem som hilser filipperne, nevnes det 
spesielt noen som var i keiserens tjeneste.' 

Maktfaktorer
Både tålmodighet og mot vinner sine seirer. Mennesker kan like gjerne vinnes for Kristus med 
saktmodighet under prøvelser som med pågangsmot i arbeidet. En kristen som viser tålmod og 
glede i lidelse og savn, og som med usvikelig tro møter døden med fred og sinnsro, kan gjøre mer 
for evangeliet enn det er mulig å gjøre. gjennom .et langt liv i trofast tjeneste. Vi beklager gjerne at 
en av Guds tjenere blir tatt bort fra aktiv tjeneste. Vi er for kortsynte til å se at forsynets uforståelige 
styrelse ofte kan være en del av Guds plan om å gjøre noe som ellers ikke ville blitt gjort. 

Når Kristi tilhengere ikke lenger kan arbeide for Gud og hans sannhet, må de ikke føle seg 
ubrukelige og verdiløse. Kristi sanne vitner blir aldri overflødige. Om de er syke eller friske, om de 
lever eller dør - Gud kan fremdeles bruke dem. Når Kristi tjenere på grunn av Satans hat blir 
forfulgt, hindret i arbeidet, kastet i fengsel, dratt til skafottet eller bålet, skjer det for at sannheten 
skal vinne enda større seirer. Når disse trofaste tjenere besegler sitt vitnesbyrd med eget blod, 
overbeviser det mennesker som har tvilt og vært usikre. De tar sitt standpunkt for Kristi tro og stiller 
seg modig på hans side. Av martyrenes aske har det vokst fram en rik høst for Gud. 



Nidkjærheten og troskapen hos Paulus og hans medarbeidere, og ikke minst troen og lydigheten 
blant de kristne under de mest avskrekkende forhold, refser latskap og manglende tro hos Kristi 
tjenere. Apostelen og hans medarbeidere kunne ha hevdet at det var bortkastet tid å tale til Neros 
tjenere om omvendelse og troen på Kristus, utsatt som disse var for store fristelser. De var også 
omgitt av alle slags hindringer og bitter motstand. Om de skulle bli overbevist om sannheten, kunne 
de da lyde den? Paulus tenkte ikke slik. I tro la han evangeliet fram for disse menneskene, og blant 
dem som hørte ham, bestemte noen seg for å lyde uansett hva det ville koste. Til tross for hindringer 
og farer ønsket de å ta imot lyset. De stolte også på at Gud ville hjelpe dem til å la lyset skinne for 
andre. 

Kristne i et belastet miljø 
I keiserens hus ble det ikke bare vunnet mennesker for sannheten; de som vendte om, ble boende 
der fordi de følte at de måtte bli på post. Det fikk ikke hjelpe om de nå mislikte forholdene der. Der 
hadde sannheten funnet dem, og der ble de. Deres liv og karakter var forandret og vitnet om kraften 
i den nye læren og dens evne til å forvandle. 

Alle som unnskylder seg med omstendighetene for ikke å vitne om Kristus, bør tenke på de troende 
i keiserens hus. De var utsatt for en moralsk fordervet keiser og hoffets tøylesløse liv. Det er 
vanskelig å tenke seg verre omstendigheter for kristenlivet. Få kristne har måttet ofre mer eller møtt 
sterkere motstand enn de kristne ved keiserens hoff. Til tross for alle vanskeligheter og farer bevarte 
de troskapen. En kristen kan på grunn av hindringer som synes uoverstigelige, forsøke å unnskylde 
at han ikke lyder Kristi sannhet. Det er umulig å finne en unnskyldning som holder. Om det var 
mulig, ville det vise at Gud er urettferdig fordi han setter betingelser for frelsen som ingen kan 
oppfylle. 

Alle som velger å tjene Gud, finner også at det er mulig å vitne om ham. Vanskeligheter klarer ikke 
å stanse dem som søker Guds rike og hans rettferdighet først. I den kraft som følger med bønn og 
studium av Guds ord, vil de sky synd og søke det gode. Ved å se på Jesus, troens opphavsmann og 
fullender, han som tålte så stor motstand fra 'syndere, viser de troende vilje til å trosse hån og 
forakt. Han som ikke kan lyve, har lovt tilstrekkelig nåde og hjelp under alle forhold. Hans evige 
armer favner alle som vender seg til ham for å få hjelp. I hans varetekt kan alle være trygge og si: 
"Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.” Gud oppfyller sine løfter for alle som stoler på ham. 

Jesus selv beviste at hans tilhengere kan leve i, verden uten å være av verden. Han kom ikke for å 
delta i verdens blendverk av, gleder. Han kom ikke for å følge verdens seder og skikker. Han kom 
for å gjøre Faderens vilje og frelse fortapte mennesker. En kristen med dette målet for øye kan alltid 
være uberørt av verden. Uavhengig av stand eller stilling, høy eller lav, vil en kristen som trofast 
utfører sine plikter, vise hvilken kraft som er til stede i sann kristendom. 

En kristen karakter utvikles ikke uten prøvelser. Den formes i vanskeligheter. Motsigelser og 
motgang får Kristi venner til å være på vakt og be til ham som har makt til å hjelpe. Når Guds nåde 
hjelper med å bære tunge prøvelser, utvikles tålmodigheten, vaktsomheten og motet. Samtidig 
skaper det en sterk tillit til Gud. Det er kristentroens seier som hjelper Kristi venner til å være sterke 
når de lider, til å seire når de underkaster seg, til å dø daglig og likevel leve, til å bære korset og 
vinne herlighetens krone. 

Brevene fra Roma



Apostelen Paulus hadde ikke vært kristen lenge før han fikk vite hvilke planer Gud har for Kristi 
tilhengere. Han skriver at han ble rykket opp i den tredje himmel, inn i Paradis, hvor han fikk høre 
usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale. Han bekrefter at Herren gav ham syner og 
åpenbaringer, og hans forståelse av evangeliets grunnsannheter var fullt på høyde med den 
"overapostlene" hadde. Han fattet bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjente hele Kristi 
kjærlighet, "som er mer enn noen kan fatte". 

Paulus kunne ikke fortelle alt som ble vist ham i synene, for blant tilhørerne var det noen som ville 
misbruke det han hadde å si. Men det som var blitt åpenbart, gjorde sitt til at han kunne lede og 
være en dyktig lærer. Det preget også alt han senere skrev til menighetene. Han glemte aldri de 
inntrykk han mottok i synene. De hjalp ham til å gi en rett framstilling av en kristens karakter. 
Muntlig og skriftlig brakte han et budskap som har hjulpet og styrket Guds menighet. Det forteller 
vår tids troende om de farer som truer menigheten, og hvilke falske læresetninger den vil bli stilt 
overfor. 

Apostelen ville at de som han skrev til og gav råd og formaninger, ikke lenger skulle være umodne 
og la seg kaste hit og dit og drive med vinden fra "enhver lære". Han ønsket for seg selv og alle de 
andre at "vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den 
modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde". Slik formante han Kristi 
følgesvenner som bodde i hedningområder: "Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke 
lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede 
for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham." Han skriver også: "Pass 
derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den 
rette tid, for dagene er onde." Han oppmuntret de troende til å se fram til den tiden da Kristus, som 
elsket menigheten "og gav seg selv for dem, ville "stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller 
rynke eller noe slikt." "Hellig og ren skulle den være." 

Disse budskapene ble ikke skrevet i menneskers kraft. De kommer fra Gud og inneholder 
undervisning som alle bør studere og med fordel vende tilbake til gang etter gang. Budskapene 
forteller hva sann gudsfrykt er, den som viser seg i gjerning. De inneholder også prinsipper som 
gjelder for alle menigheter, og de peker tydelig på veien som fører til evig liv. 

Brevet til kolosserne 
Brevet til "de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus", ble skrevet mens Paulus var fange i 
Roma. Han nevner sin glede over at de holder fast på troen, noe han hadde fått vite av Epafras. Om 
ham skriver apostelen: "Han har også fortalt oss om den kjærlighet Ånden har gitt dere." "Helt fra 
den dag vi fikk høre om dette," fortsetter han, "har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønner 
at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og,innsikt som Ånden gir. Da 
kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere 
frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som 
han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige." 

Slik satte Paulus ord på sitt ønske for kolossermenigheten. Legg merke til hvor høyt han setter 
målet for Kristi tilhengere. Det viser hvilke makeløse muligheter en kristen har. Samtidig viser det 
at det ikke er grenser for de velsignelser Guds barn kan motta. Ved å vokse i kunnskapen om Gud 
skal de styrkes og få kraft og nå stadig nye høyder i kristen erfaring, inntil de "av den kraft som han 
i sin herlighet eier”, blir satt "i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset". 



Kristi guddom 
Paulus priser Kristus og forteller sine venner at det var ved ham Gud skapte alle ting og brakte til 
veie deres frelse. Han erklærer at den hånden som styrer verdenene ute i rommet og holder ved like 
og i god orden alt som foregår i Guds store univers, er den samme som ble naglet til korset for dem. 
"For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de 
som hersker, både makter og myndigheter - alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting,' og 
alt består ved ham." "Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn 
av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt 
jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg." 

Guds Sønn steg ned for å løfte opp dem som var falt. Derfor forlot han de syndfrie verdener i det 
høye, de nittini som elsket ham. Han kom til denne verden for å bli "såret for våre overtredelser og 
knust for våre misgjerningen”.' I alle ting ble han gjort lik sine brødre. Han ble menneske som vi. 
Han visste hva det vil si å være sulten, tørst og trøtt. Han spiste for å hente krefter og sov for å hvile 
ut. I verden var han som en fremmed og utlending - i verden, men ikke av verden. Han ble fristet og 
prøvd som mennesker i vår tid, men syndet ikke. Han var mild, ømhjertet, forståelsesfull og 
hensynsfull mot andre og åpenbarte på den måten Guds karakter. "Ordet ble menneske og tok bolig 
iblant oss, ... full av nåde og sannhet.” 

Menigheten i Kolossæ var omgitt av hedensk skikk og tankegang. Medlemmene stod derfor i fare 
for å bli trukket bort fra det uforfalskede evangelium. Paulus advarte mot dette og pekte på Kristus 
som den eneste sikre rettleder. "Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i 
Laodikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg. Det jeg ønsker for dem, er at de skal få 
nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og 
innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og 
kunnskapens skatter skjult til stede." 

Advarsel mot farer 
"Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. ... Dere har tatt imot 
Kristus Jesus som Herre, så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste 
i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære 
og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke 
fra Kristus. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, og i Kristus, som er hode for alle 
makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde." 

Kristus hadde forutsagt at det skulle komme falske profeter. Derfor ville lovløsheten ta overhånd og 
kjærligheten bli kald hos de fleste. Han hadde advart om at dette var en større fare for menigheten 
enn fiendens forfølgelser. Gang på gang advarte Paulus mot de falske lærerne. Menigheten måtte 
vokte seg for denne faren framfor alle andre. Tok de imot falske lærere, kunne det føre til vranglære 
som fienden ville bruke til å formørke deres åndelige syn og rokke tilliten hos dem som nettopp var 
begynt å tro evangeliet. Kristi lære er den målestokk all annen lære skal måles med. De skulle 
forkaste alt som ikke var i samsvar med hans lære. Kristus korsfestet for synd, Kristus oppstått fra 
de døde, Kristus steget opp til det høye - dette var den frelsens vitenskap de selv skulle lære og 
forkynne for andre. 

De advarsler Guds ord gir om farene som truer Kristi menighet, gjelder også i dag. På samme måte 
som i aposteltiden benytter all rettferds fiende seg av tradisjon og filosofi for å ødelegge troen på 
Bibelen. Populære teorier, som "høyere" bibelkritikk, utviklingslære, spiritisme, teosofi og 



panteisme, brukes av fienden for å føre mennesker på forbudte veier. Mange betrakter Bibelen som 
en lampe uten olje. De har begitt seg inn på spekulasjoner som fører til feiltolkninger og forvirring. 
Høyere bibelkritikk river ned, framsetter nye teorier og omtolker, men oppnår bare å ødelegge 
troen. på Bibelen som Guds åpenbaring. Den fratar Guds ord kraften til å rettlede, høyne og 
inspirere. Spiritualismen får mange til å tro at driftene er menneskets høyeste lov, at tøylesløshet er 
frihet, og at mennesket bare står til ansvar for seg selv. 

Kristi tilhengere vil møte de samme overtalelseskunster som Paulus advarte de troende i Kolossæ 
mot. De vil møte spiritualistiske tolkninger av Skriften, men de må ikke la seg bedra. De må la sin 
røst høre i forsvar for Skriftens evige sannheter. Med øynene festet på Kristus må de hele tiden gå 
framover på veien som er vist dem, og forkaste alle meninger som ikke er i samsvar med hans lære. 
Guds sannhet bør være emnet for deres betraktninger. De må se at i Bibelen taler Gud direkte til 
dem, og at det er der de finner guddommelig visdom. 

Alle som blir frelst, må eie kunnskapen om Gud slik den er åpenbart gjennom Kristus. Denne 
kunnskapen forvandler karakteren. Blir den en del av livet, gjenskapes Kristi bilde i mennesket. Det 
er denne kunnskapen Gud innbyr sine barn til å få del i. Sammenliknet med den er alt annet tomhet 
og uten verdi. 

Gjennom alle slektledd og i alle land har det egentlige utgangspunktet for karakterutvikling vært de 
prinsipper som finnes i Guds ord. Det er bare en sikker og pålitelig grunnregel: å gjøre hva Gud 
sier. "Herrens påbud er rette." "Den som lever slik, skal aldri rokkes.” Det var med Guds ord Paulus 
møtte vranglæren. Han skriver: "Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus 
Kristus.” 

Med sinnet vendt mot himmelen 
Da de troende i Kolossæ vendte om og ble døpt, lovte de hverandre å legge vekk oppfatninger og 
skikker som til da hadde vært en del av deres liv, og å være lydige og tro mot Kristus. Paulus 
skriver og minner dem om det. Han formaner dem til ikke å glemme. For å holde sitt løfte måtte de 
hele tiden gjøre sitt ytterste for at det onde ikke skulle få makt over dem. "Er dere da reist opp med 
Kristus," skriver han, "så søk det som er der oppe, hvor Jesus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet 
være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er 
skjult med Kristus i Gud." 

"Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. ” I 
Kristi kraft har mennesker brutt med syndige vaner og gitt opp egenkjærligheten. Spottere viser 
ærefrykt, drankeren blir edruelig og den ryggesløse ren. Mennesker som tidligere liknet Satan, er 
blitt forvandlet etter Guds bilde. Denne forvandlingen er i seg selv den største av alle 
undergjerninger. Å bli forvandlet ved Ordet er en av de største hemmeligheter som finnes i Guds 
ord. Det er ufattelig og kan bare bli trodd. Eller som det står skrevet: "Kristus blant dere, håpet om 
herlighet!" 

Når Guds Ånd behersker sinn og hjerte, bryter den troende ut i en ny lovsang. Han forstår at denne 
erfaringen er en oppfyllelse av Guds løfte, at hans overtredelse er tilgitt, og at hans synd er skjult. 
Han har fortalt Gud at han angrer å ha brutt hans lov, og vist sin tro på Kristus, som døde for å 
rettferdiggjøre menneskene. "Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred ved vår Herre Jesus 
Kristus." 



Selv om den kristne har opplevd dette, må han ikke legge hendene i fanget og være fornøyd med det 
som er gjort for ham. Den som har bestemt seg for å bli borger av det åndelige rike, vil oppdage at 
alle de makter og lidenskaper som bor i et ugjenfødt hjerte, vil bli støttet av maktene i mørkets rike. 
og rettet mot ham. Han må hver dag overgi seg på ny og kjempe mot det onde. Gamle vaner og 
nedarvede tilbøyeligheter vil kjempe om makten. Hele tiden er det nødvendig å være på vakt og 
søke Kristi styrke for å vinne seier. 

"Så la da det jordiske i dere dø:" skriver Paulus til kolosserne, og nevner så noen av de synder han 
tenker på: "Til dem hørte også dere den gang dere levde i disse syndene. Men nå må dere legge av 
alt slikt: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. ...Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av 
ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men 
strekk dere langt så dere bærer over med hverandre Og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å 
bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere 
i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. La Kristi fred råde i hjertene, for til 
det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige!" 

Brevet til kolosserne er fullt av verdifulle lærdommer for alle som virker i Kristi tjeneste, 
lærdommer som viser målbevisstheten og de høye mål som er synlige i livet hos dem som virkelig 
tjener Frelseren. Kristne som legger av alt som kan hindre dem i å gjøre framgang på veien mot 
himmelen, eller få dem til å forlate den smale vei, vil åpenbare barmhjertighet, vennlighet, 
ydmykhet, tilgivende sinnelag og Kristi kjærlighet. Vi trenger mer av den kraft som åpenbarer seg i 
et renere og edlere liv. Ennå tenker vi mer på verden enn på himmelen. 

I anstrengelsene for å nå Guds ideal må ingen ting få gjøre en kristen motløs. Alle er blitt lovt 
moralsk og åndelig fullkommenhet ved Kristi nåde og kraft. Jesus er kraftens opphav og livets 
kilde. Han leder oss til sitt ord og gir oss blad fra livets tre til legedom for sjelen, som lider under 
synden. Han fører oss fram for Guds trone og legger i vår munn en bønn som bringer oss i nær 
kontakt med ham. Han stiller til vår rådighet himmelens allmektige krefter, og hvert steg lar oss 
kjenne hans levende kraft. 

Gud setter ingen grense for dem som ønsker å "bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den 
visdom og innsikt som Ånden gir. Ved bønn, vaktsomhet og vekst i visdom og innsikt skal de 
"styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier". 

Slik blir de beredt til å arbeide for andre. Frelserens hensikt er at mennesker som er renset og 
helliggjort, skal være hans hjelpere. La oss takke ham for privilegiet "å få del i den arven de hellige 
får i lyset. For han har fridd oss ut av mørket og satt oss over i sin elskede Sønns rike". 

Brevet til filipperne 
Både brevet til filipperne og brevet til kolosserne ble skrevet mens Paulus satt fengslet i Roma. 
Menigheten hadde sendt Epafroditus med gaver til Paulus. "Han er min bror, min medarbeider og 
stridskamerat, den utsending dere sendte for å hjelpe meg med det jeg trengte." I Roma ble 
Epafroditus så syk at han var døden nær. "Men Gud forbarmet seg over ham," skriver Paulus. "Han 
lengtet etter dere alle sammen og var urolig fordi dere hadde hørt at han var syk. ... Derfor er det nå 
desto mer om å gjøre for meg å sende ham til dere, for at dere skal ha gleden av å se ham igjen, og 
jeg kan ha mindre bekymring. Ta imot ham i Herrens navn, med inderlig glede, og vis respekt for 
slike som han. Det var på grunn av arbeidet for Kristus han var døden nær da han satte livet på spill 
for å bøte på det som manglet i den hjelp dere har gitt meg." 



Paulus sendte Epafroditus med et brev til de troende i Filippi og takket for gavene de hadde sendt 
ham. Av alle menigheter var den i Filippi mest gavmild. Slik skriver han: "Dere i Filippi vet at i den 
første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menighet som 
førte regnskap med meg over gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere meg 
både en og to ganger det jeg trengte. Det er ikke slik at jeg er ute etter selve gaven. Jeg tenker på 
frukten av den, som skal bli rikelig godskrevet dere i regnskapet. Med dette bekrefter jeg at alt er 
mottatt, nå har jeg overflod. Ja, jeg har mer enn nok, når jeg nå får det dere sendte med Epafroditus. 
Det var som en duft av et offer som Gud gjerne tar imot, og som er til hans behag." 

"Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Jeg takker alltid min Gud 
når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag 
og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte en 
god gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. Det er bare rett at jeg tenker slik om 
dere alle. For jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere alle har del med meg i nåden, enten jeg sitter som 
fange eller forsvarer og stadfester evangeliet. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle 
med Kristi Jesu sinnelag. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt 
og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere 
stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris 
og ære." 

Nederlag ble til seier 
Guds nåde holdt Paulus oppe i fangenskapet og gjorde det mulig å være glad midt i prøvelsene. I tro 
og full visshet skrev han til de troende i Filippi at fengslingen hadde ført til framgang for evangeliet. 
"Brødre, jeg vil dere skal vite at det som har hendt meg, heller er blitt til fremgang for evangeliet 
Det er blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. De fleste 
av brødrene har gjennom mitt fangenskap fått en slik tillit til. Herren at de enda mer uredd enn før 
våget å forkynne Guds ord." 

Vi har noe å lære av Paulus' erfaring, for den åpenbarer hvordan Gud virker. Herren kan vende til 
seier det som synes å være skuffelse og nederlag. Vi står i fare for å glemme Gud fordi vi bare ser 
det synlige. Vi bruker ikke troens øye til å oppdage det usynlige. Når vanhell og ulykke rammer, 
står vi ferdige til å anklage Gud for å være likeglad og hensynsløs. Vi klager også om han finner det 
riktig å begrense vår virksomhet i en eller annen retning. Det faller oss aldri inn at han gjør det for 
vårt eget beste. Vi må lære at tukt er en del av hans plan, og at en kristen som er rammet av lidelse, 
ofte kan gjøre mer for sin mester enn i aktiv tjeneste. 

Paulus henviser filipperne til Kristus som eksempel i kristenlivet. Slik skriver han om Jesus: "Han 
var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han gav avkall på sitt eget, 
tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han 
fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død." 

"Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er 
borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det 'er Gud som virker i dere både å ville 
og å gjøre etter hans gode vilje. Gjør alt uten misnøye og innvendinger, så dere kan være 
uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. 

Dere skinner blant dem som lys i verden, og jeg skal få den ros på Kristi dag at mitt strev og mitt 
livsverk ikke har vært forgjeves." 



Disse ordene ble skrevet til alle som strever, Paulus framholder fullkommenhetens mål og viser 
hvordan det kan nås, "Arbeid på deres frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i dere," 
sier han. 

Å bli frelst er et samarbeid mellom to parter. Gud og den botferdige synder må arbeide sammen. 
Dette er nødvendig for å forme karakteren etter de rette prinsipper. Mennesket må gjøre sitt beste 
for å overvinne det som hindrer det i å nå fullkommenhet, men det er fullstendig avhengig av Gud 
om dette skal lykkes. Menneskelig strever ikke nok. Uten å bli hjulpet av guddommelig kraft er 
menneskets strev verd ingen ting. Gud arbeider; og mennesket arbeider. Motstanden mot fristelse 
må komme fra mennesket selv, men kraften må hentes fra Gud. Hos Gud er det uendelig visdom, 
medlidenhet og kraft, mens mennesket bare opplever svakhet, syndfullhet og absolutt hjelpeløshet. 

Gud ønsker at vi skal ha herredømme over oss selv, men han kan ikke hjelpe uten at vi tillater det 
og er villige til å samarbeide. Guds Ånd virker gjennom de krefter og evner mennesket har fått. Selv 
står vi uten muligheter til å bringe våre hensikter, lengsler og tilbøyeligheter i samsvar med Guds 
vilje. Er vi villige til å bli gjort villige, er disse ting noe Frelseren gjør for oss. "Vi river ned 
tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til 
fange under lydigheten mot Kristus." 

Jage mot målet 
Alle som ønsker å utvikle en sterk, rettvis karakter og bli harmoniske kristne, må gi alt til Kristus og 
gjøre alt for ham. Han godtar ingen delt tjeneste. De må daglig lære hva det betyr å gi seg selv. De 
må studere Guds ord, lære å forstå hva det betyr, og leve etter dets retningslinjer. Slik kan de nå den 
standard som er satt for de kristne dyder. Dag etter dag arbeider Gud med dem og utvikler deres 
karakter til å bestå den siste prøven. Daglig forsøker de troende å vise både mennesker og engler 
hva evangeliet kan utrette for syndige mennesker. 

"Jeg tror ikke om meg selv at jeg allerede har grepet det," sier Paulus. "Men en ting gjør jeg: Jeg 
glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet og den 
seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus." 

Paulus utrettet mye. Fra det øyeblikk han gav sin troskap til Kristus, var hans liv fylt av en utrettelig 
tjeneste. Han reiste fra by til by, fra land til land. Overalt fortalte han om korset, vant mennesker for 
evangeliet og opprettet menigheter. Disse menighetene omfattet han med en aldri sviktende omsorg, 
og skrev mange brev fulle av undervisning. Av og til brukte han sitt håndverk for å tjene til det 
daglige brød, men midt i all travelheten glemte han aldri hovedhensikten: å jage fram mot målet og 
den seierskrans som Gud fra det høye hadde kalt ham til i Kristus Jesus. Ett mål stod alltid klart for 
ham: å være trofast mot ham som åpenbarte seg for ham utenfor Damaskus' murer. Ingen maktet å 
lede ham bort fra dette målet. Å opphøye Golgatas kors var det hovedmotiv som inspirerte både ord 
og handlinger. 

Det fremste motivet som jaget Paulus mot målet til tross for vansker og besvær, bør inspirere alle 
kristne arbeidere til å hellige seg helt til tjenesten for Gud. De vil bli utsatt for verdens tillokkelser 
for å lede deres tanker bort fra Frelseren, men de vil jage mot målet og vise verden, engler og 
mennesker at håpet om å møte Gud ansikt til ansikt er verd alle de anstrengelser og offer som 
kreves. 



Paulus mistet ikke motet selv om han var fange. Legg merke til hvor gjennomsyret hans brev fra 
Roma er av seiersvisshet. "Gled dere i Herren alltid!" skriver han til filipperne. "Igjen vil jeg si: 
Gled dere! ... Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for 
Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus. For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt 
som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det!" 

"Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. ... Vår 
Herre Jesu Kristi nåde være med, deres ånd!"
Dette kapittel er bygd på Paulus , brev til kolosserne og hans brev til filipperne 

I frihet
Paulus' virksomhet i Roma viste resultater. Mange mennesker vendte om. Det styrket menigheten 
og ble til stor oppmuntring. Likevel. begynte det å samle seg truende skyer både over Paulus 
sikkerhet og menighetens trivsel. Da Paulus kom til Roma, ble han tatt vare på av en ærlig og 
rettskaffen soldat fra keiserens livvakt. På hans nåde kunne Paulus relativt fritt fortsette sin 
virksomhet med å spre evangeliet. Men før det var gått to år, ble denne soldaten erstattet med en 
som Paulus ikke kunne vente særlige privilegier av. 

Jødene var nå blitt mer aktive enn tidligere i sine angrep mot Paulus og fikk god hjelp fra den 
lastefulle kvinnen som ble Neros annen kone. Hun var selv gått over til jødedommen og sluttet 
helhjertet opp om jødenes mordplaner mot kristendommens fremste forkjemper. 

Paulus kunne ikke vente særlig rettferdighet fra keiseren, som han hadde innanket sin sak for. 
Moralsk var Nero sunket dypt. Han hadde en meget lettsindig karakter og vek ikke av veien for mer 
avskyvekkende grusomheter enn noen av hans forgjengere hadde gjort seg skyldige i. Styringen ,av 
landet kunne ikke blitt overlatt til en mer hensynsløs hersker. Det første regjeringsåret vil bli husket 
fordi han forgiftet sin unge halvbror, som var den rettmessige arving til tronen. Og Nero sank stadig 
dypere i ondskap og kriminalitet. Til slutt 'hadde han myrdet både mor og kone. Det fantes ikke den 
grusomhet han holdt seg for god til å utføre. Alle rett-tenkende mennesker betraktet ham med avsky 
og forakt. 

Alt det onde som skjedde ved Neros hoff, var så fryktelig og nedverdigende at det trosser enhver 
beskrivelse. Hans skamløs e ondskap vakte avsky selv hos dem som ble tvunget til å være med på 
hans forbrytelser. De levde i stadig angst for hvilke uhyrligheter han ville finne på neste gang. 
Likevel svekket ikke Neros forbrytelser undersåttenes lojalitet. De anerkjente ham som den 
ubestridte hersker over den siviliserte verden. Ja, mer enn det, for han ble æret og tilbedt som gud. 

Menneskelig sett var det allerede avgjort hvilken dom Paulus ville få av en slik dommer. Paulus 
følte likevel at han ikke hadde noe å frykte så lenge han var tro mot Gud. Han som hadde vernet om 
ham i fortiden, kunne fremdeles beskytte ham mot jødenes ondskap og keiserens makt. 

Og Gud beskyttet Paulus. Under forhøret kunne anklagene ikke bevises. Mot alle odds og helt i strid 
med Neros karakter erklærte keiseren at Paulus var uskyldig, og lot ham løse fra lenkene. Paulus var 
igjen en fri mann. 



Om rettssaken mot Paulus var blitt utsatt, eller om han av en eller annen grunn hadde oppholdt seg i 
Roma enda et år, ville han sikkert blitt drept under de forfølgelser som fant sted da. Mens Paulus 
var fengslet, ble de troende så mange at myndighetene begynte å betrakte dem med motvilje. 
Keiseren selv ble svært opprørt over at noen av hans eget hus vendte om, og det varte bare kort tid 
før han fant en unnskyldning for å utsette de kristne for skånselsløs grusomhet. 

Det var omtrent på dette tidspunkt nesten halve Roma ble ødelagt i en brann. Ryktene fortalte at det 
var Nero selv som stod bak brannen, men for å unngå mistanke gav han inntrykk av å være svært så 
gavmild overfor de hjemløse som hadde mistet alt de eide. Likevel fikk han skylden for denne 
forbrytelsen. Folk ble opprørt og rasende. For å renvaske seg selv og samtidig befri byen for en 
gruppe mennesker som Nero både hatet og fryktet, kastet han skylden på de kristne. Han hadde hell 
med seg, og tusenvis av Kristi tilhengere - menn, kvinner og barn - led en grusom død. 

Paulus unngikk denne fryktelige forfølgelsen. Han var reist fra Roma like etter frigivelsen og brukte 
den siste perioden i frihet til å virke ute i menighedene. Han søkte å knytte sterkere bånd mellom 
menighetene i Hellas og menighetene lenger øst. Han søkte også å stålsette de troende mot falsk 
lære som snek seg inn og ødela troen. 

De prøvelser og bekymringer Paulus måtte tåle, tok på de fysiske kreftene. Alderen begynte også å 
kreve sin rett. Han følte at det gikk mot slutten av hans virksomhet, og etter hvert som tiden gikk, 
arbeidet han stadig mer intenst. Hans iver syntes å være grenseløs. Besluttsomt, raskt og sterk i 
troen reiste han fra menighet til menighet i flere land. Overalt gjorde han sitt ytterste for å 
oppmuntre de troende til å vise troskap i arbeidet og vinne mennesker for Jesus, og til å holde fast 
på evangeliet og fortsette som Kristi trofaste vitner i de vanskeligheter som snart ville møte dem. 

I fengsel for siste gang
Etter at Paulus var frifunnet i Roma, kunne motstanderne ikke unngå å legge merke til hans arbeid 
ute i menighetene. Siden Nero begynte å forfølge menigheten, hadde de kristne vært en fredløs sekt. 
Vantro jøder fant på å beskylde Paulus for storbrannen i Roma. Selv om de overhodet ikke trodde at 
han var skyldig, visste de at en slik anklage ville besegle hans skjebne om den bare lød troverdig 
nok. De fikk Paulus arrestert, og han ble fengslet for siste gang. 

På den andre reisen til Roma hadde Paulus følge med flere av sine tidligere medhjelpere. Også 
andre ønsket å dele skjebne med ham, men han nektet dem å sette livet på spill. Framtiden syntes 
mer usikker enn forrige gang han ble fengslet. På grunn av Neros forfølgelser var tallet på jøder i 
Roma blitt sterkt redusert. Tusener led martyrdøden på grunn av sin tro. Andre reiste fra byen, og de 
som ble tilbake, var både motløse og redde. 

Etter ankomsten til Roma ble Paulus plassert i et mørkt og trist fangehull. Der skulle han bli sittende 
resten av livet. Han var beskyldt for en nederdrektig og fryktelig forbrytelse mot byen og landet, og 
folk flest tenkte på ham med avsky. 

De få vennene som hadde delt arbeidsbyrdene med Paulus, begynte å forlate ham. Noen sviktet; 
noen ble sendt til andre menigheter. Fygelus og Hermogenes var de første som sviktet. Demas lot 
seg skremme av truende vanskeligheter og farer og sviktet også den forfulgte apostelen. Paulus 
sendte Kreskens til menighetene i Galatia, Titus til Dalmatia og Tykikus til Efesos. Han skriver til 



Timoteus: "Bare Lukas er hos meg." Paulus hadde aldri trengt sine venners hjelp mer enn akkurat 
da. Han var svekket av alder, hardt arbeid og sykdom og ble holdt som fange i en fuktig og mørk 
celle i et romersk fengsel. At den kjære medarbeideren og vennen Lukas kunne være til hjelp, 
oppmuntret Paulus og gjorde det mulig for ham å holde ved like forbindelsen med venner og verden 
utenfor. 

I denne vanskelige tiden kunne Paulus glede seg over å få regelmessige besøk av Onesiforos. Den 
hjertevarme vennen fra Efesos gjorde sitt beste for å gjøre fangelivet lettere for Paulus. Hans kjære 
lærer var lenket for sannhetens skyld, mens han selv gikk fri. Han gjorde alt som stod i hans makt 
for å bedre forholdene for Paulus. 

I det siste brevet Paulus skrev, sier han dette om den trofaste vennen: "Må Herren forbarme seg 
over familien til Onesiforos, for han har mange ganger gitt meg nytt mot, og han skammet seg ikke 
over mine lenker. Da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Må Herren la 
ham få barmhjertighet hos Herren på dommens dag!” 

Lengselen etter kjærlighet og forståelse har Gud selv lagt ned i mennesket. Da Kristus kjempet med 
sin angst i Getsemane, lengtet han etter medfølelse. Selv om Paulus gav inntrykk av å være 
upåvirket av vanskeligheter og lidelser, lengtet han etter medfølelse og fellesskap. Onesiforos' 
besøk vitnet om troskap på et tidspunkt da Paulus følte seg ensom og forlatt. Det gledet og 
oppmuntret ham som hadde levd et liv i tjeneste for andre. 

Paulus møter Nero
Da Paulus ble kalt til keiser Nero for å forsvare seg mot den alvorlige tiltalen som var rettet mot 
ham, var håpet om å unngå dødsstraff åpenbart ikke særlig sterkt. Den alvorlige forbrytelsen han 
stod tiltalt for, og den fiendtlige holdningen til de kristne gav lite håp om en lykkelig utgang. 

Blant grekere og romere var det vanlig å gi den tiltalte anledning til å la en advokat føre saken for 
domstolen. Med kraftige argumenter og glødende veltalenhet, eller med trygling, bønner og tårer, 
kunne en advokat ofte få den tiltalte frikjent eller utvirke en mildere dom ved en eventuell 
domfellelse. Men ingen' våget å være rådgiver eller advokat da Paulus ble innkalt til Nero. Ingen 
venner kom og hørte tiltalen mot ham og hva han hadde å si til sitt forsvar, I hele Roma fantes det 
ikke en eneste kristen som stod fram og støttet ham i denne vanskelige tiden. 

Det eneste troverdige vi får å vite om det som skjedde, kan vi lese i Paulus' annet brev til Timoteus: 
"Første gang jeg forsvarte min sak i retten, var det ingen som stod fram og hjalp meg. De forlot meg 
alle sammen - må det ikke bli tilregnet dem! Men Herren stod hos meg og gjorde meg sterk, for at 
jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet, så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet 
ut av løvens gap."! 

Ansikt til ansikt 
Paulus ansikt til ansikt med Nero - hvilken kontrast! Foran den stolte keiseren, som ikke bare hadde 
nådd maktens høyeste topp her i verden, men også lavmålet for forbrytelser og ugudelighet, stod en 
Guds tjener og skulle svare for sin tro. Ingen kunne utfordre keiserens makt og storhet. Ingen kunne 
trekke hans myndighet i tvil eller sette seg opp mot hans vilje. Konger la sine kroner ned for hans 
føtter. Mektige hærstyrker drog ut på hans ordre, og marinens bannere stod for seier. En statue av 



ham var stilt opp i rettssalen. Senatorers forordninger og dommeres rettsavgjørelser var bare ekko 
av hans vilje. Millioner bøyde seg lydig for hans befalinger. Navnet Nero fikk verden til å skjelve. 
Å pådra seg hans misnøye kunne bety tap av eiendom, frihet og liv. Hans vrede var mer fryktet enn 
pesten. 

Uten penger, uten venner, uten rådgivere stod den aldrende fangen foran Nero. Keiserens ansikt var 
preget av de skamløse laster som herjet i ham, mens ansiktet til den tiltalte vitnet om et hjerte som 
hadde fred med Gud. Paulus hadde levd i fattigdom, selvfornektelse og lidelse. Hans fiender hadde 
forsøkt å skremme ham med baktalelse, skjellsord og' overgrep, men fryktløst hadde han hevet 
korsets banner. Han liknet sin mester og vandret omkring hjemløs for å være til velsignelse for 
andre. Hvordan kunne den lunefulle, temperamentsfulle og tøylesløse tyrannen Nero forstå og 
verdsette karakter og motiver hos et Guds barn? 

Den store salen var fylt til trengsel av en opphisset og urolig folkemengde som bølget fram og 
tilbake og presset på for å se og høre. Der var både høy og lav, rik og fattig, lek og lærd, stolte og 
forsakte. Alle var like blottet for den sanne kunnskapen om veien til liv og frelse. 

Jødene kom med de samme gamle anklagene mot Paulus. De beskyldte ham for opprør og 
vranglære. Både jøder og romere mente at han stod bak den store bybrannen. Mens anklagene ble 
slynget mot Paulus, bevarte han roen. Folk og dommere betraktet ham med forundring. De hadde 
vært til stede ved retterganger og iakttatt mang en forbryter, men de hadde aldri sett et menneske 
med verdigere sinnsro enn den Paulus viste: Dommernes skarpe blikk var vant til å lese fangenes 
ansiktsuttrykk, men denne gangen lette de forgjeves etter noe som kunne røpe skyld. Da han fikk 
lov til å forsvare seg, lyttet de spent. 

Paulus forsvarer seg 
Enda en gang fikk Paulus anledning til å reise korsets banner for en forbauset forsamling. Han ser ut 
over folkemengden - jøder, grekere, romere og tilreisende fra mange land. Da gripes han av et sterkt 
ønske om at de må bli frelst. Han glemmer øyeblikkets alvor - farene omkring ham og den 
fryktelige skjebnen som synes så truende nær. Foran Guds trone ser han talsmannen Jesus i forbønn 
for syndige mennesker. Med overmenneskelig veltalenhet og kraft framholder Paulus evangeliet. 
Han viser til det offer som ble brakt for en syndfull menneskeslekt. Han erklærer at menneskets 
frelse er betalt med en ufattelig pris. Alt er lagt til rette for at det kan få sitte sammen med Gud på 
hans trone. Engler opprettholder forbindelsen mellom jord og himmel, og alt, både godt og ondt, 
ligger åpent for ham som er dommer. til evig tid og dømmer rettferdig. 

Slik taler sannhetens forsvarer. Trofast blant de troløse, lojal blant de illojale, står han som Guds 
representant. Hans stemme lyder som en røst fra himmelen. Verken ord eller blikk røper frykt, sorg 
eller mismot. Overbevist om sin uskyld og iført sannhetens rustning gleder han seg over å være et 
Guds barn. Hans ord lyder som seiersrop gjennom kampgnyet. Han star åpent fram for den sak han 
har viet sitt liv, og som aldri lar seg beseire. Selv om han skulle gå til grunne, vil evangeliet 
overleve. Gud lever, og hans sak vil seire. 

Den dagen Stefanus stod for Det høye råd, ble det sagt: "Alle... stirret på ham og så at ansiktet hans 
var som en engels ansikt." Mange som så Paulus stå foran keiseren, kunne si det samme. 

Forsamlingen hadde aldri hørt noe liknende. Ordene rørte ved en streng som skapte gjenklang i selv 
det mest forherdede hjerte. Klar, overbevisende sannhet kastet villfarelsen over ende. Lys skinte 



gjennom til mange som senere fulgte det med glede. Sannheten, slik den lød den dagen, var ment å 
skulle ryste nasjonene. Den skulle leve videre gjennom alle tider og påvirke mennesker lenge etter 
at leppene som uttalte den, var brakt til taushet i en martyrs grav. 

Gud taler til Nero 
Nero hadde aldri hørt sannheten som han gjorde det den dagen. Aldri var hans enorme synderegister 
blitt avslørt grundigere, og lys fra himmelen trengte gjennom til hans fordervede sinn. Han skalv av 
redsel når han tenkte på den domstol han som verdens hersker en dag ville bli innstevnet for, og der 
få en dom i samsvar med det han hadde gjort. Han fryktet apostelens Gud og våget ikke å dømme 
Paulus siden ingen av anklagene hadde latt seg bevise. En stund syntes det som om en følelse av 
ærefrykt. tøylet denne blodtørstige mannen. 

Et øyeblikk ble himmelen åpnet for Nero, så lastefull og fordervet som han var. Det var som om han 
ønsket himmelens fred: og renhet. Nettopp da fikk til og med han et tilbud om nåde. Men tanken på 
tilgivelse varte kun et øyeblikk. Paulus ble beordret tilbake til fangehullet, og da døren lukket seg 
bak Guds sendebud, ble muligheten til å vende om tatt fra den romerske keiser. Aldri skulle lys fra 
himmelen igjen trenge gjennom det mørke som omgav ham. Snart ville Gud gjengjelde og straffe 
ham. 

Neros skjensel 
Kort tid etter rettssaken mot Paulus drog Nero ut på den beryktede reisen til Hellas, hvor han 
vanæret seg selv og sitt rike ved avskyelig og nedverdigende tøylesløshet. Han kom tilbake til 
Roma med stor prakt. Siden samlet han omkring seg et hoff og gav seg hen til de mest avskyelige 
utskeielser. Midt under denne sviringen lød det spetakkel fra gaten. For å finne årsaken ble det sendt 
av gårde en budbringer. Han korn tilbake med den skremmende meldingen at hærens 
øverstbefalende, Galba, var på rask marsj mot Roma. Byen hadde allerede gjort opprør, og gatene 
var fylt av en rasende folkehop som truet med å drepe keiseren og alle hans håndlangere. Nå var 
den på' vei mot slottet. 

I motsetning til Paulus hadde Nero ingen mektig og forståelsesfull Gud å stole på i farens stund. 
Han så for seg torturen og lidelsene pøbelen kanskje ville utsette ham for, og tenkte på selvmord. I 
det kritiske øyeblikk sviktet motet. Helt alene og æreløs flyktet han fra byen og søkte tilflukt på et 
landsted noen få kilometer unna, men forgjeves. Skjulestedet ble oppdaget. Da noen ryttere nærmet 
seg, ropte han på en slave og bad om hjelp. Så påførte han seg selv et dødelig sår. Slik døde 
tyrannen Nero bare trettito år gammel. 

Paulus' siste brev
Fra keiserens rettssal ble Paulus ført tilbake til cellen. Han forstod godt at han bare hadde fått en 
kort 'utsettelse. Fiendene ville ikke slå seg til ro før de så ham død. Han visste også at foreløpig 
hadde sannheten seiret. At en korsfestet og oppstått frelser var blitt forkynt for den store 
menneskemengden, var i seg selv en seier. Den dagen begynte en bevegelse som skulle vokse og bli 
sterk, og som verken Nero eller andre av Kristi fiender noen gang kunne hindre eller utslette. 

Paulus tenker på Timoteus 
Dag etter dag ble Paulus sittende i det mørke fangehullet. Han visste at et ord eller et nikk fra Nero 
var nok til at han mistet livet.. I denne situasjonen tenkte Paulus på Timoteus og bestemte sig for å 



skrive til ham. Timoteus hadde fått beskjed om å ta vare på menigheten i Efesos. Paulus lot ham bli 
tilbake da han selv reiste til Roma. Paulus og Timoteus var knyttet til hverandre med en usedvanlig 
dyp og sterk kjærlighet. Siden Timoteus vendte om, arbeidet han sammen med Paulus og fikk sin 
del av lidelsene. Vennskapet mellom dem ble sterkere, dypere og mer inderlig. Til slutt var 
Timoteus' forhold til den aldrende og veltjente apostelen det samme som en sønn bør ha til en elsket 
og hedret far. Det undrer derfor ikke at Paulus i sin ensomhet lengtet etter å være sammen med ham. 

I beste fall ville det ta flere måneder for Timoteus å nå Roma fra Lille-Asia. Paulus visste at hans liv 
var i fare, og fryktet for at Timoteus ville komme for sent. Ennå hadde han viktige råd og 
undervisning å gi den unge mannen som hadde fått seg pålagt et så stort ansvar. Paulus bad ham 
inntrengende om å komme så snart som mulig, men samtidig skrev han ned et siste vitnesbyrd i 
tilfelle av at hans liv ikke ble spart så han kunne overbringe det muntlig. Hans sinn var fylt av en 
inderlig kjærlighet til Timoteus, sin sønn i evangeliet, og til den menigheten han hadde fått ansvaret 
for. Paulus la vekt på hvor viktig det er å være tro mot det hellige kall. 

Timoteus får råd 
Paulus begynner brevet med en hilsen: "Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår 
Herre! Med takk til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet likesom mine forfedre, nevner jeg 
deg stadig i mine bønner, natt og dag." 

Apostelen lar så Timoteus få vite hvor nødvendig det er å bevare troen: "Derfor vil jeg minne deg 
om dette. Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min 
håndspåleggelse! For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, 
kjærlighet og sindighet. Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre! Skam deg heller ikke over 
meg' som er fange for hans skyld, men lid også du vondt for evangeliet med den kraft Gud gir." 
Paulus minner Timoteus om at han ble kalt med et hellig kall til å forkynne den kraft som finnes hos 
ham "som har ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet". Han fortsetter: 

"Det er jeg satt til herold, apostel og lærer for. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, 
for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg, 
helt til dagen kommer." Paulus virket i mange år, men sviktet aldri i troskapen mot Frelseren. 
Uansett hvor han var - foran truende fariseere eller romerske myndigheter, foran en rasende 
menneskemengde i Lystra eller overbeviste synderne i et makedonisk fengsel, om han talte til 
skrekkslåtte sjøfolk om bord på det skibbrudne skipet eller stod alene for Nero og kjempet for sitt 
liv skammet han seg aldri over evangeliet. Siden han ble en kristen, hadde han hatt bare ett mål: å 
tjene ham som han en gang foraktet. Det kunne verken motstand eller forfølgelse forhindre. Troen 
ble styrket i gjerningen og renset i lidelsene. Dette holdt ham oppe og gav styrke. 

"Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus," skriver Paulus til Timoteus. "Det du har hørt 
av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise 
andre. Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann." . 

En som virkelig tjener Gud, viker aldri tilbake for vanskeligheter eller ansvar. Fra en kilde som aldri 
går tom for dem som oppriktig søker guddommelig kraft, henter han den styrke som gjør at han kan 
møte fristelse og seire over den, og utføre de plikter Gud legger på ham. Den nåde han mottar, øker 
hans muligheter til å bli kjent med Gud og hans Sønn. Han vil ønske å utføre en tjeneste Gud kan si 
seg tilfreds med. Videre på kristenlivets vei blir han sterk "ved nåden i Kristus Jesus". Denne nåde 
hjelper ham til å være et trofast vitne om det han har hørt. Han vil ikke ringeakte eller forsømme 



den kunnskap han har mottatt fra Gud, men overlate den til andre pålitelige personer, som så bringer 
den videre. 

I dette siste brevet til Timoteus stiller Paulus opp et høyt ideal for den unge arbeideren. Han peker 
på de plikter han har som Kristi tjener. "Anstreng deg for å stå din prøve framfor Gud, så du kan 
være en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men legger fram sannhetens ord uten å bøye 
av," skriver han. "Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, 
og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Men tåpelige diskusjoner som ingen 
lærer noe av, skal du vise fra deg, for du vet at de skaper strid. En Herrens tjener må ikke ligge i 
strid, men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet 
vise til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer 
sannheten å kjenne." 

Advarsel mot falske lærere 
Apostelen advarer Timoteus mot falske lærere 'som trenger seg inn i menigheten. "Du skal vite," 
skriver han, "at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, For da vil menneskene være 
egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige 
mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige... . I det ytre har de gudsfrykt, men de 
fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!" 

"Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og farer vill. Men du skal 
holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra 
barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved 
troen på Jesus Kristus. Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale 
til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett 
stand og bli rustet til all god gjerning." 

Gud har skaffet til veie tilstrekkelig med midler til å føre en framgangsrik kamp mot det onde. 
Bibelen er våpenkammeret hvor vi kan utruste oss til striden. Vi må stå klar med sannheten som 
belte om livet og med rettferd som brynje. Vi må framfor alt gripe troens skjold, ta frelsens hjelm 
og Åndens sverd, som er Guds ord. Med det kan vi slå oss gjennom de hindringer og vanskeligheter 
som synden stiller opp mot oss. 

Tal strengt, tal trøst 
Paulus visste at menigheten var i stor fare. Han var også klar over at de som hadde fått ansvaret for 
menighetene, måtte være trofaste og oppriktige. Derfor skrev han til Timoteus: "For Guds og Jesu 
Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og 
oppretter sitt rike: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke 
opp når du lærer dem!" 

Dette alvorsordet til en som var så nidkjær og trofast som Timoteus, vitner om hvilken viktig og 
ansvarsfull gjerning en forkynner av Ordet har. Det er som om Paulus tar Gud til vitne når han 
pålegger Timoteus å forkynne Guds ord og ikke hva mennesker måtte mene, og når han formaner 
ham til å vitne for Gud så snart det byr seg en anledning - for store forsamlinger og privat, på veien 
og i hjemmene, til venner og fiender, enten han føler seg trygg eller utsettes for vanskeligheter og 
farer, om han opplever skjensel og savn. 



Paulus fryktet at Timoteus med sitt milde og fredsommelige sinnelag kunne komme til å unndra seg 
viktige plikter i arbeidet. Derfor oppfordret han ham til å gjøre sin plikt og irettesette synd og tale 
strengt til dem som gjorde seg skyldige i grove forseelser. Men han skulle gjøre det med all 
tålmodighet og lære og således vise Kristi tålmodighet og kjærlighet når han forklarte og fulgte opp 
de irettesettelser som ble gitt i overensstemmelse med Guds ord. 

A hate og irettesette synd og på samme tid vise medfølelse og ømhet for synderen er en vanskelig 
oppgave. Jo mer alvor vi legger i å være hellige i hjerte og liv, desto alvorligere vil vi reagere på 
synd og mer bestemt ta avstand fra alt som avviker, fra det som er rett. Vi må være på vakt mot 
unødig strenghet mot dem som gjør urett, men vi må aldri tape av syne hvor frastøtende synden er. 
Det er nødvendig å vise Kristus-lik tålmodighet og kjærlighet mot dem som synder, men samtidig er 
det farlig å være så overbærende at synderen oppfatter irettesettelsen som ufortjent og derfor avviser 
den som uberettiget og urettferdig. 

Det gjør ofte stor skade når forkynnere av evangeliet lar tålsomheten overfor feilende mennesker 
utarte til at de tolererer synd og endog tar del i den. Slik ledes de til å unnskylde og dekke over det 
Gud fordømmer. Til slutt blir de så forblindet at de forsvarer dem som Gud har bedt dem om å 
irettesette. De som sløver sitt åndelige syn ved å vise syndig skånsomhet mot dem Gud fordømmer, 
vil snart begå en enda større synd og opptre strengt og ubarmhjertig mot dem Gud ser på med 
velvilje. 

Lydighet nødvendig 
Stolthet over menneskelig visdom, ringeakt for Den Hellige Ånds veiledning og manglende 
interesse for Guds ord vil føre til at mange som hevder at de er kristne og føler seg skikket til å 
undervise andre, vil avvise de betingelser Gud stiller. Paulus skriver til Timoteus: "For det skal 
komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner der for godt, skal de ta 
seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og 
holde seg til myter." 

Her tenker apostelen ikke på dem som åpenlyst lever ugudelig, men på bekjennende kristne som lar 
seg lede av tilbøyeligheter og blir trellbundet av selvet. Slike mennesker hører kun på lærdommer 
som ikke irettesetter deres synder eller fordømmer deres nytelsessyke livsstil. Klare ord fra Kristi 
trofaste tjenere støter dem, og de velger lærere som roser og smigrer. Blant dem som kaller seg 
forkynnere, finnes det noen som preker menneskers lære i stedet for Guds ord. De er utro i sitt kall 
og fører på avveier dem som søker åndelig veiledning. 

I sin hellige lov har Gud gitt en fullkommen rettesnor for livet. Han har sagt at før himmel og jord 
forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, men fortsatt stå ved makt. 
Kristus kom for å gjøre loven stor og herlig. Han viste at loven har kjærligheten til Gud og 
medmennesker som sitt solide grunnlag, og at det er' menneskets udelte plikt å lyde den. Kristus var 
selv et eksempel på lydighet mot Guds lov. I prekenen på fjellet viste han at lovens krav strekker 
seg lenger enn til ytre handlinger. Loven omfatter også hjertets tanker og råd. 

Loven vil, om den blir adlydt, oppdra oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og til å 
leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. Men all rettferds fiende har trellbundet verden og fått 
menneskene til å bryte loven. Paulus så for seg at en mengde mennesker ville vende ryggen til de 
klare og hjerteransakende sannheter i Guds ord og velge lærere som forkynner fabler de liker å 



høre. Det finnes både forkynnere og lekfolk som tråkker på Guds lov. De håner ham som skapte 
verden, og får Satan til å fryde seg over det hell han har hatt med sitt bedrag. 

Med en økende ringeakt for Guds lov vokser motviljen mot læren, og dermed tiltar også stoltheten, 
fornøyelsessyken, ulydigheten mot foreldre og egenkjærligheten. Overalt spør tenkende og 
engstelige mennesker: Hva kan gjøres for å råde bot på disse illevarslende onder? Vi finner svaret i 
Paulus' formaning til Timoteus: "Forkynn Ordet!" De eneste sikre prinsipper for vår livsførsel 
finnes i Bibelen. Den er en avskrift av Guds vilje og et uttrykk for hans visdom. Den får mennesker 
til å se livets store problemer, og for alle som gir akt på dens rettledning, vil den vise seg å være en 
ufeilbar veileder som hindrer dem fra å kaste bort livet på det som ikke gagner. 

Gud har kunngjort sin vilje, og det ville være lettsindig å tvile på det han har sagt. Når Gud i sin 
allvishet har talt, kan det ikke være noen tvilsspøsmål for oss mennesker å avgjøre, eller alternativer 
å ta stilling til. Det forlanges bare at vi åpent og ærlig samtykker i Guds uttrykte vilje. Lydighet er 
både samvittighetens og fornuftens første bud. 

Paulus fortsetter å formane: "Du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din 
gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste." Det nærmet seg tiden da Paulus måtte dø, og han 
ønsket at Timoteus skulle ta hans plass og vokte menigheten mot fabler og vranglære som fiender 
på forskjellige vis bruker for å lede medlemmene bort fra evangeliets enkle budskap. Paulus rådet 
Timoteus til å holde seg borte fra alle gjøremål og vanskeligheter som kunne hindre ham fra å vie 
seg helt til arbeidet for Gud. Han rådet ham også til å tåle med glede den motstand, skjensel og 
forfølgelse som hans troskap ville utsette ham for, og å bruke alle tilgjengelige midler til å gjøre 
godt mot dem som Kristus døde for. 

Trofaste predikanters behov 
Paulus' liv belyste de sannheter han forkynte, og der lå hans styrke. Han var alltid fylt av en sterk 
ansvarsfølelse og arbeidet nært sammen med ham som er opphavet til rettferd, barmhjertighet og 
sannhet. Han klynget seg til Kristi kors som den eneste garanti for å lykkes. Kjærligheten til 
Frelseren var det aldri sviktende motivet som holdt ham oppe i konfliktene med selvet og kampen 
med det onde, mens han jaget framover i tjenesten for Kristus til tross for verdens uvennlighet og 
fienders motstand. 

I en farlig tid trenger menigheten en hær av arbeidere som Paulus - arbeidere som har lært å være til 
nytte, som har stor erfaring i det som hører Gud til, og som er oppriktige og nidkjære. Det er bruk 
for helliggjorte og selvoppofrende mennesker som ikke viker tilbake for prøvelser og ansvar. Det er 
bruk for modige og pålitelige mennesker som har gjort Kristus til det salige håp og forkynner Guds 
ord med lepper som er blitt berørt med hellig ild. Guds verk lider fordi det mangler slike arbeidere, 
og skjebnesvangre villfarelser ødelegger moralen som en dødelig gift og dreper håpet i store deler 
av menneskeheten. 

Når fanebærere med lang og tro tjeneste ofrer livet for sannhetens sak, hvem tar da deres plass? Står 
unge menn ferdige til overta det hellige kallet etter sine fedre? Forbereder de seg til å overta de 
plasser som blir ledige når trofaste arbeidere dør? Vil de høre apostelens oppfordring og ta imot 
kallet til tjeneste i en tid da unge mennesker blir fristet til egenkjærlighet og karrierejag? 

Paulus avslutter brevet med en rekke hilsener til forskjellige personer og gjentar en inntrengende 
appell til Timoteus om å komme så fort han kan, og helst før vinteren. Han skriver at han føler seg 



ensom fordi noen av vennene har forlatt ham og andre er nødt til å holde seg borte. For å unngå at 
Timoteus skal bruke efesermenighetens behov for hans hjelp som påskudd og nøle med å komme, 
har Paulus allerede sendt Tykikus til å ta hans plass. 

Etter å ha skrevet om forhøret hos Nero og vennene som sviktet, og om Gud som holdt sitt løfte og 
støttet ham med sin nåde, avslutter Paulus brevet med å overlate vennen Timoteus i overhyrdens 
varetekt, han som alltid verner hjorden selv om underhyrdene faller.
Dette kapittel er bygd på Paulus’ andre brev til Timoteus 

Dømt til døden
Rettergangen mot Paulus gjorde så sterkt inntrykk på keiser Nero at han utsatte domsavsigelsen. 
Herrens tjener ble verken frikjent eller dømt. Men keiserens hat mot Paulus kom snart til syne igjen. 
Han var bitter fordi han ikke hadde maktet å stanse kristendommen. Selv ikke i det keiserlige hus 
hadde det lykkes. Han bestemte seg for å la apostelen henrette så snart han fant et passende 
påskudd. Kort tid etter avsa keiseren kjennelsen. Paulus skulle dø som martyr, men fordi han var 
romersk borger, kunne de ikke torturere ham. Han ble derfor dømt til halshogging. 

I all stillhet ble Paulus ført til retterstedet. Bare noen få fikk være til stede. Forfølgerne var 
engstelige for Paulus' innflytelse og fryktet at kristendommen ville vinne nye tilhengere blant dem 
som var til stede og så ham dø. Men selv de barske soldatene som voktet ham, hørte på ham og 
undret seg over at han ansikt til ansikt med døden kunne være så glad, ja, til og med lykkelig. For 
noen som var til stede da Paulus led martyrdøden, ble hans tilgivende sinnelag overfor morderne og 
hans urokkelige tillit til Kristus helt til det siste en duft av liv til liv. Flere tok imot den frelser 
Paulus hadde forkynt, og det gikk ikke lang tid før de selv måtte besegle troen med sitt blod. 

Helt til det siste vitnet Paulus' liv om sannheten i det han skrev til korinterne: "For Gud som sa: 
"Det bli lys i mørket", han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds 
herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, for at det 
skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset ,men ikke 
knekket, vi er tvilrådige, men ikke fortvilet, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut. Vi 
bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den." At Paulus 
strakk til, var ikke hans egen fortjeneste, men Den Hellige Ånd var til stede og hjalp ham med å ta 
hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Profeten skriver: "Den som er fast i sjel og sinn, 
lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg.” Himmelsk fred hvilte over Paulus' ansikt og vant 
mange mennesker for evangeliet. ' 

Paulus var omgitt av en himmelsk atmosfære. Alle som var sammen med ham, merket virkningene 
av hans samfunn med Kristus. At han selv levde i samsvar med det han forkynte, øvde en 
overbevisende kraft. Dette er sannhetens styrke. Den spontane innflytelsen av et hellig liv er 
kristendommens beste forsvar. Overbevisende argumenter kan provosere motstand, men 
gudsfrykten har en kraft det ikke uten videre er mulig å forsvare seg mot. 

Apostelens omsorg for dem som ble tilbake og måtte kjempe mot fordom, hat og forfølgelse, fikk 
ham til å glemme sine egne lidelser. Han forsøkte å styrke og oppmuntre de få kristne som fulgte 
ham til retterstedet. 



Paulus minnet om løftene til dem som blir forfulgt for rettferdighets skyld, og bedyret at intet av det 
Gud hadde sagt om sine hardt prøvede og trofaste barn, ville slå feil. En begrenset tid ville de 
kanskje føle seg tynget av fristelser og mangle materielle goder, men likevel glede seg over Guds 
trofasthet, og si: "Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er 
overgitt meg, helt til dagen kommer." Etter en natt med prøvelser og lidelser vil det gry en 
fullkommen dag med glede og fred. 

Apostelen skuet inn i det hinsidige uten frykt og usikkerhet, men med et håp fylt av glede og en 
forventning full av lengsel. Der på martyrstedet ser han ikke skarpretterens sverd eller jorden som 
snart skal vætes av hans blod. Han stirrer opp mot sommerdagens klare blå himmel og ser den 
Eviges trone. 

Denne troens mann ser for seg stigen i Jakobs drøm. Den forestiller Kristus, som har knyttet jorden 
til himmelen og forent vanlige mennesker med en evig Gud. Hans tro styrkes når han tenker på 
partriarkene og profetene. De stolte på Ham som også hadde vært hans styrke og trøst, og som han 
nå er i ferd med å gi sitt liv for. Fra hellige menn som gjennom århundrer vitnet om sin tro, mottar 
han visshet om at Gud er trofast. Han hører også andre vitne om at Jesus er Guds sønn og verdens 
frelser. Det er hans medapostler som i forkynnelsen av evangeliet om Kristus møtte religiøst hykleri 
og hedensk fordom, forfølgelse og forakt. De hadde ikke sitt liv for kjært til å la lyset fra korset 
skinne i vantroens mørke. Fra pinebenken, bålet og fengslet, fra jordens huler og grotter, møter 
martyrenes seiersrop hans ører. Han hører vitnesbyrdene fra trofaste mennesker som til tross for at 
de er fattige, plaget og pint, vitner om sin tro og sier: "Vi vet hvem vi tror på." Da de gav livet for 
troens skyld, beviste de for verden at de stolte på barn som kan frelse fullt og helt. 

Paulus var selv et vitnesbyrd om at han var verdifull i Frelserens øyne. Kristi offer hadde kjøpt ham 
fri. Han var vasket ren i Kristi blod og kledd i hans rettferdighet. Hans liv var skjult med Kristus i 
Gud, og han visste at han som beseiret døden, også kunne ta vare på det som blir overlatt i hans 
varetekt. I tanken grep han Frelserens løfte: "Jeg skal reise ham opp på den siste dag.” Tanker og 
håp dreide seg om Herrens gjenkomst. Da skarpretterens sverd lynte og dødsskyggen sluttet seg om 
martyren, var hans siste tanke, som også vil bli den første på oppstandelsens morgen, at livgiveren 
skal ønske ham velkommen til gleden som tilhører de frelste. 

Det er snart gått to tusen år siden den aldrende Paulus gav sitt blod som et vitne for Guds ord og 
Jesu Kristi vitnesbyrd. Ingen plikttro hånd skrev ned det som skjedde de siste minuttene av denne 
hellige mannens liv, men i Bibelen finner vi bevart hans aller siste vitnesbyrd. Hans røst har lydt 
som trompetstøt opp gjennom tidsaldrene og styrket motet til tusenvis av Kristi vitner. 

I sorgtunge hjerter lyder hans seiers glede som et ekko: "Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal 
bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Så ligger rettferdighetens 
krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke 
bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.” 

En trofast underhyrde
Det er ikke mye vi leser i Apostlenes gjerninger om apostelen Peters senere virksomhet. I de travle 
årene etter at Den Hellige Ånd ble gitt på pinsedagen, var han en av dem som arbeidet energisk for 
å nå de jøder som kom til Jerusalem for å tilbe ved de store høytidene hvert år. 



Etter hvert som tallet på troende , økte i Jerusalem og andre steder som fikk besøk av korsets 
sendebud, skulle Peters talenter vise seg å få uvurderlig betydning for den første kristne menighet. 
Hans vitnesbyrd om Jesus fra Nasaret nådde overalt. Peter fikk et dobbeltansvar. Han vitnet om 
Messias for de vantro og arbeidet utrettelig for deres omvendelse, men samtidig virket han for de 
kristne og styrket deres tro på Kristus. 

Før Peter ble kalt til underhyrde, måtte han lære ikke å stole på seg selv, men å ha full tillit til Gud. 
Før han fornektet Kristus, fikk han høre: "Når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre." 
Denne uttalelsen viser hvor omfattende og betydningsfullt apostelens arbeid ville bli for dem som 
kom til tro. Peters egen erfaring med synd, lidelse og omvendelse hadde forberedt ham for dette 
arbeidet. Han måtte bli klar over sin egen svakhet før han kunne vite noe om hvor sterkt den troende 
var avhengig av Kristus. I fristelsens stormvær lærte han at et menneske bare kan vandre trygt når 
det mistror seg selv fullstendig og stoler helt på Frelseren. 

Peter blir godtatt 
Da Kristus for siste gang møtte sine disipler ved sjøen, hadde Peter igjen inntatt sin plass blant de 
tolv etter at Jesus tre ganger hadde stilt ham på prøve med spørsmålet: "Elsker du meg?" Han hadde 
fått sin oppgave. Han skulle fø Herrens hjord. Peter hadde vendt om og var antatt igjen. Han skulle 
ikke bare søke og frelse dem som var utenfor hjorden, men også være hyrde for lammene. 

Kristus stilte, bare en betingelse for Peters tjeneste: "Elsker du meg?" Det er en viktig kvalifikasjon. 
Peter kunne hatt alle andre kvalifikasjoner, men uten kjærlighet til Kristus kunne han ikke være en 
trofast hyrde for Guds hjord. Kunnskap, godhet, veltalenhet, nidkjærhet er viktige egenskaper i 
arbeidet med evangeliet, men uten Kristi kjærlighet i hjertet vil forkynnere av Ordet mislykkes. 

Kristi kjærlighet er ingen flyktig følelse. Den er et livsprinsipp som kommer til syne når Kristi kraft 
fyller hjertet og blir der. Om hyrdens karakter og atferd illustrerer den sannhet han forkynner, vil 
Herren velsigne arbeidet. Hyrden og hjorden blir ett, forent som de er om et felles håp i Kristus. 

Frelserens behandling av Peter var en lærdom både for ham og hans venner. Selv om Peter fornektet 
sin herre, sviktet aldri hans kjærlighet. Da apostelen begynte å forkynne Guds ord for andre, ble han 
nødt til å møte syndere med tålmodighet, forståelse og tilgivende kjærlighet. Han kunne da tenke 
tilbake på sine egne svakheter og nederlag og behandle andre mennesker på samme måte som 
Kristus hadde tatt seg av ham. 

Mennesker som selv ligger under for det onde, er ofte harde mot mennesker som fristes og faller. 
De kan ikke vite hva som rører seg i et menneskehjerte, og kjenner derfor ikke til om det plages av 
kamp og smerte. De må lære at det finnes irettesettelser som er kjærlighet, slag som sårer for å 
helbrede, og advarsler som uttrykker håp. 

En trofast hyrde 
Peter våket hele tiden trofast over den hjorden han hadde fått omsorgen for, og viste seg verdig til 
det ansvarsfulle oppdrag Frelseren hadde gitt ham. Han priste alltid Jesus fra Nasaret som Israels 
håp og verdens frelser. Han lot seg lede av den store mester og gjorde sitt ytterste for at de kristne 
skulle bli opplært til aktiv tjeneste. Hans gudsfrykt og eksempel på utrettelig virksomhet inspirerte 
mang en ung mann til å vie seg helt til prekevirksomheten. Etter hvert økte apostelens innflytelse 
som lærer og leder, og selv om han aldri mistet interessen for å arbeide spesielt for jødene, virket 
han i flere land og styrket en mengde menneskers tro på evangeliet. 



Peters første brev 
Mot slutten av tjenestetiden ble Peter inspirert til å skrive til de kristne som bodde spredt omkring i 
Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia. Meningen var å oppmuntre og styrke troen hos dem 
som opplevde prøvelser og trengsler, og å inspirere til gode gjerninger hos dem som på grunn av 
mangfoldige fristelser stod i fare for å gi avkall på Gud. Brevene gir inntrykk av å være skrevet av 
en mann som hadde fått sin rikelige del i så vel Kristi lidelser som hans trøst, og som var blitt 
fullstendig forvandlet ved Guds nåde og hadde et fast og urokkelig håp om evig liv. 

Det første brevet innleder den aldrende Guds tjener med en takk og pris til Herren: "Lovet være 
Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende 
håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til 
eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så 
dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende." 

Det var i håpet om en sikker arv på den nye jord de første kristne gledet seg, selv om de møtte store 
prøvelser og trengsler. Peter skriver: "Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må 
ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig 
gull blir prøvet i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet 
og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham... . Og 
dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord; for dere når troens mål: 
frelse for sjelene." 

Apostelen skrev dette for a undervise kristne gjennom alle tidsaldrer, men det har særlig betydning 
for dem. som opplever at "slutten på alle ting er nær". Alle trenger hans formaninger og advarsler, 
og hans ord om tro og mot er nyttige for alle som ønsker å holde fast ved troen til det siste. 

Peter lar de kristne forstå hvor viktig det er ikke å bli opptatt av falsk lære eller å bruke krefter på 
bagateller. De som skal unngå å bli offer for Satans bakholdsangrep, må vokte inngangene til sinnet. 
De må avholde seg fra å lese, se og høre noe som skaper urene tanker. De må ikke dvele tankeløst 
ved det sjelefienden bringer på bane. Hjertet må voktes omhyggelig. Ellers vil det onde utenfor 
vekke det onde innenfor og føre til at sinnet lever i mørke. "Spenn derfor beltet fast om livet," 
skriver Peter, "vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når 
Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere 
fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere, er hellig; så vær også dere hellige i all 
deres ferd." 

Dyrt kjøpt 
"Da må dere også leve i frykt den tiden dere ennå er her som fremmede. Dere vet at det ikke var 
med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere. arvet fra 
fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til 
dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er 
dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er 
deres tro også håp til Gud." 

Hadde sølv og gull vært nok til å kjøpe frelse, kunne det lett ha vært gjort av ham som sier: "Sølvet 
er mitt, og gullet er mitt.” Likevel er det bare Guds Sønns dyrebare blod som kan frelse synderen. 
Frelsesplanen bygger på offer. Apostelen Paulus skriver: "Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: 
For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom.” Kristus 



ofret seg selv for å kunne forløse oss fra all urettferdighet. Om frelsens største velsignelse sies det at 
"Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre".' 

Ordet som fornyer 
"Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene, 
"skriver Peter. "Elsk da hverandre inderlig og helhjertet!" Guds ord¨ sannheten - er det middel 
Herren bruker når han åpenbarer sin Ånd og sin kraft. Lydighet mot Guds ord frambringer frukt av 
ønskverdig kvalitet: oppriktig kjærlighet til brødrene. Denne kjærligheten kommer fra himmelen og 
vekker edle motiver og uselvisk handling. 

Når sannheten blir et levende prinsipp, blir mennesket "født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men 
av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir”. Den nye fødsel er et resultat av å ha 
tatt imot Kristus som Guds Ord. Når Den Hellige Ånd innprenter guddommelige sannheter i hjertet, 
våkner en ny erkjennelse, og krefter som har ligget i dvale, stimuleres til å samarbeide med Gud. 

Dette var skjedd med Peter og hans medtroende. Kristus åpenbarte sannheten for verden, og det var 
han som med uforgjengelig sæd Guds ord - sådde den i menneskets hjerte. Men mange av den store 
lærers mest dyrebare lærdommer ble talt til mennesker som på den tiden ikke forstod dem. 

Etter oppstandelsen minnet Den Hellige Ånd disiplene om det Kristus hadde lært dem. Det fikk 
deres slumrende forståelse til å våkne. Betydningen av disse sannhetene gikk opp for dem som en 
ny åpenbaring. Den rene og uforfalskede lære fikk gjennomslag. De fikk del i Kristi vidunderlige 
tjeneste. Kristus - Ordet - vitnet gjennom dem han hadde utvalgt, og de forkynte den mektige 
sannhet at "Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.... full av nåde og sannhet". "Av hans fylde 
har vi alle fått, nåde over nåde.” 

Apostelen oppfordrer de troende til å studere skriftene. Forstod de dem rett, hadde de et godt 
grunnlag for det evige liv. Peter visste at alle som seirer, vil oppleve vanskeligheter og prøvelser. 
Han visste også at en rett forståelse av skriftene vil hjelpe dem som fristes, til å huske de løfter som 
bringer trøst og styrker troen på Den Allmektige. 

"Alt som lever, er som gress, og all dets prakt som markens blomst," erklærer han. "Gresset visner 
og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som er forkynt for dere i 
evangeliet. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. Som nyfødte 
barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. 
Dere har jo smakt at Herren er god." 

Mange av de troende som Peter skrev til, bodde blant hedninger, og det betydde mye om de forble 
tro mot sitt høye kall. Apostelen minnet dem om hvilke fordeler de hadde som Kristi disipler: "Dere 
er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere 
skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt .underfulle lys. Før var dere ikke 
et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere 
funnet barmhjertighet. Jeg ber dere, mine kjære, som .nå er utlendinger og fremmede: Sky alle 
sanselige lyster, som er i kamp med sjelen. Lev rent og godt blant hedningene! De baktaler dere og 
sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan 
prise Gud den dag han kommer." 



Lojalitet 
Peter forklarer også klart og tydelig hvilken holdning de troende bør ha til myndighetene: "Dere 
skal for Herrens skyld underordne dere under enhver myndighet blant menneskene, enten det er 
keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det 
onde, og påskjønne dem som gjør det gode. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal 
stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. Dere er frie; bruk bare ikke 
friheten som påskudd for å gjøre det onde; bruk den som Guds tjenere! Vis alle aktelse, elsk 
brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!" 

Tjenestefolk ble rådet til å underordne seg sine herrer, "ikke bare de gode og vennlige, men også de 
urimelige". Og apostelen fortsetter: "Å finne seg i uforskyldte lidelser fordi en er bundet til Gud i 
sin samvittighet, det er godt i Guds øyne. Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe 
å rose dere for? Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i 
Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for 
at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd; og det fantes ikke svik i hans munn. Han 
skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som 
dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra 
synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Dere var som bortkomne 
sauer, men har nå vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler." 

Det skjulte menneske 
Apostelen formaner kristne kvinner til å føre sømmelig tale og vise måtehold i klesdrakt og 
livsførsel. Han skriver: "La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder 
dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er 
uforgjengelig og dyrebart for Gud." 

Undervisningen gjelder de troende gjennom alle tider. "Derfor skal dere kjenne dem på fruktene." 
Et mildt og rolig sinn kan ikke verdsettes høyt nok. I en sann kristens liv vil det ytre alltid 
harmonere med en indre fred og hellighet. "Den som vil følge etter meg," sa Jesus, "må fornekte seg 
selv og ta sitt kors opp, og følge meg.” Selvfornektelse og offervilje vil alltid prege kristenlivet. At 
også smaken er blitt annerledes, ses av hvordan de kler seg som vandrer på den veien som er 
stukket ut for Herrens forløste. 

Det er ingen ting i veien for å elske det vakre og å ønske seg det, men Gud vil at vi først og fremst 
skal elske og søke den skjønnhet som aldri forgår. Ingen ytre stas kan i pris eller skjønnhet måle seg 
med det "milde og rolige sinn", "fint lin, hvitt og rent": som alle de hellige på jorden skal være 
kledd i. Denne klesdrakten gjør dem ikke bare vakre og elskelige her, men vil senere være 
adgangstegnet til den himmelske konges palass. Han har lovt: "De skal følge med meg i hvite klær, 
for de er verdige til det.” 

Prøvelser ikke noe merkverdig 
Med profetisk blikk skuer apostelen fram mot de vanskelige tider som Kristi menighet går i møte. 
Han formaner de kristne til å stå fast selv. om de møter prøvelser og lidelser. "Mine kjære! Vær 
ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig," 
skriver han. 

I Kristi skole er prøvelser er en del av undervisningen. De er med og renser Guds barn for 
verdslighetens slagg. De opplever prøvelser fordi Gud leder dem. Han velger prøvelser og 



vanskeligheter som midler i opplæringen. De er en del av betingelsene for å lykkes. Han som leser 
menneskehjertene, kjenner deres svakheter bedre enn de selv gjør. Han ser at enkelte har 
kvalifikasjoner som kan brukes til fremme for hans verk om de bare blir ledet på den rette måten. I 
sitt forsyn fører han dem inn i situasjoner og forhold for å avsløre svakheter som er skjult for dem. 
Han gir dem anledning til å overvinne disse mangler og forberede seg for tjeneste. Ofte lar han 
prøvens ild brenne for at de skal bli renset. 

Gud svikter aldri i sin omsorg for dem som tilhører ham. Han tillater ingen prøvelse å komme over 
sine barn uten at de er til deres beste både nå og evig. Han ønsker å lutre menigheten, slik Jesus 
renset templet. Alle prøvelser og trengsler han lar komme over sitt folk, kommer for å gi dem en 
dypere gudsfrykt og større kraft til å framskynde korsets seier. 

En stund var Peter uvillig til å se korset som en del av Kristi gjerning. Da Frelseren fortalte 
disiplene sine at han snart skulle lide og dø, utbrøt Peter: "Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende 
deg." En selvmedlidenhet som nektet å ha fellesskap med Kristus i hans lidelse, lå bak Peters 
innvending. Peter måtte svelge en bitter pille da det litt etter litt gikk opp for ham at Kristi vei her 
på jorden førte gjennom angst og skjensel. Men dette måtte han lære i ildprøvens hete. Etter mange 
år med hardt arbeid kunne den tidligere så aktive mannen uttale: "Vær ikke forundret over den 
ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere får del i 
Kristi lidelse, så dere kan juble av glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet." 

Hyrden som eksempel 
Apostelen henvender seg til menighetens ledere om deres ansvar som underhyrder for Guds hjord, 
og sier: "Vær hyrder for den Guds hjord som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, 
men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinnings skyld, men med et villig sinn. Dere skal 
ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for hjorden. Når så 
overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner." 

Underhyrder må samvittighetsfullt vokte Herrens hjord. Det betyr ingen diktatorisk overvåking, 
men å oppmuntre, styrke og løfte. En predikants gjerning innbefatter mer enn å forkynne. Den 
krever en oppriktig, personlig innsats. Menigheten består av feilende mennesker. De trenger noen 
som umaker seg og tålmodig underviser dem, så de kan utføre en velbehagelig tjeneste her i livet og 
senere bli kront med herlighet og udødelighet. Det behøves pastorer - trofaste hyrder - som verken 
smisker med Guds folk eller behandler dem på en ubehagelig måte, men gir dem å ete av livets 
brød. I dagliglivet vil de føle Den Hellige Ånds forvandlende kraft og kjenne en sterk, uselvisk 
kjærlighet til dem de arbeider for. 

Underhyrder må vise fintfølelse når de møter kulde, bitterhet, misunnelse og motvilje blant 
menighetens medlemmer. Da er det nødvendig med Kristi sinnelag for å få tingene på plass igjen. 
De må gjøre sin plikt og advare, irettesette synd og gjøre godt igjen der det er gjort urett. Det 
oppnås ikke bare med prekener, men ved personlig arbeid. Et trassig hjerte kan føle uvilje mot en 
preken, og Guds tjenere kan bli misforstått og kritisert. Da bør de huske at "visdommen ovenfra er 
først og fremst ren, dernest fredsæl, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, 
upartisk og uten hykleri. Og rettferds frukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som stifter fred". 

Oppgaven for alle som forkynner evangeliet, er å "bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den 
hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud". Går noen inn i dette arbeidet og bare 
velger den delen som krever minst selvoppofrelse, for så å overlate det personlige arbeidet til andre, 



vil ikke få sin gjerning antatt av Gud. De har misforstått sitt høye kall og er derfor uvillige til å 
utføre det personlige arbeidet som hjorden trenger. Mennesker som Kristus døde for, vil gå fortapt 
fordi ingen arbeider for dem på det personlige plan. 

En trofast hyrde glemmer seg selv. Han mister seg selv av syne for å kunne arbeide i Guds verk. 
Ved forkynnelse og et personlig arbeid i hjemmene lærer han å kjenne menneskenes behov, sorger 
og prøvelser. I samarbeid med ham som bærer alle våre byrder, lærer han å kjenne deres 
vanskeligheter og trøster når de lider. Han vil mette deres sjels hunger og vinne deres hjerte for 
Gud. I dette arbeidet står engler ved hans side og opplyser om den sannhet som gjør vis til frelse. 

Når apostelen på denne måten underviser personer som holder ansvarsfulle stillinger i menigheten, 
trekker han opp en rekke retningslinjer som må følges av alle som er tilsluttet menigheten. De yngre 
i hjorden oppfordres til å følge de eldres eksempel i kristen ydmykhet: "Dere unge må underordne 
dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For "Gud står de 
stolte imot, men de ydmyke gir han nåde". Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan 
opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Være 
nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å 
sluke. Stå ham imot, faste i troen!" 

Slik skrev Peter til de troende på et tidspunkt da menigheten hadde ekstra store vanskeligheter. 
Mange hadde allerede fått del med Kristus i hans lidelser, og menigheten stod like foran en fryktelig 
forfølgelse. Om noen få år skulle mange lærere og ledere i menigheten ofre livet for evangeliets 
skyld. Snart ville glupende ulver komme inn i menigheten og ikke spare noen. Men intet av dette 
skulle lede til mismot hos dem som hadde sitt håp forankret i Kristus. Med oppmuntrende ord fikk 
Peter de kristne til å se fram til den "arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner", i stedet for 
å tenke på øyeblikkelige og framtidige vanskeligheter. "En kort stund må dere nok lide," skriver 
han, "men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, 
gi dere kraft og styrke dere og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen."
Dette kapittel er bygd på Peters første brev 

Urokkelig til det siste
I sitt annet brev henvender Peter seg til dem som har mottatt "den samme dyrebare tro" som han 
selv, og legger fram for dem Guds plan for utviklingen av en Kristus-lik karakter. 

Karakterutvikling 
Peter skriver: "Måtte dere få nåde og fred i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og vår Herre 
Jesus! Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans 
guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. Derved har vi fått de dyrebareste og 
største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra 
forfallet i verden, det som kommer av begjæret. 

Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i innsikt, innsikten i 
selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet, utholdenheten i gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, 
og brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være 
uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap om vår Herre Jesus Kristus." 



Disse ordene er fulle av lærdom og inneholder grunnprinsippet for seier. Apostelen beskriver stigen 
for kristen utvikling, der hvert trinn betyr framskritt i kunnskapen om Gud. Derfor må klatringen i 
denne stigen aldri stoppe opp. Tro, sømmelighet, kunnskap, avhold, tålmod, broderkjærlighet og 
kjærlighet til alle er trinn på denne stigen. Når vi går fra trinn til trinn, er vi på vei mot det mål 
Kristus har satt for oss. Slik blir han "vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og 
forløsning".! 

Gud har kalt sitt folk til ære og kraft, og det vil komme til syne hos alle som virkelig lever i 
samfunn med ham. Når de har fått del i den himmelske gave, må de gå fram til modenhet ved at 
"Guds kraft blir bevart ved troen".' Det er til Guds ære at han gir sine barn kraft. Han ønsker å se 
menn og kvinner nå så høyt de kan komme. Når de i tro griper Kristi kraft og gjør krav på og 
tilegner seg hans løfter, samtidig som de søker Den Hellige Ånds kraft med en pågåenhet som ikke 
lar seg avvise, vil de bli gjort fullkomne i Kristus. 

De som har tatt imot den tro evangeliet beskriver, står overfor en ny oppgave: å få den 
karakterstyrke som er nødvendig for å rense hjertet og berede sinnet til å ta imot kunnskapen om 
Gud. Denne kunnskapen danner grunnlaget for all sann opplæring og tjeneste og er det eneste 
vernet mot fristelse. Bare kunnskapen om Gud kan gjøre noen lik ham i karakter. Gjennom 
kunnskapen om Gud og hans Sønn Jesus Kristus får den troende "alt som tjener til liv og 
gudsfrykt". Ingen god gave blir nektet dem som ønsker å ta imot Guds rettferdighet. 

"Dette er det evige liv," sa Jesus, "at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, 
Jesus Kristus." Profeten Jeremia skrev: "Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke 
av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette: at 
han har forstand og kjenner meg, vet at jeg er Herren, som viser miskunn og øver rett og rettferd på 
jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren.” Menneskesinnet kan neppe fatte 
bredden og dybden og høyden av hva de kan oppnå som skaffer seg denne kunnskapen. 

Innenfor rammen av sin kunnskap om Gud behøver ingen å komme til kort og ikke nå full 
modenhet i kristen karakter. Kristi offer gjør det mulig for kristne å oppnå alt som tjener til liv og 
gudsfrykt. Gud oppfordrer oss til å nå målet for modenhet, og som eksempel stiller han fram for oss 
Kristi karakter. Som menneske levde han et fullkomment liv i stadig kamp mot det onde. Derved 
viste han at det er mulig for menneskene i dette liv å oppnå karakterens fulle modenhet dersom de 
samarbeider med Gud. Slik forsikrer Gud oss at også vi kan vinne full seier. 

En kristen får seg forelagt den vidunderlige muligheten å bli som Kristus, lydig mot alle prinsipper i 
loven. Likevel er det fullstendig umulig for mennesket i seg selv å nå dette. Den hellighet som Guds 
ord framholder at mennesket må ha for å bli frelst, er resultatet av Guds nådes gjerning når det 
overlater seg til Åndens veiledning og hans kontroll. Menneskets lydighet kan bare bli fullkommen 
ved Kristi rettferdighet, som lik røkelse fyller hver lydighetshandling med guddommelig vellukt. 
Den kristnes oppgave er å vise utholdenhet i kampen mot svakhetene. Han må stadig be til 
Frelseren om å bli helbredet for plager som har oppstått på grunn av synd. Selv har han verken 
visdom eller kraft til å seire. Visdommen og kraften tilhører Gud, og han gir dem til alle som 
ydmykt og angrende kommer til ham og søker hjelp. 

Forvandlingen fra ugudelighet til hellighet er en prosess som foregår uavbrutt. Gud arbeider hver 
eneste dag for å helliggjøre. Her må menneskene samarbeide med ham og iherdig gjøre sitt for å 
framelske rette vaner. De må føye nåde til nåde. Når de bruker adderingsmetoden, anvender Gud 



multiplikasjonsmetoden. Frelseren er alltid beredt til å høre og besvare bønner fra et botferdig 
hjerte. De trofaste mottar hans nåde og fred i rikt mål. Villig velsigner han dem i kampen mot det 
onde som omgir dem. 

Det finnes noen som forsøker å klatre oppover stigen for kristen vekst, men underveis begynner å 
stole på menneskelig kraft. Snart mister de Jesus, troens opphavs mann og fullender, av syne og er 
dømt til å mislykkes. De taper alt de har vunnet. Virkelig sørgelig er tilstanden hos dem som blir 
trøtte på veien og lar sjelefienden berøve dem de kristelige dyder som er utviklet i hjerte og liv. 
"Men enhver som mangler dette," skriver apostelen, "han er nærsynt, ja, blind; han har glemt at han 
er blitt renset for sine tidligere synder." 

Apostelen Peter hadde lang erfaring med det som har med Gud å gjøre. Hans tro på Guds kraft til å 
frelse ble sterkere med årene. Til sist fant han det hevet over enhver tvil at de som i tro, steg for 
steg, alltid er på vei opp stigen som fører til himmelens porter, umulig kan mislykkes. . 

I mange år hadde Peter overfor de troende slått kraftig til lyd for hvor nødvendig det er å vokse i 
nåden og kjennskap til sannheten. Han forstod at han snart skulle lide martyrdøden for troens skyld. 
Derfor gjorde han enda en gang oppmerksom på de privilegier som lå innenfor de troendes 
rekkevidde. I troens fulle visshet formante den aldrende apostel sine venner om å være standhaftige 
i sine forsetter som kristne. Han skriver: "Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn på å befeste 
deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle; da skal det gis dere full og fri adgang 
til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike." Herlige visshet! Strålende er de kristnes håp der de i 
tro er på vei mot den kristne modenhets høyder! 

Grunnfestet i sannheten 
"Derfor vil jeg stadig på ny minne dere om disse ting," fortsetter apostelen, "enda dere kjenner til 
dem og er grunnfestet i den sannhet som er kommet til dere. Jeg mener det er riktig å holde dere 
våkne ved å minne dere om dette, så lenge jeg er i legemets telt. Jeg vet jo at det snart skal legges 
bort - det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Og det er om å gjøre for meg at dere alltid skal 
huske disse ting, også etter at jeg er gått bort" 

Apostelen hadde de beste forutsetninger for å kunne tale om Guds plan for menneskeheten, for i 
samværet med Kristus fikk han se og høre mye som angikk Guds rike. Han skriver: "Det var jo ikke 
oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans 
komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet For han fikk ære og herlighet av 
Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: "Dette er min Sønn, den elskede, 
som jeg har behag i." Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på 
det hellige fjell." 

Selv om dette var et tungtveiende bevis for de troende å bygge sitt håp på, var profetienes 
vitnesbyrd enda mer overbevisende som et sikkert ankerfeste for troen. 

"Derfor står også profetordet desto fastere for oss," erklærer Peter. "Dette ord bør dere ha for øye, 
for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i 
deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen 
hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den Hellige 
Ånd talte mennesker ord fra Gud." 



Selv om apostelen viser til profetordet som en sikker veileder i farefulle tider, advarer han 
menigheten sterkt mot falske profetier fra "vranglærere" som i dølgsmål vil lure inn "vranglære som 
fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem". Vranglærere som står 
fram i menigheten, blir av mange medlemmer sett på som troverdige, men apostelen sammenlikner 
dem med "kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden". "Det dypeste mørke har de i vente," 
sier han. Så fortsetter han: "Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette 
vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem." 

Når Kristus kommer
Når Peter så fram gjennom århundrene til endetiden, ble han inspirert til å beskrive forholdene i 
verden like før Kristi annet komme. "Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme 
folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans 
gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.” Men "når de sier: 
"Fred og ingen fare", da kommer plutselig undergangen over dem".' Likevel er det mange som ikke 
går i fiendens snarer. Når alt nærmer seg slutten, vil noen stå fast og forstå tidenes tegn. Mens 
mange bekjennende kristne da vil fornekte sin tro i måten de lever på, blir det tilbake en levning 
som holder ut helt til slutt. 

Peter bevarte håpet om Kristi gjenkomst levende i hjertet, og han forsikret menigheten om at Kristi 
løfte ville bli oppfylt: "Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake 
og ta dere til meg.” For de trofaste som må utholde prøvelser, kan det synes som om tiden for 
gjenkomsten forlengst er inne, men apostelen bedyrer: "Det er ikke slik at Herren er sen med å 
oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han ville ikke at noen skal 
gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal 
himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle 
gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 

Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på 
at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene 
brenne og smelte. Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor 
rettferdighet bor. 

Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten 
flekk og lyte. Og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme, så skal dere se det som en mulighet 
til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt 
ham. 

... Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste 
stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt. Dere skal vokse i 
nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus." 

Peter dør som martyr 
Gud lot Peter få avslutte sin tjeneste i Roma, hvor han ble fengslet av keiser Nero på den tiden 
Paulus ble arrestert for siste gang. I mange år hadde arbeidet skilt de to apostelveteraner, men på 
denne måten fikk de bære fram sitt vitnesbyrd i verdens hovedstad, og på dens jord skulle de utgyte 
sitt blod som en sæd som skulle bære en rik høst både av kristne og martyrer. 



Fra det øyeblikk Peter igjen fant sin plass etter å ha fornektet Kristus, trosset han farer og viste 
heroisk mot når han forkynte en korsfestet Frelser som var oppstått fra de døde og hadde fart tilbake 
til himmelen. I fangerommet husket han hva Kristus hadde sagt: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: 
Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du 
strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.” Slik hadde 
Jesus fortalt Peter hvordan han skulle dø, ja, til og med forutsagt at han skulle strekke ut sine hender 
på et kors. 

Som jøde og utlending ble Peter dømt til hudfletting og korsfestelse. Det fikk apostelen til å huske 
den store synden han begikk da han fornektet Jesus under rettergangen. Han som en gang hadde 
vært så uvillig til å vedstå seg korset, gledet seg nå over å kunne ofre livet for evangeliet. Han følte 
bare at det var en altfor stor ære å dø på samme måte som den han hadde fornektet. 

Peter hadde oppriktig angret denne synden, og Kristus hadde tilgitt ham. Det viser den befalingen 
Peter fikk da han ble bedt om å fø sauene og lammene i flokken. Men Peter kunne aldri tilgi seg 
selv. Det hjalp ikke at han tenkte på alt det fryktelig han til sist skulle gjennomgå. Ingen ting kunne 
mildne hans bitre sorg og anger. Hans siste bønn til skarpretterne var å bli naglet til korset med 
hodet ned. Ønsket ble oppfylt, og slik døde den store apostelen Peter.
Dette kapittel er bygd på Peters annet brev 

Kjærlighetens apostel
Johannes skiller seg ut fra de andre apostlene. Han var "den disippel som Jesus hadde kjær" . Det 
synes som om han på en spesiell måte nøt Kristi vennskap og opplevde mange bevis på Frelserens 
tillit og kjærlighet. Han var en av de tre som fikk se Kristi herlighet på forklarelsens fjell og hans 
dødskval i Getsemane. Det var på ham Frelseren la omsorgen for moren Maria da han selv hang på 
korset og kjempet med døden. 

Frelserens følelser for den disippel han hadde kjær, ble gjengjeldt med all den kraft som lå skjult i 
en inderlig hengivenhet. Johannes klynget seg til Kristus som vinranken klynger seg til den høye 
stangen som holder den oppe. For Mesterens skyld trosset han farene i domshallen og holdt seg i 
nærheten av korset. Da det ryktes at Kristus var oppstått, skyndte han seg til graven så fort at han 
kom dit før den impulsive Peter. 

Ungdomsproblemer 
Den tillitsfulle kjærligheten og den uselviske hengivenheten som Johannes la for dagen i sin 
karakter, inneholder lærdommer av uendelig stor verdi for den kristne menighet. Opprinnelig hadde 
Johannes ikke en tiltalende karakter. Den kom først til syne senere i livet. Hans natur åpenbarte 
alvorlige mangler. Han var ikke bare stolt, selvklok og ærgjerrig, men han var også hissig og hadde 
lett for å føle seg krenket. Han og broren ble kalt tordensønnene. Hissighet, hevngjerrighet og 
kritikk bodde i den disippel Jesus hadde kjær, men bak alt dette oppdaget den guddommelige lærer 
et inderlig og oppriktig hjerte som evnet å vise kjærlighet. Jesus irettesatte hans egoisme, skuffet 
hans ærgjerrighet og prøvde hans tro. Men samtidig åpenbarte Jesus for ham det hjertet lengtet etter 
- hellig skrud og kjærlighetens forvandlende makt. Svakhetene i Johannes' karakter kom klart til 
syne ved flere anledninger i samværet med Frelseren. En gang sendte Kristus bud til en av 
samaritanenes byer og bad om at det måtte bli gjort i stand mat til ham og hans disipler. Men da 
Frelseren nærmet seg byen, så det ut til at han ønsket å fortsette til Jerusalem. Det gjorde 



samaritanene avindsyke. I stedet for å innby ham til å bli hos dem en stund, lot de være å vise de 
reisende vanlig gjestfrihet. Jesus tvinger seg aldri inn på noen, og samaritanene gikk derved glipp 
av den velsignelse de ville ha fått om de hadde invitert ham til å være deres gjest. 

Disiplene visste at Kristus hadde til hensikt å velsigne samaritanene med sitt besøk. Den 
likegyldighet, uvilje og mangel på respekt samaritanene viste mot deres herre, overrasket dem, og 
de ble sinte. Det gjaldt spesielt Jakob og Johannes. De mente at uretten mot ham de selv satte så 
høyt, var så grov at den burde straffes øyeblikkelig. Fylt av nidkjærhet spurte de: "Herre, vil du at vi 
skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?" De henviste til beretningen 
om ild som for ned fra himmelen og fortærte den samaritanske femtimannsføreren og hans femti 
menn da de skulle gripe profeten Elia. Det overrasket dem å se at spørsmålet såret Jesus, og enda 
,mer overrasket ble de da han irettesatte dem: "Dere vet ikke hva ånd dere er av. For 
Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.” 

Det hører ikke med til Kristi gjerning å tvinge noen til å ta imot ham. Derimot er det Satan og 
mennesker ledet av hans ånd som øver vold mot samvittigheten. Det hender at mennesker som står i 
ledtog med onde engler, gir seg ut for å være nidkjære for rett og rettferdighet, men gjør vondt mot 
andre mennesker for å omvende dem til sin lære. Kristus viser derimot barmhjertighet og søker å 
vinne mennesker med kjærlighet. Han finner seg ikke i å dele plassen i menneskesinnet med andre 
og er ikke fornøyd med en delvis tjeneste. Han ønsker frivillig tjeneste, en vilje til å åpne hjertet for 
kjærlighetens dragende makt. 

En annen gang fikk Jakob og Johannes moren til å be Jesus om at hennes to sønner måtte få de mest 
ærefulle stillingene i Kristi rike. Selv om Kristus flere ganger fortalte sine disipler hvordan hans 
rike var, håpet de to unge mennene fremdeles på en messias som ville bestige tronen og ta kong 
smakt i pakt med folkets ønske. Og moren, som også ønsket at sønnene skulle ha hedersplasser i 
dette riket, sa: "Si at disse mine to sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene på høyre og 
den andre på venstre side." 

Da svarte Mesteren: "Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?" De 
husket nok det gåtefulle utsagnet som antydet at han skulle lide og bli utsatt for prøvelser, men 
svarte likevel: "Det kan vi." De så det som en stor ære å få dele med sin Herre alt som rammet ham, 
og på den måten bevise sin lojalitet. 

"Mitt beger skal dere få drikke; men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det 
ikke min sak å avgjøre. Der må de sitte som min Far har bestemt til det," sa Kristus.' 

Jesus gjennomskuet deres motiv og påtalte deres hovmod og ærgjerrighet: "Dere vet at folkenes 
fyrster er herre over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant 
dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste 
blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, 
men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange." 

Ingen får plass i Guds rike på grunn av favorisering. Plassen kan ikke fortjenes og blir ikke gitt 
tilfeldig. Den er et resultat av karakteren. Kronen og tronen er tegn på noe som er oppnådd - tegn på 
seier over selvet ved Herren Jesu Kristi nåde. 



Da Johannes lang tid senere fikk del med Kristus i hans lidelser, åpenbarte Herren for ham 
betingelsen for å være nær ham i Guds rike. Jesus sa: "Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen 
med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.” De som 
kommer til å stå nærmest Kristus, vil ha tilegnet seg mest av hans selvoppofrende kjærlighet - "den 
skryter ikke, er ikke hovmodig, ... den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på 
det onde".' Det var en slik kjærlighet som ledet apostelen og beveget Kristus til å gi alt, til å leve og 
virke og ofre like til døden for å frelse menneskene. 

En annen gang tidlig i Jakob og Johannes' virksomhet møtte de en mann som' drev ut onde ,ånder i 
Kristi navn uten å være kjent som en av hans tilhengere. De nektet ham å fortsette denne 
virksomheten og mente at det var deres plikt å si ifra. Da de la saken fram for Kristus, tilretteviste 
han dem og sa: "Dere skal ikke hindre ham! For den som gjør en mektig gjerning i mitt navn, vil 
ikke så snart tale ondt om meg.” Ingen som på en eller annen måte viste vennlighet mot Kristus, 
skulle avvises. Disiplene skulle ikke vise en trangsynt og eksklusiv innstilling, men legge for dagen 
den samme vidtfavnende forståelse som de så hos Kristus. Jakob og Johannes mente at de hadde 
forsvart Kristi ære da de stanset denne mannen. Til sist begynte de å innse at de hadde vernet om sin 
egen ære. De erkjente feilen og godtok Jesu tilrettevisning. 

Kjærlighetens apostel 
Kristus lærte at saktmodighet, ydmykhet og kjærlighet er viktige for vekst i nåden og som 
kvalifikasjoner i tjenesten for Kristus. Dette kom til å bety veldig mye for Johannes. Han verdsatte 
alt han lærte, og søkte hele tiden å leve etter det guddommelige forbilde. Johannes hadde begynt å 
se Kristi herlighet, og den var uten den pomp og prakt som han var blitt opplært til å håpe på, men 
"den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet".' 

Den inderlige hengivenhet Johannes viste sin Mester, var ikke grunnen til at Jesus elsket ham, men 
en følge av Kristi kjærlighet til Johannes. Johannes ønsket å bli som Kristus, og påvirket av hans 
forvandlende kjærlighet ble han ydmyk og saktmodig. Hans eget jeg ble skjult i Kristus. Langt mer 
enn vennene lot Johannes seg lede av kraften som kom til syne i Kristi liv. Han sier: "Og livet ble 
åpenbaret, vi har sett det." "Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde." Johannes kjente 
Frelseren av erfaring. Kristi undervisning var som risset inn i hans sinn. Når han vitnet om 
Frelserens nåde, ble hans enkle språk veltalende på grunn av den kjærlighet som preget hans liv. 

Johannes' sterke kjærlighet til Kristus førte til at han alltid ønsket å være i Kristi nærhet. Frelseren 
elsket alle de tolv apostlene, men Johannes var den mest mottakelige for hans kjærlighet. Han var 
yngre enn de andre og viste mer barnlig tillit når han åpnet hjertet for Jesus. Slik kom Johannes mer 
på bølgelengde med Kristus og kunne formidle videre hans dype, åndelige undervisning. 

Jesus elsker alle som bekjenner Faderen, og Johannes kunne tale om Faderens kjærlighet på 'en 
måte som ingen annen. Han åpenbarte noe han følte i sitt eget sinn. På den måten gjenspeilte hans 
karakter Guds egenskaper. Herrens herlighet stod å lese i hans ansikt. Det hellige skrud som hadde 
forvandlet ham, skinte med en Kristus-lik stråleglans. Med tilbedelse og kjærlighet betraktet han 
Frelseren inntil det ble hans høyeste ønske å være lik ham og ha fellesskap med ham. Hans karakter 
gjenspeilte Kristi karakter. 

"Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss," skriver han. "Vi får kalles Guds barn, og vi er det. ... 
Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han 
åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er." 



Et trofast vitne
Etter Kristi himmelfart stod Johannes fram som en tro og dyktig arbeider for Mesteren. Sammen 
med de andre disiplene opplevde han utøsingen av Den Hellige Ånd på pinsedagen, og med ny iver 
og kraft fortsatte han å tale livets ord til folket. Han søkte å få dem til å tenke på den Usynlige. Han 
var en kraftfull forkynner, preget som han var av glød og stort alvor. Språket var vakkert, og med 
klangfull stemme forkynte han hva Kristus hadde sagt og gjort. Det gjorde sterkt inntrykk på alle 
som hørte ham. Hans enkle talemåte, gløden i hans måte å undervise på og den opphøyde kraften i 
det han forkynte, gjorde sitt til at han nådde alle samfunnslag. 

Apostelen levde i samsvar med det han forkynte. Kjærligheten til Kristus glødet i hjertet og førte til 
et oppriktig og utrettelig arbeid for andre, og da særlig for trosfeller i menigheten. 

Kjærligheten i den første menighet 
Kristus hadde pålagt de første disipler å elske hverandre som han elsket dem. Slik skulle de vitne 
for verden om at Kristus, håpet om herlighet, bodde i dem. "Et nytt bud gir jeg dere," hadde Kristus 
sagt. "Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre." Da disse 
ordene ble uttalt, forstod disiplene ikke hva han mente, men etter korsfestelsen, oppstandelsen og 
himmelfarten, og etter utøsingen av Den Hellige Ånd på pinsedagen, forstod de klarere både Guds 
kjærlighet og hvordan de skulle elske hverandre. Da kunne Johannes skrive til sine trosfeller: "Hva 
kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene." 

Da disiplene etter utøsingen av Den Hellige Ånd drog ut for å forkynne en levende frelser, var deres 
eneste ønske å frelse mennesker. De gledet seg over det skjønne fellesskapet mer de hellige. 
Ømhjertede, omtenksomme og selvoppofrende gav de villig alt for sannhetens skyld. i samværet 
med hverandre viste de kjærlighet, slik Kristus hadde pålagt dem. Uselviske i ord og gjerning 
gjorde de sitt beste for å tenne den samme kjærligheten i andre. 

De troende skulle alltid være fylt av denne kjærligheten og villig lyde det nye budet Kristus hadde 
gitt dem. De skulle være så nært knyttet til Kristus at de kunne få hjelp til å oppfylle alle hans vilkår 
og kaste glans over den makt Frelseren hadde til å rettferdiggjøre dem med sin rettferd. 

Litt etter litt skjedde det imidlertid en forandring. De troende gav seg til å lete etter feil hos andre. 
De dvelte ved mistak og gav rom for kritikk. Slik mistet de av syne Frelseren og hans kjærlighet. De 
ble strengere med ytre seremonier og mer opptatt av teorier enn av å leve i samsvar med troen. I 
strevet med å fordømme andre overså de sine egne feil. De mistet den broderkjærligheten som 
Kristus hadde pålagt dem, og det verste var at de ikke innså hva de hadde mistet. De forstod ikke at 
gleden og lykken forsvant fra deres liv. Fordi de hadde lukket Guds kjærlighet ute fra hjertet, kom 
de snart til å vandre i mørke. 

Kjærlighetens makt 
Johannes forstod at broderkjærligheten holdt på å forsvinne fra menigheten. Stadig minnet han de 
troende om at de trengte denne kjærligheten. Det vitner alle brevene hans om. Han skriver: "Mine 
kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og 
kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet 
ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. 



Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning 
for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre." 

Johannes beskriver også hvordan kjærligheten bør komme til uttrykk: "Likevel er det et nytt bud jeg 
bringer, fordi det nå er virkeliggjort i ham og blant dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner 
allerede. Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin 
bror, han blir i lyset, og han bringer ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og 
vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går hen, for mørket har blindet hans øyne." "For dette er 
det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre." "Den som hater sin bror, er en 
morder; og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav 
sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene." 

Det er ikke motstanden fra verden som er farligst for Kristi menighet. Det onde som fyller de 
troendes hjerte, er farligere og forsinker framgangen for Guds verk. Ingen ting svekker åndeligheten 
mer enn misunnelse, mistenksomhet, dømmesyke og ondsinnet mistro. Det sterkeste vitnesbyrdet 
om at Gud sendte sin Sønn til verden, er harmonien og enheten i menigheten mellom mennesker av 
forskjellig legning. Kristi disipler har fått privilegiet å formidle dette vitnesbyrdet til andre, men da 
må de la seg lede av Kristus. Deres karakter må bli dannet etter hans karakter og deres vilje etter 
hans vilje. 

"Et nytt bud gir jeg dere," sa Jesus. "Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere 
elske hverandre.” Hvilket enestående utsagn, men hvor lite det blir praktisert! I Guds menighet er 
det i dag en beklagelig mangel på broderkjærlighet. Mange som sier at de elsker Frelseren, elsker 
ikke hverandre. Vantro mennesker holder øye med dem som bekjenner Kristus, for å se om deres 
tro har en helliggjørende virkning på deres liv. De legger hurtig merke til karaktermangler og 
manglende samsvar mellom liv og lære. Kristne må ikke la fienden få anledning til å peke på dem 
og si': "Se på dem! De fylker seg under Kristi banner, men hater hverandre." Kristne er medlemmer 
av samme familie. Alle er barn av. den samme Far i himmelen. De deler det samme håpet om 
udødelighet. Inderlige og ømme skal de bånd være som knytter dem sammen. 

Den guddommelige kjærligheten retter sine sterkeste appeller til hjertet når den maner oss til å vise 
den samme ømme medfølelse som Kristus viste. Bare det menneske som uselvisk elsker sin bror, 
har en ekte kjærlighet til Gud. En oppriktig kristen vil ikke bevisst unnlate å advare og ta seg av et 
menneske som er utsatt for fare og opplever nød. Han vil ikke holde seg på avstand fra dem som 
feiler, og la dem styrte enda dypere i ulykke og motløshet, eller la dem omkomme på Satans 
slagmark. 

De som aldri har opplevd Kristi ømme og dragende kjærlighet, kan ikke lede andre til livets kilde. 
Kristi kjærlighet er en tvingende kraft som påvirker mennesker til å åpenbare ham i tale og en øm 
medfølelse til oppbyggelse for dem de kommer i kontakt med. Framgangsrike arbeidere for Kristus 
må kjenne ham. For å kjenne ham må de kjenne hans kjærlighet. I himmelen blir deres dugelighet 
som arbeidere målt med deres evne til å elske som Jesus elsket, og arbeide som han arbeidet. 

"Vår kjærlighet må være sann," skriver apostelen,. "ikke tomme ord, men handling." En lytefri 
kristen karakter oppnås når drivkraften til å hjelpe og velsigne andre hele tiden kommer innenfra. 
Det er når denne kjærlighetens ånd omgir den troende at han kan være en duft til liv og gjøre det 
mulig for Gud å utføre sin gjerning. 



Å elske Gud over alt annet og uselvisk å elske hverandre er den beste gaven vår himmelske Far kan 
gi. Denne kjærligheten' er ikke et plutselig innfall, men et guddommelig prinsipp og en stadig kraft. 
Et hjerte som ikke er helliget til Gud, kan verken unnfange eller praktisere den. Det kan bare de som 
lar Jesus ha makten i hjertet. "Vi elsker fordi han elsket oss først." Hos dem som har et hjerte 
fornyet ved Guds nåde, er kjærligheten det grunnleggende motiv for deres handlinger. Den endrer 
karakteren, styrer motivene, behersker lidenskapene og foredler følelsene. Når denne kjærligheten 
fyller sinnet, forskjønner den livet og sprer en foredlende innflytelse overalt. 

Tilgivelse er garantert 
Johannes anstrengte seg for å få de troende til å forstå hvilke store privilegier de kunne oppnå ved å 
praktisere kjærlighetens ånd. Får denne forsonende kraft fylle hjertet, vil den styre alle motiver og 
heve eieren over alle nedbrytende krefter i verden. Kommer denne kjærligheten til full utfoldelse og 
blir den motiverende kraft i livet, vil tilliten til Gud og hans vilje med dem bli fullkommen. Da kan 
de i tro komme til ham med full tillit og vite at han vil gi dem alt de trenger for både kropp og sinn. 
"Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er som han er, midt 
i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut," 
skriver Johannes. "Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er 
etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi 
har bedt ham om." 

"Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Han 
er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens." "Dersom vi bekjenner 
våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." 
Betingelsene for å oppnå Guds nåde er både enkle og rimelige. Herren krever ikke noe vanskelig av 
oss for å kunne tilgi. Vi behøver ikke å foreta lange og utmattende pilegrimsreiser eller gjennomgå 
smertefulle botsøvelser for å anbefale oss selv for Gud eller å sone for vår synd. "Den som 
bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet.” 

I himmelen går Kristus i forbønn for sin menighet - han ber for dem han gjenløste da han betalte 
med sitt blod. Verken århundrer eller tidsaldrer kan svekke betydningen av hans sonoffer. Verken 
liv eller død, høyde eller dybde, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, ikke fordi vi holder så 
fast på ham, men fordi han holder så fast på oss. Skulle frelsen bero på våre egne anstrengelser, 
kunne vi ikke bli frelst. Den beror imidlertid på ham som står bak alle sine løfter. Vårt grep på ham 
kan synes svakt, men hans kjærlighet er som kjærligheten hos en eldre bror. Så lenge vi bevarer 
samfunnet med ham, kan ingen rive oss ut av hans hånd. 

Johannes advarer mot frafall 
Som tiden gikk og tallet på de troende økte, arbeidet Johannes med stadig større troskap og alvor for 
sine trosfeller. Menigheten opplevde en kritisk tid. Overalt kunne man se Satans bedrag. Med løgn 
og falske framstillinger søkte Satans leiesvenner å vekke motstand mot Kristi lære. Følgen ble at 
splid og vranglære truet menigheten. 

Enkelte som bekjente Kristus, hevdet at hans kjærlighet fritok dem fra å holde Guds lov. Dessuten 
lærte mange at ,man måtte følge jødenes skikker og seremonier fordi det ene og alene var 
lydigheten mot loven og ikke troen på Kristi blod som var nødvendig for å bli frelst. Enkelte 
innrømmet at Kristus var et godt menneske, men benektet hans guddommelighet. Mange bedragere 
gav seg ut for å være tro mot Guds verk. I virkeligheten fornektet de Kristus og hans evangelium. 



De levde selv i synd og brakte vranglære inn i menigheten. Det førte til at mange lot seg forvirre av 
tvil og villfarelse. 

Johannes ble fylt av sorg da han så hvordan giftige villfarelser snek seg inn i menigheten. Han så de 
farer som truet den, og møtte krisen hurtig og bestemt. Johannes' brev ånder av kjærlighet. Det 
synes som om han skrev med en penn dyppet i kjærlighet, men når han møtte noen som brøt Guds 
lov og likevel hevdet at de levde uten synd, nølte han ikke med å advare dem mot det fryktelige 
bedraget de var utsatt for. 

Dette skriver Johannes til en medhjelper i det evangeliske arbeid, en kvinne med godt omdømme og 
stor innflytelse: "For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus 
Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! Vær på vakt, så dere ikke 
mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. Den som ikke holder seg til Kristi 
lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har 
samfunn med Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke 
imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldige i det 
onde han gjør." 

Vi har rett til å mene det samme som den elskelige apostelen mente om dem som hevder at de lever 
i Kristus, men likevel bryter Guds lov. I de siste dager finnes det farer som likner dem som truet 
trivselen i den første menigheten. Johannes' undervisning på dette område bør følges omhyggelig. 

"Dere må ha kjærlighet," er ropet som lyder overalt, og da særlig fra dem som hevder at de er 
helliggjort. Men ekte kjærlighet er for ren til å dekke over synd som ikke er bekjent. Selv om vi skal 
elske de mennesker som Kristus døde for, må vi ikke inngå forlik med synden. Vi må ikke ha 
samfunn med de gjenstridige og kalle det kjærlighet. Gud krever av sitt folk i dag at det må stå like 
urokkelig for det rette som Johannes gjorde da han kjempet mot en villfarelse som truet med å 
ødelegge menneskene på den tiden. 

Selv om apostelen lærer at vi som kristne nok skal ta hensyn, har vi likevel full rett til å vise en fast 
og klar holdning overfor synd og syndere. Det strider ikke mot sann nestekjærlighet. "Den som 
synder, bryter loven, for synd er lovbrudd," skriver Johannes. "Og dere vet at han åpenbarte seg for 
å ta bort vår synd, han som selv er uten synd. Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, 
har ikke sett ham og ikke kjent ham." 

Som Kristi vitne unngikk Johannes ordstrid og kjedelige diskusjoner. Han framholdt det han visste, 
det han selv hadde sett og hørt. Han hadde hatt et nært samfunn med Kristus, lyttet til hans 
undervisning og vært vitne til hans mektige undergjerninger. Få kunne som Johannes se 
skjønnheten i Kristi karakter. Hans vitnesbyrd om, Frelserens liv og død var klare og inntrengende. 
Han talte fra et 'hjerte som var overfylt av kjærlighet til Frelseren, og ingen makt kunne stanse ham. 
Han erklærer: "Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så 
og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord." "Det vi har sett og hørt, forkynner vi 
også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn 
Jesus Kristus." 

Slik kan enhver oppriktig troende av egen erfaring stadfeste "at Gud taler sant".' Han kan vitne om 
det han har sett og hørt og opplevd av Kristi kraft.
Dette kapittel er bygd på brevene Johannes skrev 



Forvandlet av nåde
I Johannes' liv ser vi et eksempel på sann helliggjørelse. I de årene han levde i nært samfunn med 
Kristus,. ble han ofte irettesatt og advart av ham. Han tok det til inntekt, og etter hvert som Kristi 
karakter ble åpenbart for Johannes, så han sine egne mangler og skammet seg. I skarp motsetning til 
sitt eget voldsomme temperament så han hos Jesus ømhet og overbærenhet, og hørte hans 
undervisning om ydmykhet og tålmodighet. Hver eneste dag følte han seg trukket til Kristus. Til 
slutt mistet han seg selv av syne i kjærlighet til Mesteren. Kraften og ømheten, stråleglansen og 
saktmodigheten, styrken og tålmodigheten som han oppdaget hos Guds Sønn i hans daglige atferd, 
fylte ham med beundring. Han overlot til Kristus å omskape hans hissige og ærgjerrige 
temperament. Den guddommelige kjærlighet forvandlet hans karakter. 

Johannes og Judas 
I klar motsetning til den helliggjørelse som fant sted i Johannes' liv, står den erfaring hans med 
apostel Judas hadde. Også Judas vedgikk at han var en disippel av Kristus, men hans gudsfrykt var 
kun et bedrag. Han var nok ikke upåvirket av Kristi edle karakter, og når han lyttet til Frelseren, 
følte han seg ofte overbevist, men nektet å ydmyke seg og bekjenne sine synder. Han motsatte seg 
all guddommelig påvirkning og vanæret derved den herre han gav seg ut for å elske. Johannes 
kjempet med sine feil, men Judas trosset samvittigheten og gav etter for fristelse. Derved ble han 
enda mer fastlåst i sine onde vaner. Det stridde mot hans ønsker og hensikter å leve etter den lære 
Kristus forkynte. Han fant det umulig å oppgi egne meninger til fordel for himmelsk visdom. I 
stedet for å vandre i lyset valgte han å vandre i mørket. Han var fylt av onde lyster, begjær, 
hevngjerrighet og gjenstridighet. Til sist fikk Satan fullt herredømme over ham. 

Johannes og Judas er eksempler på mennesker som bekjenner at de er Kristi disipler. Begge hadde 
de samme muligheter til å iaktta og følge det guddommelige mønster. Begge levde i et nært forhold 
til Jesus og hadde den forrett å kunne lytte til hans undervisning. Begge hadde alvorlige 
karaktermangler, men de hadde også adgang til den guddommelige nåde som omskaper karakteren. 
Mens Johannes ydmykt lærte av Jesus, avslørte Judas at han ikke ønsket å leve i samsvar med det 
han hørte. Den ene døde hver dag fra selvet, seiret over synd og ble helliggjort ved sannheten. Den 
annen motsatte seg nådens forvandlende kraft. Han fulgte selviske ønsker og ble Satans trell. 

Karakterforvandlingen hos Johannes var et resultat av samfunnet med Kristus. Et menneske kan ha 
åpenbare karaktermangler, men tar det imot Kristus, vil Guds nådes kraft omskape og helliggjøre 
det. Å skue Herrens herlighet som i et speil forvandler et menneske fra herlighet til herlighet, inntil 
det likner ham det tilber. 

Sann helliggjørelse 
Johannes var en lærer i helliggjørelse, og i brevene til menigheten trekker han opp ufravikelige 
retningslinjer for kristenlivet. Apostelen skriver: "Enhver som har dette håp til ham renser seg, 
likesom Kristus er ren." "Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde." Han lærte at en 
kristen må være ren i hjerte og liv og aldri si seg fornøyd med en tom bekjennelse. Som Gud er 
hellig i sine omgivelser, skal det falne menneske ved troen på Kristus være hellig der det er. 

"For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse," skriver apostelen Paulus. Menighetens helliggjørelse 
er Guds formål med alt han gjør for sitt folk. Han har utvalgt dem fra evighet av for at de skal kunne 
bli hellige. Han overgav sin Sønn til døden for at de skulle kunne bli løst fra selviskhet og bli 



helliggjort i lydighet mot sannheten. Han krever en personlig overgivelse. Gud blir bare æret når de 
som bekjenner seg til å tro på ham, forvandles etter hans bilde og lar seg lede av hans Ånd. Da kan 
de som Frelserens vitner gjøre kjent hva Guds nåde har gjort for dem. 

Sann helliggjørelse kommer når kjærlighetens prinsipp viser seg i gjerning. "Gud er kjærlighet, og 
den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.” De som har Kristus boende i hjertet, vil vise 
gudsfrykt i sin livsførsel. Karakteren vil bli lutret, foredlet og herliggjort. Ren lære og rettferds 
gjerninger vil følges ad, og veiledning fra himmelen vil komme til syne i et hellig liv. 

Alle som ønsker å oppleve de velsignelser som følger med helliggjørelsen, må først lære hva 
selvoppofrelse er. Kristi kors er midtsøylen som bærer "en evig rikdom av herlighet som er uendelig 
mye større". "Den som vil følge etter meg," sa Jesus, "må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og 
følge meg.” Det er vellukten av vår kjærlighet til andre mennesker som åpenbarer vår kjærlighet til 
Gud. Utholdenhet i tjenesten gir sjelen hvile, og vennlig, iherdig og trofast strev gagner Guds folk. 
Gud bevarer og styrker alle som villig går den veien Kristus gikk. 

Helliggjørelsen skjer ikke på et øyeblikk, en time eller en dag. Den tar en levetid. Den oppnås ikke i 
et øyeblikks lykkefølelse, men er et resultat av stadig å dø fra synd og hele tiden leve for Kristus. 
Halvhjertede forsøk nå og da er ikke nok til å rette på det som er galt, eller omskape karakteren. 

Seier er bare mulig med langvarig og utholdende innsats, streng selvtukt og hard kamp. Vi vet ikke 
fra en dag til en annen hvor hard. kampen vil bli. Så lenge Satan hersker, har vi selvet å kjempe mot 
og svakheter å overvinne. Ikke på noe tidspunkt i livet kommer vi til et stoppested hvor vi kan 
stanse og si: "Nå har jeg klart det!." Helliggjørelsen er resultatet av livslang lydighet. 

Hvem strekker til?
Verken apostler eller profeter gjorde noen gang krav på å være syndfrie. Menn som levde nær Gud 
og heller ville ofre livet enn bevisst å gjøre en ond handling, og som Gud æret med guddommelig 
lys og kraft, bekjente at de hadde en syndig natur. De stolte ikke på sin egen natur og påberopte seg 
ingen egenrettferdighet. De stolte fullt og fast på Kristi rettferdighet. 

Slik blir det med alle som betrakter Jesus. Jo nærmere vi kommer ham og oppdager hans rene 
karakter, desto klarere kommer vi til å se hvor avskyelig synden er, og hvor liten grunn vi har til å 
opphøye oss selv. Sjelen vil hele tiden strekke seg ut etter Gud med et sønderknust hjertes 
oppriktige bekjennelse av synd, og ydmyke seg for ham. For hvert nytt steg vi når i kristelig 
erfaring, blir angeren sterkere. Vi vil forstå at all vår dugelighet tilhører Kristus, og vi vil gjøre 
apostelens bekjennelse til vår: "For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe 
god!." "Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden 
blitt korsfestet for meg og jeg for verden.” 

La englene skrive i minneboken hvordan Guds folk kjempet og stridde. La dem skrive om deres 
bønner og tårer. Men si ikke: "Jeg er syndfri; jeg er hellig." Da vanærer du Gud. Helliggjorte lepper 
vil aldri uttrykke seg så overmodig. 

Apostelen Paulus var blitt rykket opp i den tredje himmel og hadde sett og hørt ting som et 
menneske ikke har lov til å gjengi. Likevel sier han ydmykt: "Jeg mener ikke at jeg alt har nådd 
dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det.” La engler skrive om 
Paulus' seirer i troens gode strid. La himmelen glede seg over hans faste steg mot målet, og over at 



han med dette mål for øye betraktet alt annet som tap. Engler gleder seg over å kunne fortelle om 
Paulus' seirer, men selv roste han seg aldri av det han hadde oppnådd. Hans holdning var den 
samme som alle Kristi disipler bør innta når de gjør sitt ytterste i kampen for livets krone. 

De som føler trang til å bekjenne sin hellighet, bør kaste et blikk inn i det speil som Guds lov er. 
Når de oppdager hvor omfattende lovens krav er, og hvordan den dømmer hjertets tanker og planer, 
vil de slutte å rose seg av sin syndfrihet. Johannes stiller seg på linje med sine venner når han 
skriver: "Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss." "Sier vi at vi 
ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss." "Men dersom vi bekjenner 
våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.” 

Enkelte regner seg som hellige og hevder at de står helt på Guds side. De gjør hans løfter til sine, 
men nekter å lyde hans bud. Slike lovbrytere viser hovmod når de gjør krav på alt Gud har lovt sine 
barn. Johannes skriver at sann kjærlighet til Gud viser seg i lydighet mot alle hans bud. Det er ikke 
nok bare teoretisk å tro på sannheten, å gi seg ut for å tro på Kristus, å tro at Jesus ikke var en 
bedrager, eller at Bibelens lære ikke er kløktig uttenkte eventyr. Johannes skriver: "Den som sier at 
han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som 
holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er. i ham." "Den som 
holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham.” 

Tro og lydighet 
Johannes lærte ikke at det er mulig å fortjene frelse ved lydighet. Han viste at lydighet er en frukt av 
tro og kjærlighet. Han skriver: "Og dere vet at han åpenbarte seg for å ta bort vår synd, han som 
selv er uten synd. Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke 
kjent ham.” Dersom vi blir i Kristus og Guds kjærlighet bor i hjertet, vil våre følelser, tanker og 
handlinger være i samsvar med Guds vilje. Det helliggjorte sinn er i harmoni med de fordringer 
Guds lov stiller. 

Mange strever for å holde Guds bud, men opplever lite av fred og glede. Denne mangel i deres 
erfaring skyldes at de ikke utøver tro. De ferdes som i en saltørken, i en avsvidd ødemark. De 
forventer lite hvor de kunne kreve mye, for Guds løfter kjenner ingen grenser. De gir en feil 
framstilling av den hellighet som kommer av lydighet mot sannheten. Herren ønsker at alle hans 
sønner og døtrer skal være glade, lydige og fylt av fred. Det er ved å utøve tro man mottar disse 
velsignelser. Det er på grunn av troen alle karaktersvakheter blir avhjulpet, alle urenheter fjernet, 
alle feil rettet. Det er også på grunn av troen alle gode egenskaper utvikles. 

Bønn er det hjelpemiddel himmelen har forordnet for at vi skal kunne ha framgang i kampen mot 
synd og utvikle en kristen karakter. Den guddommelige innflytelse som kommer som svar på troens 
bønn, vil i den troendes sjel utrette alt det bes om. Vi kan be om tilgivelse for synd, om Den Hellige 
Ånd, om Kristi sinnelag, om visdom og kraft til å utføre hans gjerning, ja, om enhver gave han har 
lovt. Løftet er: "Dere skal få." 

På fjellet sammen med Gud ble Moses vist den vakre bygningen hvor Herrens herlighet skulle bo. 
Det er på fjellet sammen med Gud - i lønnkammeret - vi skal oppleve å se Guds herlige mål for oss. 
Guds barn har alltid hatt mulighet til å stå i forbindelse med himmelen. Det har gitt Gud anledning 
til å gjøre kjent hvilke formål han har med dem, og det har han gjort ved gradvis å åpenbare 
sannheten om sin nåde. Slik beskrives hans måte å formidle sannheten på: "Han kommer like 



sikkert som lyset om morgenen." De som stiller seg hvor Gud kan opplyse dem, opplever på en 
måte å gå fra morgenens halvmørke til høylys dag. 

I samsvar med Guds vilje 
Sann helliggjørelse betyr fullkommen kjærlighet, fullkommen lydighet og fullkomment samsvar 
med Guds vilje. Vi må bli helliget til Gud ved lydighet mot sannheten. Samvittigheten må bli renset 
for døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. Vi er ennå ikke fullkomne, men det er vår 
forrett å rive oss løs fra selvets og syndens floker og nå fram til fullkommenhet. Alle har store 
muligheter. Høye og hellige mål ligger innenfor rekkevidde. 

Grunnen til ad så mange i vår tid ikke viser større framgang i sitt åndelige liv, er at de tolker Guds 
vilje til å være nettopp det de selv ønsker. De følger sine egne lyster og roser seg av å følge Guds 
vilje. De har ingen kamp med sitt eget jeg. Andre kan en stund ha hell med seg i kampen mot 
makelighet og vellyst. De er ærlige og oppriktige, men blir trøtte av å streve i det uendelige, av å 
skulle dø daglig og av stadig å oppleve strid. Makelighet frister. Å dø fra selvet byr imot. De lukker 
sine søvntunge øyne og faller for fristelsen i stedet for å kjempe mot den. 

Guds ord tillater ingen å gå på akkord med det onde. Guds Sønn ble åpenbart for å dra alle til seg. 
Han kom ikke for å dysse verden i søvn, men for å vise den trange veien alle må vandre for å 
komme inn gjennom portene i Herrens by. Hans barn må følge hvor han gikk foran. De må fortsette 
kampen mot selvet uansett hva det vil koste av arbeid og lidelser, og hva de må gi avkall på av 
makelighet og selvnytelse. 

Den største ære et menneske kan vise Gud, er å vie sitt liv til ham og bli et redskap han kan bruke. 
Tiden går raskt mot evigheten. Behold ikke noe som tilhører Gud. Nekt ham ikke det som nok kan 
koste oss noe å gi bort, men som ødelegger oss om vi beholder det for oss selv. Han ber om et udelt 
hjerte. La ham få det. Det er hans. Han har både skapt og gjenløst deg. Han ber om dine åndsevner. 
La ham få dem. De er hans. Han ber om dine penger. La ham få dem. De er hans. "Dere tilhører 
ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen er betalt." Gud forlanger troskap av et menneske som 
er helliget, og som på grunn av den troen som er virksom i kjærlighet, er beredt til å tjene ham. Han 
setter et høyt mål for oss, ja, fullkommenhet. Han oppfordrer oss til å stå helt og fullt på Kristi side 
her i verden, slik Kristus står på vår side innfor Gud. 

"Dette er Guds vilje - deres helliggjørelse. ”Vil du det samme? Dine synder reiser seg kanskje som 
fjell foran deg, men setter du din lit til en korsfestet og oppstått frelsers fortjeneste og ydmyker ditt 
hjerte, vil han tilgi og rense deg for all urett om du ber om tilgivelse for dine synder. Gud forlanger 
at du skal leve i fullt samsvar med hans lov. 

Loven er som et ekko av hans stemme når han sier: Helligere, ja, enda helligere. Jag etter fylden av 
Kristi nåde. La hjertet bli fylt av en sterk lengsel etter hans rettferdighet, som ifølge Guds ord 
skaper fred og gir evig ro og trygghet. 

Lengter du etter Gud, vil du oppdage stadig mer av hans nådes uransakelige rikdommer. Studerer 
du disse rikdommene nærmere, blir de dine, og du vil oppdage betydningen av Frelserens offer og 
den beskyttelse som finnes i hans rettferdighet. Du vil oppleve fylden av hans visdom og hans makt 
til å framstille deg for Faderen "uten flekk og lyte".' 



Patmos
Over et halvt århundre var gått siden den kristne menighet ble opprettet. I alle disse årene var 
evangeliet blitt angrepet. Motstanderne hadde aldri slappet av i kampen, og til sist lyktes det også å 
få den romerske keiser med i kampen mot de kristne. 

I forfølgelsens favntak 
En fryktelig forfølgelse fulgte. I denne perioden gjorde Johannes mye for å befeste og styrke de 
kristnes tro. Ingen kunne tilbakevise hans vitnesbyrd, og det hjalp hans venner. Modig og lojalt 
møtte de alle prøvelser. Når deres kristentro syntes å vakle under den sterke motstanden, gjentok 
den aldrende og trofaste Jesu tjener med stor kraft beretningen om en korsfestet og oppstått frelser. 
Han holdt urokkelig fast på troen, og fra leppene hans kom alltid det samme glade budskapet: "Det 
som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok 
på, om det bærer vi bud, om livets ord." "Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere.” 

Johannes ble meget gammel. Han opplevde Jerusalems ødeleggelse og utslettelsen av templet og 
levde lengst av dem som var nært knyttet til Frelseren. Hans forkynnelse av den kjensgjerning at 
Jesus var Messias og verdens frelser, fikk derfor stor betydning. Ingen kunne tvile på hans 
oppriktighet, og hans undervisning ledet mange bort fra vantro. 

Jødenes ledere var fylt av bittert hat mot Johannes for hans urokkelige troskap mot Kristi sak. De 
erklærte at deres innsats mot de kristne var til ingen nytte så lenge Johannes' vitnesbyrd fortsatte å 
ringe i folks ører. Skulle de få de kristne til å glemme Jesu lære og de undergjerninger han hadde 
gjort, måtte dette modige vitne bli brakt til taushet. 

Johannes ble derfor kalt til Roma for å stå til rette for sin tro. Der fikk myndighetene høre en 
fordreid framstilling av det Johannes forkynte. Falske vitner beskyldte ham for å forkynne opprørsk 
vranglære, og på den måten håpet motstanderne å få ham dømt til døden. 

Johannes forsvarte seg klart og overbevisende. De enkle ordene og vennligheten hadde en kraftig 
virkning. Tilhørerne undret seg over hans visdom og veltalenhet Men jo mer overbevisende hans 
vitnesbyrd var, desto sterkere ble motstandernes hat. Keiser Domitian raste. Han hadde ingen ting å 
stille opp mot den trofaste Kristi tjeners argumentasjon og den kraft som fulgte framstillingen av 
sannheten. Likevel var han fast bestemt på å bringe ham til taushet. 

Johannes ble kastet i en kjele med kokende olje, men Herren bevarte sin trofaste tjener på samme 
måte som han bevarte de tre hebreere i den brennende ildovnen. Da det lød: Slik omkommer alle 
som tror på bedrageren Jesus Kristus fra Nasaret, erklærte Johannes: Min Mester fant seg tålmodig i 
alt Satan og hans engler fant på for å ydmyke og plage ham. Han gav sitt liv for å frelse verden. For 
meg er det en stor ære å lide for hans sak. Jeg er en svak og syndig mann; Kristus var hellig, 
uskyldig og ren. Han syndet ikke. I hans munn ble det ikke funnet svik. 

Ordene virket, og de som kastet Johannes i kjelen, tok ham opp igjen. 

På øya Patmos 
Men enda en gang skulle forfølgelse ramme Johannes. Keiseren forviste ham til øya Patmos, dømt 



"på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus".' Der vil han ikke lenger kunne øve noen 
innflytelse og bukker snart under for strabaser og bekymring, tenkte hans motstandere. 

Romerstaten hadde valgt Patmos, en øde klippe øy i Egeerhavet, som forvisningssted for forbrytere, 
men for Guds tjener ble dette triste stedet himmelens port. Langt borte fra livets travelhet og 
tidligere tiders aktive tjeneste hadde han selskap med Gud, Kristus og himmelske engler. Der 
mottok han undervisning som skulle være gjeldende for menigheten i all framtid. Han fikk se 
begivenheter som skulle finne sted mot slutten av verdens historie, og på Patmos skrev han ned de 
syner han mottok fra Gud. Da hans stemme ikke lenger kunne vitne om ham som han elsket og 
tjente, skulle budskapene han fikk på den værharde kysten, lyse som en lampe og vise at Herren har 
bestemte planer for alle folkeslag på jorden. 

Mellom klippene og fjellene på Patmos bevarte Johannes samfunnet med sin skaper. Når han tenkte 
tilbake på livet og hvordan han var blitt velsignet, ble han fylt av fred. Han hadde levd som en 
kristen og kunne uttale i tro: "Vi vet jo at vi er gått over fra døden til livet.” Det kunne ikke keiseren 
si, han som hadde forvist Johannes. Når han tenkte tilbake, så han bare slagmarker og blodbad, 
ødelagte hjem, gråtende enker og foreldreløse barn. Alt dette var resultatet av hans ærgjerrige higen 
etter makt. 

I sin isolerte tilværelse kunne Johannes mer enn noen gang studere nærmere hvordan 
guddomsmakten kommer til syne i naturens bok og Den hellige skrift. Han gledet seg over å kunne 
studere ,skaperverket og tilbe den Gud, som skapte. Tidligere hadde hans øyne møtt skogkledde 
åser, grønne daler og fruktbare sletter, og i naturens skjønnhet hadde han kunnet glede seg over å 
spore Skaperens visdom og dyktighet. Nå var han omgitt av et landskap som kunne virke trist og 
uinteressant, men Johannes så det annerledes. Selv om omgivelsene var øde og golde, var den blå 
himmelen over ham like vakker som over hans kjære Jerusalem. De ville, forrevne fjellene, 
himmelvelvingens prakt og alt det ukjente i havets dyp lærte ham noe viktig. Alt bar bud om Guds 
makt og storhet. 

Alt som omgav Johannes, vitnet om storflommen som kom over hele verden fordi menneskene 
dristet seg til å bryte Guds lov. Fjellene som ble presset opp fra de store dyp og jordens indre da 
vannet brøt fram, fortalte ham tydelig om redslene den gang Gud utøste sin vrede med så fryktelige 
følger. Som lyd av mange vann - som havdyp roper til havdyp - hørte profeten Guds stemme. Havet 
som ble pisket opp til et voldsomt raseri av nådeløse vinder, så han som et tegn på en krenket Guds 
harme. Likevel var det som om en usynlig hånd satte en grense for de voldsomme bølgene i all 
deres velde. Det bar bud om at en evig Gud hadde alt under kontroll. Som en skarp motsetning så 
han dødelige menneskers svakhet og dårskap. Selv om de bare er som ormer i støvet, roser de seg 
av det de kaller visdom og styrke. De setter seg opp mot Gud som om universets hersker i ett og alt 
er som de. Fjellene minnet ham også om Kristus, hans styrkes klippe, Der kunne han uten frykt søke 
ly. Den landsforviste apostel på den forrevne øya Patmos bad inderlig fordi han i dypet av sin sjel 
hadde en brennende lengsel etter Gud. 

Eldre predikanter 
Beretningen om Johannes er et slående eksempel på hvordan Gud kan bruke eldre arbeidere. Da 
Johannes ble forvist til øya Patmos, trodde mange at det var forbi med hans tjeneste. De anså ham 
som et gammelt, brukket rør som snart ville visne og falle sammen. Men Herren mente at det 
fremdeles var bruk for Johannes. Selv om han var landsforvist og langt borte fra sine tidligere 
arbeidsfelter, sluttet han ikke å vitne om sannheten. Også på Patmos fikk han venner og førte mange 



til omvendelse. Han forkynte gledens budskap om en oppstått frelser, som i himmelen går i forbønn 
for sitt folk helt til han kommer tilbake for å ta dem til seg. Johannes hadde vært lenge i tjeneste for 
Gud før han fikk flere budskaper fra himmelen enn noen gang tidligere. 

Man bør respektere dem som gjorde det til en livsoppgave å virke for Gud. Eldre arbeidere har ikke 
latt seg rokke i storm og prøvelser. De kan nok ha sine svakheter, men fremdeles har de evner som 
gjør dem skikket til å innta en plass i Herrens verk. Selv om de kan være trøtte og ikke lenger 
makter å bære de samme byrder som yngre arbeidere kan og bør bære, er deres råd av aller største 
betydning. 

De kan ha gjort feil, men det har lært dem å unngå villfarelser og farer. Skulle ikke det være grunn 
god nok til at de kan gi gode råd? De har gått gjennom prøvelser og vanskeligheter og har kanskje 
ikke like store krefter som før, men Herren skyver dem ikke til side. Han gir dem ekstra nåde og 
visdom. 

De som har tjent Herren i vanskelige tider og tålt fattigdom uten å svikte i sin troskap dengang bare 
noen få stod på sannhetens side, bør bli vist ære og respekt. Herren ønsker at yngre arbeiderne skal 
tilegne seg visdom, styrke og modenhet i samværet med disse trofaste arbeiderne. De yngre bør 
forstå at det er en stor forrett å ha dem blant seg, og gi dem en hedersplass når de kommer sammen 
for å rådslå. 

Når de som har arbeidet for Gud hele sitt liv, nærmer seg slutten på tjenesten, vil Den Hellige Ånd 
påvirke dem til å fortelle hva de har opplevd i Herrens verk. Fortellinger om Guds makeløse ledelse 
av sitt folk og om hans godhet når han fridde dem ut fra prøvelser, bør gjentas for alle som nettopp 
er kommet til tro. Gud vil at eldre, erfarne arbeidere skal bli stående på sin post og gjøre sitt for å 
redde mennesker fra å bli revet med av ondskapens strøm. Han ønsker at de skal beholde rustningen 
på inntil han gir dem beskjed om å ta den av. 

Den kristne og prøvelser 
Apostelen Johannes' erfaringer i forfølgelse både styrker og trøster en kristen. Gud hindrer ikke 
onde menneskers renkespill, men han sørger for at deres renker tjener til det gode for alle som 
bevarer troen og lojaliteten i kamp og prøvelser. Evangeliets tjenere blir ofte forfulgt og må møte 
bitter motstand og urettferdige beskyldninger. Da bør de huske at erfaringene i prøvelsenes og 
trengslenes ild er verdt all den smerte de volder. Slik drar Herren sine barn til seg. Han ønsker å 
vise at de er svake, og at han er sterk. Han lærer dem å stole på ham. På den måten forbereder han 
dem til å møte vanskeligheter og til å fylle ansvarsfulle stillinger. Han hjelper dem med å 
gjennomføre den oppgaven de har fått kraft og evner til å utføre. 

Guds utvalgte vitner har alltid utsatt seg for skjensel og forfølgelse for sannhetens skyld. Josef ble 
baktalt og forfulgt fordi han ville. bevare sin bluferdighet og sitt gode omdømme. Fienden jaget 
David, Guds utvalgte sendebud, som et dyr. Daniel ble kastet i løvehulen fordi han var urokkelig i 
sin troskap mot Gud. Job mistet først alt han eide. Senere ble han så plaget av sykdom at slekt og 
venner ikke kunne tåle synet av ham. Likevel bevarte han sin rettskaffenhet. Ingen ting kunne få 
Jeremia fra å forkynne det budskapet Gud hadde gitt ham. Det irriterte konge og fyrster så kraftig at 
de kastet ham i en tom brønn, hvor han sank ned i gjørmen. Stefanus ble steinet fordi han forkynte 
Kristus og ham korsfestet. Paulus ble kastet i fengsel, slått med stokker, steinet og til slutt drept 
fordi han var et trofast sendebud fra Gud til hedningene. Johannes ble forvist til øya Patmos "på 
grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus". 



Troens makt 
Disse eksempler på menneskelig standhaftighet vitner om hvor troverdige Guds løfter er - at han 
alltid er til stede med sin bevarende nåde. De bærer bud om at troens kraft holder stand mot verdens 
makter. Det er troens gjerning at vi kan hvile i Gud når alt er som mørkest, og å føle at Faderen står 
ved roret selv om vi er hardt prøvd og kastes omkring når stormen raser. Bare troens øye kan se 
forbi det forgjengelige og vurdere de evige verdier rett. 

Jesus lover ikke sine disipler jordisk ære og rikdom eller et liv uten prøver. I stedet ber han dem om 
a følge etter på selvfornektelsens og skjenselens vei. Han kom for å frelse verden, men ble 
motarbeidet av alle ondskapens makter. Onde mennesker og onde engler sluttet seg sammen mot 
Fredsfyrsten i en nådeløs allianse. Alt han sa og gjorde, åpenbarte guddommelig medlidenhet, og 
det vakte bittert fiendskap at han var så ulik verden. 

Det samme vil skje med alle som lever gudfryktig i Kristus Jesus. Forfølgelse og skjensel venter 
alle som er besjelt av Den Hellige Ånd. Forfølgelsene kan veksle i form fra tid til annen, men den 
ånd som styrer dem, er den samme som har slått i hjel Guds utvalgte helt fra Abels tid. 

Satan har alltid forfulgt Guds folk. Han har torturert og drept, men i døden seiret de. De bar bud om 
at Guds makt er sterkere enn Satans. Ugudelige mennesker kan torturere og drepe, men ingen kan 
røre ved det livet som er skjult med Kristus i Gud. De kan sperre menn og kvinner inne bak 
fengselsmurer, men de kan ikke binde ånden. 

I prøvelser og forfølgelser åpenbarer Guds utvalgte hans herlighet, som er hans karakter; De troende 
i Kristus blir opplært i Kristi skole når verden hater og forfølger dem. I verden vandrer de på smale 
stier og renses i trengselens ild. De følger Kristus gjennom svære kamper, holder ut i 
selvfornektelse og møter bitre skuffelser. Men slik lærer de syndens skyld og smerte å kjenne og 
betrakter den med avsky. Når de har del med Kristus i hans lidelser, kan de gjennom mørket skimte 
herligheten og utbryte: "Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den 
hellighet som en gang skal åpenbares og bli vår." 

Åpenbaringsboken
På apostlenes tid var de kristne fylt av alvor og begeistring. De arbeidet så utrettelig for sin herre at 
evangeliet om riket på relativt kort tid ble spredt til alle deler av verden til tross for voldsom 
motstand. Den iver som ble vist av dem som trodde på Jesus, er blitt skrevet ned til oppmuntring for 
kristne gjennom alle tider. Herren Jesus bruker menigheten i Efesos som symbol på hele den kristne 
menighet i aposteltiden. 

Apostelmenigheten 
Det trofaste og sannferdige Vitne erklærer: "Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har 
holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men 
ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld 
og ikke gått trett.” 

Menigheten i Efesos var i begynnelsen preget av barnlig troskyldighet og begeistring. Medlemmene 
søkte å være lydige mot alt Gud hadde sagt, og la for dagen en oppriktig og inderlig kjærlighet til 
Kristus. De gledet seg over å gjøre Guds vilje. Frelseren selv hadde tatt bolig i deres hjerte. Fylt av 



kjærlighet var det deres høyeste mål å vinne mennesker for ham. De tenkte aldri på å beholde Kristi 
nådes dyrebare skatter for seg selv. De visste hva deres kall betydde. Tynget av budskapet om "fred 
på jorden blant mennesker som har Guds velbehag", eide de et brennende ønske om å bringe det 
glade budskapet om frelse til de fjerneste steder i verden. Og verden merket at de hadde vært 
sammen med Jesus. Mennesker angret sin synd og ble tilgitt. De ble renset og helliggjort og ført inn 
i samfunnet med Gud gjennom hans Sønn. 

Menighetens medlemmer tenkte og handlet som en enhet. Kjærligheten til Kristus var den gylne 
lenke som bandt dem sammen. Samtidig ønsket de å bli stadig bedre kjent med Herren, og Kristi 
fred og glede kom til syne i deres liv. De hjalp foreldreløse og enker som var i nød. Selv levde de 
plettfritt. De visste at noe annet ville være å fornekte Frelseren og handle mot sin bekjennelse. 

Det ble arbeidet i hver eneste by. Mennesker vendte om og følte at de også måtte fortelle andre om 
den uvurderlige skatten de hadde funnet. De slo seg ikke til ro før lyset som hadde opplyst deres 
sinn, også skinte på andre. Skarer av vantro mennesker ble kjent med grunnlaget for kristenhåpet. 
Varmt personlig og inderlig appellerte de til de villfarne, de utstøtte og alle som påstod at de kjente 
sannheten, men elsket verdens gleder mer enn de elsket Gud. 

Litt etter litt begynte de troende å miste nidkjærheten, og deres kjærlighet til Gud og hverandre 
avtok. Kulde snek seg inn i menigheten. Noen glemte den enestående måten de var blitt kjent med 
sannheten på. En etter en falt de gamle bannerførere på sin post. Yngre arbeiderne, som burde ha 
delt byrdene med banebryterne og således stått klar til å overta "lederansvar, var gått lei av å høre 
de samme sannheter om og om igjen. De ønsket noe oppsiktsvekkende nytt og prøvde å introdusere 
læresetninger som virket tiltalende på mange, men ikke var i samsvar med evangeliets 
grunnleggende prinsipper. Selvsikkerhet og åndelig blindhet førte til at de selv ikke forstod at deres 
spissfindigheter fikk mange til å tvile på hva de hadde lært tidligere. Slik skapte de forvirring og 
vantro. 

Med den falske læren fulgte ordstrid, og mange vendte seg bort fra Jesus som troens opphavsmann 
og fullender. Diskusjoner om uvesentlige lærepunkter og filosofering over fabler av menneskelig 
opprinnelse la beslag på tid som burde ha vært brukt til å forkynne evangeliet. Mennesker som 
kunne blitt overbevist og ha vendt om, ble ikke advart. Det gikk raskt tilbake med gudsfrykten, og 
Satan syntes å ha fått makten over mange som hevdet at de var Kristi disipler. 

Johannes ble dømt til landsforvisning i en kritisk periode av menighetens historie. Aldri hadde det 
vært mer bruk for hans røst enn akkurat da. Nesten alle venner i prekegjerningen hadde mistet livet 
som martyrer. Resten av de kristne møtte en voldsom motstand. Alt syntes å ligge til rette for at 
motstanderne av Kristi menighet skulle seire. 

Men Herren virket i det skjulte. Guds forsyn plasserte Johannes på et sted hvor Kristus på en 
enestående måte kunne åpenbare seg selv og guddommelige sannheter til opplysning for 
menigheten. 

Da sannhetens fiender forviste Johannes, håpet de å lukke munnen på Guds trofaste vitne for all 
framtid, men på Patmos fikk han et budskap som skulle styrke menigheten helt fram til verdens 
ende. De som forviste Johannes, kan ikke unnskyldes for det gale de gjorde, men de ble redskaper i 
Guds hånd, slik at han kunne fullføre sine planer. Forsøket på å slokke lyset brakte sannheten åpent 
fram i dagen. 



Johannes mottar syner 
En sabbat åpenbarte Herren seg for den landsforviste apostelen. Johannes holdt sabbaten like hellig 
på Patmos som den gang han prekte for folket i Judeas store og små byer. Han gjorde selv krav på 
de løfter som var knyttet til denne dagen. 

"På Herrens dag kom Ånden over meg," skriver han, "og jeg hørte en mektig røst bak meg, med 
klang som av en basun. ... Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av 
gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn.” 

Den høyt elskede apostel var priviligert. Han hadde sett sin herre i Getsemane den gangen ansiktet 
hans var merket av dødsangst og svetten rant som bloddråper. "Likesom mange ble forferdet ved 
synet av ham - han var verre tilredt enn noen mann, og så ikke ut som et menneske." Han hadde sett 
ham i romerske soldaters vold, kledd i skarlagenrød kappe og med tornekrone. Han hadde sett ham 
henge på Golgatas kors, latterliggjort og utsatt for fryktelige skjellsord. Nå fikk Johannes se sin 
herre enda en gang. Men utseendet var forandret. Han var ikke lenger en smertenes mann, foraktet 
og ydmyket av mennesker. "Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene hans 
som flammende ild; føttene var som bronse glødet i en ovn." Røsten lød som bruset av veldige 
vannmasser. Ansiktet skinte som solen. I høyre hånden holdt han sju stjerner, og fra hans munn 
gikk det ut et skarpt, tveegget sverd, et symbol på kraften i hans ord. Patmos ble opplyst av den 
oppståtte herres herlighet. 

"Da jeg så ham," skriver Johannes, "falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre 
hånd på meg og sa: Frykt ikke!” Johannes fikk kraft til å leve nær sin herliggjorte herre, og 
himmelens herligheter ble åpenbart for hans undrende blikk. Han fikk se Guds trone og kunne skue 
forbi all jordisk strid. Der så han den hvitkledde skaren av frelste mennesker. Han hørte englers 
musikk og seiers sangen fra dem som hadde seiret i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet 
om. I denne åpenbaringen fikk han se begivenhet etter begivenhet av største betydning for Guds 
folk. Menighetens historie ble forutsagt helt fram til endetiden. Med tegn og symboler ble temaer av 
overveldende betydning framholdt for Johannes. Han skulle skrive det ned for at Guds folk den 
gang og gjennom alle tider kunne få en klar forståelse av de farer og kamper som de skulle møte. 

Åpenbaringsboken ble gitt som veileder og trøst for menigheten gjennom hele den kristne tidsalder. 
Likevel har velmenende lærere erklært at den er en lukket bok, og at dens hemmeligheter ikke lar 
seg forklare. Derfor har mange vendt seg fra det profetiske ord og nektet å bruke tid på å studere 
dets hemmeligheter. Men Gud vil at hans folk skal ha et annet syn på denne boken. Gud sier: "Dette 
er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal 
skje." "Salig er den som leser ordene i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som 
der står skrevet. For tiden er kort." "Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om 
noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det står skrevet om i denne bok; og om 
noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del livets tre og i 
den hellige by, som det er skrevet om i denne bok. Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg 
kommer snart." Amen. Kom, Herre Jesus!” 

Kan vi forstå i Åpenbaringsboken?
I Åpenbaringens bok skildres dybdene i Gud. At denne inspirerte boken er blitt kalt "åpenbaringen", 
benekter at den er forseglet. En åpenbaring er noe som er blitt kjent. Herren selv åpenbarte for sin 
tjener Johannes hemmelighetene i denne boken. Han mener at alle bør studere den. Dens sannheter 
er gitt til alle som lever i endetiden, men ble også skrevet for alle som levde samtidig med Johannes. 



Noen av begivenhetene som er skildret i Åpenbaringens bok, gjelder fortiden. Andre foregår nå. 
Noen belyser avslutningen av den store kampen mellom mørkets makter og himmelens fyrste, og 
noen åpenbarer seiersgleden hos de frelste på den nye jord. 

Om noen har vanskeligheter med å forklare hva hvert enkelt symbol i Åpenbaringens bok betyr, 
behøver de ikke å føle at det er bortkastet tid å studere boken for å forstå de sannheter den 
inneholder. Han som åpenbarte hemmelighetene for Johannes, vil gi alle som oppriktig søker etter 
sannhet, en forsmak på det himmelen har å gi. Alle som åpner hjertet for sannheten, vil bli i stand til 
å forstå den og ta imot den velsignelse som er lovt dem "som leser ordene i denne profeti, og de 
som hører dem og tar vare på det som der står skrevet". I Åpenbaringens bok møtes og avsluttes alle 
Bibelens bøker. Her finner vi avslutningen på Daniels bok. Den ene boken er en profeti, den annen 
en åpenbaring. Det ble ikke satt segl på Åpenbaringens bok, men det var tilfelle med deler av 
Daniels forutsigelser om endetiden. Engelen befalte: "Men du Daniel, må gjemme disse ordene og 
forsegle boken inntil endetiden.” 

Brevene til de sju menighetene 
Det var Kristus som bad apostelen om å skrive ned det som ble åpenbart: "Det du får se, skal du 
skrive i en bok og sende den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, 
Filadelfia og Laodikea." "Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og 
dødsriket. Så skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. Og dette er 
hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju lysestaker av gull: De sju 
stjerner er englene for de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv.” 

Navnene på de sju menighetene er symbolske for menigheten i forskjellige perioder av den kristne 
tidsalder. Tallet sju står for fullkommenhet og symboliserer den kjensgjerning at budskapene 
gjelder helt fram til endetiden, mens de andre symbolene beskriver forholdene i menigheten i 
forskjellige perioder av verdens historie. 

Kristus og menigheten 
Det skrives om Kristus at han vandrer midt mellom de sju lysestakene av gull. Slik belyses hans 
forhold til menighetene. Han står i forbindelse med sitt folk og kjenner alltid deres situasjon. Han 
vet om deres lydighet, gudsfrykt og hengivenhet. Selv om han er vår øversteprest og talsmann i den 
himmelske helligdom, blir han skildret som vandrende, fram og tilbake mellom sine menigheter på 
jorden. Han er alltid på vakt for å se om lyset til noen av hans vektere brenner svakt og holder på å 
slokne. Ble det overlatt til mennesker å ta vare på lysestakene, ville flammen blafre og dø. Han 
vokter trofast over Herrens hus og templets forgårder. Hans stadige omsorg og nåde er kilden til 
livet og lyset. 

Jesus framstilles med sju stjerner i sin høyre hånd. Det gir oss visshet om at ingen menighet som 
viser seg tilliten verdig, behøver å engste seg for å gå til grunne. Ingen stjerne som står under 
allmaktens beskyttelse, kan bli rykket ut av Kristi hånd. 

"Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd." Dette blir sagt til menighetens lærere, 
som Gud har pålagt et veldig ansvar. Den gode innflytelse som skal være til stede i menigheten i 
rikt mål, er nært knyttet til dem som preker Guds ord og skal åpenbare Kristi kjærlighet. Stjernene 
på himmelvelvingen står under hans. kontroll. Han gir dem lys. Han bestemmer deres baner. Gjorde 
han ikke det, ville de være fallende stjerner. Slik er det også med hans tjenere. De er bare redskaper 



i hans hånd, og alt det gode de gjør, er et resultat av hans kraft. Gjennom dem skal lyset skinne til 
andre. 

Kraften til å virke får de fra Kristus. Stoler de på ham som han stolte på Faderen, får de hjelp til å 
utføre hans gjerning. Når de føler sin avhengighet av Gud, vil han la sitt lys stråle over dem, så de 
kan la det skinne for andre. 

Vekst under forfølgelse 
Tidlig i menighetens historie begynte det som Paulus kalte lovløshetens hemmelighet, sitt 
ødeleggende arbeid, og etter hvert som de falske lærere Peter advarte mot, kom med sine 
villfarelser, lot mange seg føre på avveie av falsk lære. Andre sviktet når de møtte motgang. De lot 
seg friste og gav opp troen. Da Johannes fikk denne åpenbaringen, hadde mange mistet sin 
opprinnelige kjærlighet til evangeliet, men Gud var nådig og overlot ikke menigheten til å fortsette i 
sitt frafall. I et inntrengende budskap åpenbarte han sin kjærlighet og hvor sterkt han ønsket at de 
skulle leve slik at de kunne oppnå evig liv. "Tenk på hvor du stod før du falt," oppfordrer han, 
"Vend om og gjør igjen dine første gjerninger!” 

Menigheten var ufullkommen og trengte alvorlig formaning og tukt. Johannes ble inspirert til å 
advare og irettesette alle som tapte av syne evangeliets grunnleggende prinsipper og derved satte sitt 
håp om frelse i fare. Men når Gud ser seg nødt til å irettesette, gjør han det alltid med øm kjærlighet 
og med et løfte om fred til alle som angrer. "Se, jeg står for døren og banker," sier Herren. "Om 
noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han 
med meg.” 

Profeten fikk et oppmuntrende budskap til alle som bevarte troen på Gud midt i kampens hete: "Jeg 
vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har 
liten kraft, og' likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn." "Fordi du har tatt 
vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme 
over hele verden for å prøve dem som bor på jorden." De troende fikk denne formaningen: "Våkn 
opp, og styrk den rest som er igjen, før den dør!" "Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så 
ingen tar fra deg din krone!" 

Gjennom ham som skriver om seg selv: "Jeg... er en bror og har 'del med dere i trengsler ”, 
åpenbarte Kristus at menigheten skulle lide for hans skyld. Den aldrende, landsforviste apostelen 
skuet gjennom lange århundrer med mørke og overtro og la merke til alle som måtte lide 
martyrdøden fordi de elsket sannheten. Han så også at han som vernet om de første vitner, ikke ville 
svikte sine trofaste disipler gjennom århundrer med forfølgelse helt fram til endetiden slutter. "Vær 
ikke redd for det du skal lide!" sier Herren. "Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for 
at dere skal settes på prøve.... Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.” 

Johannes hørte følgende løfte bli gitt til alle de trofasle som kjemper mot det onde: "Den som seirer, 
ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis." "Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, 
og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans 
engler." "Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har 
seiret og satt meg med min Far på hans trone.” 

Johannes så at Guds barmhjertighet, ømhet og kjærlighet er forent med hans hellighet, rettferd og 
makt. Han så at syndere fant en far i ham de tidligere hadde vært redde for på grunn av synd. Etter 



at Johannes hadde fått se høydepunktet i kampen mellom godt og ondt, så han på Sion alle som 
hadde seiret. "De har Guds harper i hendene og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, 
den som også er sangen for Lammet.” 

Seier i Kristus 
Frelseren blir presentert for Johannes som "løven av Juda stamme" og "Lammet [som] så ut som det 
var slaktet"." Symbolene viser at allmakten er knyttet til en selv oppofrende kjærlighet. Løven av 
Juda er forferdelig for dem som forkaster hans nåde, men blir Guds Lam for de lydige og trofaste. 
Ildstøtten varsler skrekk og gru blant dem som bryter Guds lov, men er tegnet på lys, barmhjertighet 
og befrielse for alle som holder hans bud. Den arm som er sterk nok til å ramme de gjenstridige, vil 
også være sterk nok til å utfri de trofaste. Alle trofaste blir frelst. "Når basunen lyder, skal han sende 
ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til 
den andre.” 

Sammenliknet med verdens millioner av mennesker vil Guds folk alltid være en liten flokk, men 
holder de fast på sannheten i Guds ord, vil han være deres tilflukt. De står bak allmaktens skjold.' 
Gud utgjør alltid flertallet. Når lyden fra den siste basun trenger gjennom til de dødes fengsel, vil de 
rettferdige stå fram og utbryte: "Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?" Da vil Guds barn 
sammen med Gud, Kristus, englene og alle som gjennom tidsaldrene lojalt viste troskap, utgjøre det 
store flertallet. 

Kristi sanne disipler må følge ham gjennom harde kamper. De må tåle selvfornektelse og oppleve 
bitre skuffelser, men det lærer dem å forstå syndens skyld og elendighet og å se på den med avsky. 
De som har del med Kristus i hans lidelser, vil også få del i hans herlighet. I et syn så profeten Guds 
menighets endelige seier. Han skriver: 

"Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som 
hadde seiret... .De har Guds harper i hendene og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, 
den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du 
Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.” 

"I mitt syn fikk jeg se Lammet stå på Sions berg, og sammen med det de 144 000 som hadde 
Lammets navn og dets Fars navn skrevet på pannen." I verden var deres sinn helliget Gud. De tjente 
ham med forstand og hjerte. Nå kan han sette sitt navn på deres panner. "Og de skal herske i all 
evighet." De går ikke inn og ut som de som tigger om plass. De hører med blant dem som fikk høre 
av Jesus: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for 
dere fra verdens grunnvoll ble lagt." Han tar imot dem som sine barn, og sier: "Kom inn til gleden 
hos din herre!" 

"Det er de som følger Lammet hvor det så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å 
være en første frukt for Gud og Lammet." Profetens syn skildrer dem som om de står på Sions fjell. 
Med beltet festet om livet står de klar til hellig tjeneste. De er kledd i hvitt, som er de helliges 
rettferdighet. Men alle som skal følge Lammet i himmelen, må først følge det på jorden, ikke 
motvillig og vankelmodig, men i tillitsfull, kjærlig og villig lydighet, slik flokken følger gjeteren. 

"Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper. Foran tronen og de fire vesener og de 
eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kan lære uten de 144 000, de som er frikjøpt fra 
jorden. ... Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte. " 



Det nye Jerusalem 
"Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og 
pyntet som en brud for sin brudgom." "Den hadde Guds herlighet, og den strålte som den skjønneste 
edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og tolv engler stod 
ved portene, og navnene på Israels tolv stammer var skrevet der." "De tolv portene var tolv perler, 
hver port laget av en eneste perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Noe 
tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel." 

"Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i 
byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres 
panner. Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud 
Herren skal lyse over dem." 

"Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og 
Lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 
tolv ganger og gir sin frukt hver måned. 

Og bladene på treet er til legedom for folkene." "Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til 
å spise av livets tre. og gå gjennom portene inn i byen'.” "Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: 
"Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv 
skal være hos dem." 

Den seirende menighet
Det er gått nitten hundre siden apostlene la ned sitt arbeid, men historien om deres strev og offer for 
Kristi skyld hører fremdeles med til menighetens mest dyrebare skatter. Den Hellige Ånd veiledet 
da beretningen ble skrevet ned for å anspore Kristi tilhengere gjennom alle tider til større nidkjærhet 
og alvor i Frelserens tjeneste. 

Disiplene fullførte den misjonsbefalingen Kristus gav dem. Da disse sendebud for korset drog ut og 
forkynte evangeliet, ble Guds herlighet åpenbart på en måte som dødelige mennesker tidligere aldri 
hadde sett maken til. I samarbeid med Guds Ånd utførte apostlene en gjerning som rystet verden. I 
løpet av ett slektledd ble evangeliet brakt til hvert eneste folk på jorden. 

Apostlenes framgang i arbeidet 
Kristi apostler oppnådde strålende resultater i sin virksomhet. I den første tiden hadde noen av dem 
ingen bakgrunn for arbeidet, men de viet seg betingelsesløst til Mesterens sak, og under hans 
veiledning fikk de den nødvendige erfaring for det viktige arbeidet som var betrodd dem. Nåden og 
sannheten rådet i deres hjerte, påvirket deres motiver og kontrollerte deres handlinger. Deres liv var 
skjult med Kristus i Gud. De hadde tapt seg selv av syne, omgitt som de var av en uendelig 
kjærlighet. 

Disiplene forstod betydningen av å forkynne og be med oppriktighet og å holde fast ved ham som er 
Israels styrke. De holdt seg nær til Gud og knyttet sin personlige ære til hans trone. Jehova var deres 
Gud. Hans ære var deres ære. Hans sannhet var deres sannhet. Et angrep mot hans evangelium var 
som å skjære dypt inn i deres egen sjel. Med all sin kraft kjempet de for Kristi sak. De kunne 
forkynne livets ord fordi de hadde mottatt salvelsen fra himmelen. Fordi de ventet mye, våget de 



mye. Kristus hadde åpenbart seg for dem, og hos ham søkte de veiledning. Deres forståelse av 
sannheten og kraften til å tåle motstand stod i forhold til hvordan de levde i samsvar med Guds 
vilje. De forkynte alltid Jesus Kristus, Guds kraft og visdom. De priste hans navn - det eneste navn 
under himmelen som vi kan bli frelst ved. Da de forkynte at Kristus, frelseren som hadde stått opp 
fra de døde, var alt det verden behøvde, grep det hjertene, og mennesker ble vunnet for evangeliet. 
Mange mennesker som tidligere hadde hånt Frelserens navn og foraktet hans makt, innrømmet at de 
var tilhengere av den korsfestede. 

Det var ikke i egen kraft apostlene fullførte sin oppgave, men i den levende Guds kraft. Oppgaven 
var ikke lett. Pionerarbeidet i den kristne menighet førte til vanskeligheter og bitre kvaler. 
Apostlene møtte savn, baktalelse og forfølgelse. De hadde ikke sitt liv kjært, men gledet seg over å 
være kalt til lidelser for Kristi skyld. De viste ingen ubesluttsomhet, vankelmodighet eller svakhet i 
arbeidet. De viste vilje til å bruke seg selv og å bli brukt. At de forstod det ansvaret som hvilte på 
dem, renset og beriket deres liv, og Guds nåde kom til syne i de seirer som ble vunnet for Kristus. 
Allmaktens Gud arbeidet gjennom dem, og evangeliet seiret. 

Den rette grunnvoll
På den grunnvoll som Kristus selv la, bygde apostlene Guds menighet. I Skriften blir byggingen av 
templet ofte brukt som et bilde på menigheten. Sakarja henviser til Kristus som den Spire som 
skulle bygge Herrens tempel, og nevner at andre folk enn jødene også skulle være med og bygge. 
Jesaja skriver: "Fremmede skal bygge dine murer.” 

Slik skriver Peter om byggingen av templet: "Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av 
mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Vær selv levende steiner som bygges opp til et 
åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved 
Jesus Kristus.” 

Apostlene arbeidet i den jødiske og hedenske verdens "steinbrudd". Der hentet de steiner til 
grunnvollen. Paulus skriver slik i brevet til menigheten i Efesos: "Altså er dere ikke lenger 
fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er 
bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han 
holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir 
også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. " 

Til korinterne skriver han: "I kraft av den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en 
klok byggmestet; andre bygger videre på den. Men 'enhver må se til hvordan han bygger. Ingen kan 
legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Om nå noen bygger på grunnvollen 
med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise seg hva slags 
arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og 
ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.” 

Apostlene bygde på en sikker grunnvoll, den evige klippe. Til denne grunnvollen hentet de steiner 
fra hele verden. Men bygningsmennene arbeidet ikke uten å møte hindringer. Fiender av Kristus 
gjorde arbeidet uhyre vanskelig. De måtte kjempe mot religiøst hykleri, fordom og hat fra 
mennesker som bygde på en falsk grunnvoll. Mange av bygningsmennene i menigheten kunne 
sammenliknes med dem som bygde muren på Nehemjas tid. Om dem er det skrevet: "Når bærerne 
tok sin bør, arbeidet de med den ene hånden og holdt. våpenet med den andre.” 



Bygningsmennene forfølges 
Konger, landshøvdinger, prester og andre ledere forsøkte å ødelegge Guds tempel, men trofaste 
arbeidere fortsatte å bygge selv om de ble truet med fengsel, tortur og død. Og bygningen ble reist, 
vakker og harmonisk. Det hendte at arbeiderne nesten ikke kunne se noe på grunn av overtroens 
tåke som omgav dem. Av og til følte de seg maktesløse overfor motstandernes vold. Likevel 
fortsatte de å arbeide med en urokkelig tro og et mot som aldri sviktet. 

En etter en falt de første bygningsmennene for fiendehånd. Stefanus ble steinet og Jakob drept med 
sverd. Paulus ble halshogd og Peter korsfestet. Johannes ble landsforvist. Likevel vokste 
menigheten. Nye arbeidere overtok plassen etter dem som falt. Stein etter stein ble lagt til 
bygningen. Litt etter litt ble templet reist; slik vokste Guds menighet. 

Århundrer med voldsom forfølgelse fulgte opprettelsen av den kristne menighet, men det manglet 
aldri arbeidere som verdsatte byggingen av Guds tempel høyere enn selve livet. Om dem står det 
skrevet: "Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, tilmed lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, 
saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, 
hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde 
trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter." 

Rettferdighetens fiende lot ingen ting være uprøvd i strevet med å stanse det arbeid Guds 
bygningsmenn hadde fått. Men Gud ble aldri stående uten vitner. Det stod fram arbeidere som 
effektivt forsvarte den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Historien bærer bud om 
den sjelsstyrke og det mot de viste. 

Mange falt på sin post akkurat som apostlene, men byggingen av templet gikk stadig framover. 
Arbeidere ble drept, men arbeidet fortsatte. Valdensere, John Wycliffe, Jan Hus og Hieronymus, 
Martin Luther og Huldreich Zwingli, Thomas Cranmer, Hugh Latimer og John Knox, hugenotter, 
John og Charles Wesley og mange andre brakte materialer til grunnvollen som vil bli stående evig. 
Senere har edelmodige forkynnere av Guds ord og misjonærer i hedningland lagt alt til rette for 
forkynnelsen av det aller siste og viktige budskapet, og dermed hjulpet til med å reise bygningen. 

Siden apostlenes tid har byggingen av Guds tempel aldri stått stille. Vi kan se tilbake gjennom 
århundrene og finne steiner som skinner lik stråler av lys gjennom villfarelsens og overtroens 
mørke. Gjennom evigheten vil disse dyrebare edelsteiner skinne med stadig sterkere glans og vitne 
om kraften som finnes i den sannhet som kommer fra Gud. Det strålende lyset fra disse polerte 
steinene viser den sterke kontrasten mellom lys og mørke, mellom sannhetens gull og villfarelsens 
slagg. 

Byggingen fortsetter 
Paulus og de andre apostlene har sammen med rettferdige etter deres tid vært med og bygd sin del 
av templet. Ennå står det ikke ferdig. Vi som lever i dag, har vår oppgave. Vi skal bringe til 
grunnvollen materialer som kan bestå ildprøven - gull, sølv og edelsteiner "hogd ut i tempelsti1". 
Paulus skriver både oppmuntrende og advarende til dem som bygger for Gud: "Om det noen har 
bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal 
han bli frelst, men da som gjennom ild.” En kristen som trofast forkynner livets ord, vil lede 
mennesker på veien til hellighet og fred, og bringe til grunnvollen materialer som varer. i Guds rike 
vil han bli hedret som en klok bygningsmann. 



Det står skrevet om apostlene: "Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og 
stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.” På samme måte som Kristus sendte ut apostlene, 
sender han i dag ut medlemmer av sin menighet. De får den samme" kraft som apostlene hadde. 
Gjør de Gud til sin styrke, vil han samarbeide med dem, og deres arbeid skal ikke være forgjeves. 
De bør huske at det arbeid de holder på med, bærer Herrens stempel Herren sa til Jeremia: "Si ikke 
at du er ung! Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd 
for dem, for jeg vil være med deg og berge deg." Så rakte Herren ut hånden og rørte ved Jeremias 
munn, og sa! "Se, jeg legger mine ord i din munn." Han ber også oss om å gå ut og tale de ord han 
gir oss etter å ha rørt ved vår munn. 

Kristus har gitt menigheten en hellig oppgave. Medlemmene bør være redskaper Gud kan bruke til å 
gjøre verden kjent med sin nådeskatt, Kristi ufattelige rikdom. Frelseren verdsetter ingen mennesker 
høyere enn slike som er villige til å vise verden hans ånd og karakter. Mer enn noe annet behøver 
verden mennesker som viser Frelserens kjærlighet. Hele himmelen venter på mennesker som Gud 
kan bruke til å åpenbare den kraft som bor i kristendommen. 

Menigheten er Guds redskap til å forkynne sannheten, og han har gitt den kraft. Er menigheten lojal 
og holder alle hans bud, vil den eie alle de fortrinn som Guds nåde gir. Er den tro i alle sine plikter, 
vil den ære Herren, Israels Gud, og ingen makt kan motstå den. 

Nidkjærhet for Gud og hans sak ansporet apostlene til å forkynne evangeliet med veldig kraft. 
Burde ikke den samme nidkjærheten brenne i vårt hjerte og få oss til å fortelle om kjærligheten som 
frelser, Kristus og ham korsfestet? Det er enhver kristens privilegium ikke bare å vente på, men å 
framskynde Frelserens komme. 

Dersom menigheten avbryter fellesskapet med verden og blir kledd i Kristi rettferdighets drakt, 
venter det en lys og herlig dag. Guds løfter til menigheten står evig fast. Han vil gi den evig velde, 
til glede for slekt etter slekt. Sannheten overlater alle som forakter og forkaster den, til seg selv. 
Likevel seirer den. Framgangen har aldri stanset helt, selv om den til tider har vært liten. Når 
budskapet fra Gud møter motstand, gir han det enda mer kraft, og øker på den måten dets 
innflytelse. Fylt av Guds kraft vil budskapet bryte ned de sterkeste barrierer og overvinne alle 
hindringer. 

Løftet oppfylles 
Hva holdt Guds Sønn oppe i et liv fylt av strev og offer? Han så resultater av sitt strev og gledet seg 
over det. Han skuet inn i evigheten og så gleden hos alle som på grunn av hans skjensel fikk 
tilgivelse og oppnådde evig liv. Hans øre oppfanget ropene fra de frelste, og hørte dem synge 
sangen som Moses sang, og som også er sangen til Lammet. 

Det er mulig å se inn i framtiden og skue himmelens lykksalighet. i Bibelen finner vi åpenbaringer 
av den herlighet som skal komme. Det er scener Gud selv har skildret, og som er dyrebare for 
menigheten. I troen kan vi stille oss på treskelen til den evige by og høre et hjertelig velkommen til 
alle som samarbeidet med Kristus og så det som en ære å lide for hans skyld. Når de hører ordene: 
"Kom hit, dere som er velsignet av min Far, vil de kaste kronen for Frelserens føtter og utbryte: 
"Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris 
og takk. . . . Han som sitter på tronen, han og Lammet, skal ha all takk og ære, pris og makt i all 
evighet." 



Der vil de frelste hilse på dem som ledet dem til Frelseren, og sammen priser de ham som døde for 
at mennesker skulle oppnå det livet som bare kan måles med Guds liv. Striden er endt. Trengsel og 
kamp er forbi. Seierssanger fyller hele himmelen når de frelste stemmer i: "Verdig, verdig er 
Lammet som ble slaktet, men som har seiret og lever igjen!" 

"Deretter så jeg 

"Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i 
Lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han 
som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller 
brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet som står midt foran tronen, skal være deres 
hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne." 
"Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte." 
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