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BIBELTEOLOGI  

OM PRØVELSENE VERDEN OPPLEVER NÅ. (Del 1) 

Det er mange som mener mye om det som skjer nå. Noen mener sterke ting. Det er 
til og med noen som mener seg å profetere. Men hva når "profetene" sier ulike ting?  
Jeg har ingen ambisjoner om å være profet eller apostel . Skulle ikke "profeter og 
apostler" være ganske stille nå? Jeg tror vi heller må være søkende og bedende 
bibelstudenter.  
Flere har spurt meg om å si /skrive noe. Jeg er ydmyk i forhold til det. Men jeg vil 
prøve. Det jeg vil gjøre, er å dele noen tanker om noen bibelavsnitt. Det vil 
ganske sikkert ikke gi et "kvikk-fix" svar. Er det noe jeg frykter, er det å bli som de 
"kloke og fornuftige" vennene til Job. De kunne læreboken. Likevel var løsningen 
deres på Jobs problem så feil. Ikke lytt til slike Jobs venner som har alle svarene.  
I denne rekken av bibelutleggelse vil jeg være innom flere salmer (for eksempel 
23, 73, 91 og 121), plagene i Egypt (2. Mosebok), Fader vårs bønn om frelse fra 
det onde, Jobs bok, Jesu tale om endetiden, spørsmålet om Guds advarsler og 
straff, djevelens angrep (Johannes 10,10) med mer. Jeg vil se på hva Bibelen sier 
om lydighetens velsignelser og ulydighetens forbannelser (3. Mosebok 25; 5. 
Mosebok 7 og 28). Og: Hvis Gud straffer, hvorfor gjør han det? Hvorfor kom 
straffen over Noahs generasjon, Babel og Sodoma?  
Salmenes bok er erfarings- og ærlighetsteologi! Det er jødenes og var de første 
Jesus-troendes sanger. Utfordrer de moderne lovsangs-teologi? Kommer vi til å 
synge litt annerledes i fremtiden?  
Og hva med profetenes ord om ikke å frykte og Jesu og apostlenes ord om ikke å 
være bekymret? 
Jeg tror også kirkehistorie og forfulgte kristne har mye å lære oss. Forfulgte 
kristne er nærmere bibeltekstenes kontekst enn mange av oss andre er. Jeg har 
lært så mye teologi gjennom tjenesten i Åpne Dører.  
I neste "avsnitt" vil jeg skrive om ROMERBREVET 8,18-39. Jeg tror noe av 
nøkkelen finnes der: Verden, inkludert Guds barn, er underlagt lidelse av mange 
slag. Det er en del av "forgjengeligheten". Paulus understreker at herligheten 
ligger foran oss. Og: Ingen makt er sterkere enn Guds kjærlighet i Jesus Kristus. 
Ingenting kan skille oss fra den! Ingenting 
 
 
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VERDEN OPPLEVER NÅ (Del 2) 
Jeg skrev i går at del 2 ville være om Romerbrevet 8. Det blir i neste artikkel. Siden 
det er Maria Budskapsdag i dag, passer det å skrive om noe derfra. 
Engelen sa til Maria: "Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud!" 
"Frykt ikke!" er et av de hyppigst forekommende uttrykkene i Bibelen. Derfor kan 
vi si at en sunn og positiv "Frykt ikke"-teologi er bibelsk fundert.  



Når Gud sier "Frykt ikke!" /"Vær ikke redd!", så er det den Gud som både er 
allmektig og fullkommen i kjærlighet (gresk: Agape) som taler.  
Han sier til Israel: "Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn, 
du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg ... For Jeg er Herren din Gud, 
Israels Hellige ..." (Jesaja 43). 
Etter oppstandelsen sier Jesus til de redde disiplene: "Fred være med dere!" 
(Joh. 20,19.26) Engelen sa til kvinnene ved graven: "Frykt ikke!" (Matt 28,5). 
Hvorfor? Fordi Jesus hadde overvunnet den største av alle fiender: Døden.  
David har et sterkt vitnesbyrd om frihet fra frykt når han nettopp er omgitt av 
fiender (Saul og hans soldater) i Salme 23: "Om jeg enn skulle vandre i 
dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt ... Du dekker bord for meg like 
foran mine fiender."  
Det er altså en sunn og sann "Frykt ikke"-teologi. Den bygger på at Gud er 
allmektig og fullkommen i kjærlighet. Når Gud sier det, da kan vi stole helt og fullt 
på Ham. Når et menneske kan vitne om at det ikke kjenner på frykt, slik David 
gjør, må vi glede oss. 
Men det finnes situasjoner der vi har lov å kjenne på frykt. Selv Jesus kjente på 
en forferdelig angst. Salmenes bok er full av vitnesbyrd om det. David kjente på 
"uro i sjelen", for fienden hadde makt over ham (Salme 13). Også Paulus som 
hadde sin trygghet i evangeliet, forteller at han var skjelvende og redd. Derfor må 
vi gi både oss selv og andre rett til å kjenne på uro og angst. Som ledere og 
forkynnere må vi passe oss for å legge ekstra byrder på dem som kjenner det 
slik.  
Men vi kan forkynne Guds allmakt, Hans fullkomne kjærlighet og Jesu seier over 
den største fiende, døden.  
Hvis jeg hadde forkynt "Frykt ikke!" for forfulgte kristne som har opplevd de 
frykteligste ting i Den sentralafrikanske republikk, Nigeria og andre steder uten å 
forankre det i Guds fullkomne kjærlighet, Jesu seier over døden og Hans 
gjenkomst i herlighet, da hadde jeg bommet. Men når det fundamentet er lagt, da 
kan vi trøste med "Vær ikke redd!".  
Velsignet Maria budskapsdag! Kanskje Guds budbærer har et ord til deg i dag. 
 
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VERDEN OPPLEVER NÅ (Del 3) 
ROMERBREVET 8,18-39 
Noen ("profeter") har proklamert at det verden opplever nå, er Guds straff over 
synden i verden. Eller Guds advarsel om dommen.  
Andre proklamerer at det er djevelens angrep mot menneskeheten.  
Mange kristne ser det som et endetidstegn. Mitt råd: Les historie og kirkehistorie 
om den saken. Og så må vi klargjøre hva som menes med begrepet "endetid".  
Atter andre kommer med det jeg vil kalle hjemmesnekret teologi, som for 
eksempel at alt om koronaviruset er løgn! Løsningene blir deretter.  
Men de fleste (kristne) spekulerer ikke, og det tror jeg er fornuftig. Likevel: Vi må 
ha et velbegrunnet svar når vi møter en av de to første "forklaringene". Ikke minst 



viktig er det for å møte den farlige pandemien og dens konsekvenser på riktig 
måte.  
Gir Romerbrevet 8 en veiledning for kristen tenkning? Jeg tenker ja. 
 
1. For det første slår Paulus fast det faktum at vi lider i den nåværende 
tiden. "Tiden" er fram til herligheten åpenbares. Lidelse er en konsekvens av 
syndefallet som skjedde ved tidenes begynnelse. "Det skapte ble lagt under 
forgjengelighet." Adam og Eva måtte tåle torner og tistler side om side med 
fruktbare trær og vakre blomster.Sykdom og plager ble en del av livet. Med 
synden kom kaoskreftene inn i verden. Helt konkret: En flaggermus er virusets 
opphav. Mennesker er blitt smittet og smitter andre. Det er ikke mer "åndelig" enn 
dette.  
Men Gud vil selvsagt ikke at det skal være slik alltid. Det er håp! For det skapte 
skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten - og NB! få den friheten som 
Guds barn skal eie i herligheten.  
Gud skal en gang løse skaperverket fra trellestanden under syndefallets 
konsekvenser. Han har sagt oss at den gamle jorden skal forgå og at han skaper 
en ny jord! Den nye jorden er fri fra alle negative ting, inkludert sykdom og død. 
Der er ingenting som truer og skremmer. Jorden blir gjenopprettet slik den var fra 
skapelsen, før syndefallet. Kaoskreftene har ingen plass lenger, alt er "kosmos" 
(orden og fullkomment).  
Konklusjon: Så lenge verden står vil det være lidelse av ulikt slag. Vi kan ikke 
alltid putte disse lidelsene inn i kategoriene "Gud straffer" eller "djevelen 
angriper".  
Konsekvens: Vi må la helsemyndigheter og politiske myndigheter veilede oss, og 
hver av oss må ta ansvar.  
 
2. Mot slutten av kapitlet beskriver Paulus ulike krefter som angriper oss. Noe av 
det er allment for mennesker: Nød, angst, sult, nakenhet, fare eller sverd. Den 
siste fienden er døden. Guds barn slipper ikke fri dette. Men noe er spesifikt for 
Guds barn, som forfølgelse fordi vi er Guds barn.  
Disse kreftene kan være svært truende og skremmende. Men da minner Paulus 
menigheten (og oss) om at ingenting av alt dette kan skille oss fra Guds 
kjærlighet (agape) i Kristus Jesus.  
Det finnes ingen sterkere makt enn den makten: Guds kjærlighet i Jesus Kristus. 
Uansett hva som rammer, husk det! 
 
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VI OPPLEVER NÅ (Del 4) 
I går stilte jeg det vanskelige og viktige "Hvorfor"-spørsmålet. Jeg er åpen for at det 
kan være andre svar enn mitt. Jeg mente ikke å avvise at det kan være a) Guds 
straff eller advarsel, b) djevelens angrep, c) et endetidstegn. Men jeg mener at en 
skal være ytterst forsiktig med å påstå. Mener en at en har fått det ene eller andre fra 
Herren, så bør en, etter min mening, si at en opplever å ha fått det, ikke påstå.  
Hvis noen er uenig med meg, så er jeg åpen for å lytte (lese). Jeg er også bare 
underveis i tenkningen. Gode innspill tas imot med takk.  



"FRELS OSS FRA DET ONDE!" 
Den bønnen som bes mest i verden, er "Vår Far i himmelen" som Jesus lærte sine 
disipler (Matteus 6,9-13; Lukas 11,2-4). Den bes i hver kristen gudstjeneste. De 
fleste kristne ber den hver dag, og noen ber den flere ganger om dagen. Akkurat nå 
er det trolig mange som ber "FRELS OSS FRA DET ONDE".  
Det greske ordet Matteus bruker for "det onde" er "ponerou" (i genitiv). I nominativ er 
det poneros i hankjønn og poneron i intetkjønn. Genitivsformen er den samme. 
Derfor kan det i bønnen oversettes med både "det onde" og "den onde", slik en kan 
finne i noen engelske oversettelser: "Deliver us from the evil one", det vil si: "Frels 
oss fra DEN ONDE!" 
Det er et annet ord på gresk som betyr "vondt"; kakos/kakía. Det betyr det som er 
vanskelig, smertefullt, plagsomt osv. (Matt 6,34).  
Både i Jobs bok og i mange Salmer ser en denne forskjellen. Job led fryktelig mye 
vondt. Men han ble spart fra det kvalifisert onde, djevelens hensikt, nemlig å 
forbanne Gud. Job er et fantastisk eksempel på å holde fast på Gud midt i de aller 
verste prøvelser. Forfulgte kristne i dag er vår tids eksempler og forbilder.  
Det er altså ikke det smertefulle Jesus lærer disiplene om å bli befridd fra, men det 
absolutt onde - eller DEN ONDE selv. Det er synd, frafall fra Gud og sannheten og 
forførelse. Det fører til slutt i det mest onde som kan tenkes: Fortapelsen. Da 
djevelen fristet Jesus (Matteus 4), var det for å få ham til å synde mot Gud. Det er det 
onde (ponerov) som Den onde (poneros) prøver å få oss til å gjøre.  
Når vi leser i evangeliene om hva Jesus underviser disiplene om, så forstår vi at 
verken de eller senere disipler blir lovet frihet fra "det vonde og vanskelige".  
Når det vonde og vanskelige rammer, gjelder det å vokte seg mot Det onde og Den 
onde. Lærdommen fra forfulgte kristne er at det vonde (som forfølgelse) oftest fører 
nærmere Gud. DEN ONDE taper. Når derimot Den onde får anledning å forføre og 
lede oss inn i fristelse, da har han makt over oss med Det onde. Den onde og Det 
onde fører mennesker bort fra Gud.  
Derfor er det så viktig å vite hva vi ber om i denne bønnen.  
Tanker om bønn: 
- Vi ber om at fryktelige korona-pandemien må stanse og ikke utbre seg. Vi takker for 
at det ser ut som den er under kontroll i Kina, Singapore og Sør-Korea. 
- Vi ber for Norge, Italia, Spania og hele Europa og hele verden 
- Vi ber for sårbare og fattige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. 
- Vi ber for alle som er på flukt eller bor i flyktningeleirer og i slumområder - der de 
mangler reint vann og de hygieniske forholdene er dårlige.  
- Vi ber for foreldreløse barn på barnehjem og internatskoler i fattige land. De har 
ikke familie å reise hjem til.  
- Vi ber om vern rundt mennesker i risikogrupper. 
- Vi ber om at vi må ta vare på hverandre i en så vanskelig tid.  
- Vi ber for alle syke 
- Vi ber om visdom til helsemyndighetene og de politiske myndighetene, og at vi alle 
må rette oss etter deres veiledning og påbud. 
- til sist ber om det Paulus skriver i Romerbrevet 8: at vi må få tro og erfare at den 
sterkeste makten, også i tider med prøvelser, er Guds kjærlighet i Jesus Kristus. 
 
 



BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VI OPPLEVER NÅ (Del 5) 
SALMENES BOK 
Bibelen er full av poesi. Det første lille uttrykket er Adams takksigelse da han så Eva: 
"Dette er bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt ..."  
Det neste store poetiske avsnittet kommer etter at Gud reddet Israel fra Egypterne: 
"Da sang Moses og israellittene denne sangen for Herren ..." (2. Mos. 15). Deretter 
tok Mirjam en tromme i hånden og sang og danset sammen med andre kvinner for 
Herren. Et sterkt, enkelt lovsangsvers. 
I Bibelens profetiske bøker er det mye poesi. Det gjelder også Jobs bok. Men først 
og fremst er det Høysangen og Salmenes bok som er kjent som Bibelens poetiske 
bøker. I disse bøkene har jøder og kristne funnet hjelp og styrke til alle tider i alle 
livssituasjoner.  
Guds folk har alltid vært et sangens og musikkens folk. Israel var og er det, og Kirken 
er det. Det nye testamentet inneholder flere sanger som Marias lovsang, Sakarjas 
lovsang, Fil. 2,6-11 og tekster i Apostlenes gjerninger og mest av alt i 
Åpenbaringsboken. Under påskemåltidet sang Jesus og disiplene "Det store Hallel" 
fra Salme 113-118.  
Våre sang- og salmebøker vitner om en stor sang- og salmetradisjon. Salmebøkene 
har registre for salmer knyttet til kirkeåret og nådemidlene/sakramentene. Sangbøker 
har temaer som "lovsang, takk og tilbedelse / vekkelse og omvendelse / forsoning og 
rettferdiggjørelse / Guds omsorg / kors og trengsel / kamp og seier / helliggjørelse / 
bønn / misjon og evangelisering / familie" osv.  
I den moderne lovsangskulturen er ofte alt gjort til lovsang. (Alt er lovsang, og 
lovsang er alt.) Men Bibelens salmer og Kirkens 2000-årige sangtradisjon er så mye 
mer mangfoldig.  
SALMENES BOK 
Salmenes bok kan også deles inn: Læresalmer / bønnesalmer / Tro og tillit / 
Klage og nød / Syndsbekjennelse og tilgivelse / Forfølgelse / Lovprisning ... 
Ofte er temaene vevd sammen i en og samme salme. Halvparten av salmene 
inneholder for eksempel temaet "forfølgelse"! Nesten alltid slutter salmene med tillit til 
Gud. Men bare lovsang er det ikke! . 
Noen av de salmene som blir hentet fram i forbindelse med korona-pandemien, er 
23,91 og 121.  
Når vi leser et bibelord, er det en god regel å lese det i lys av sin sammenheng. Når 
vi leser et avsnitt, er det en god regel å lese det i lys av hele boken. Når vi leser en 
salme, er det også en god regel å se den sammen med helheten i Salmenes bok. Og 
alltid er det en god regel å lese den i lyset fra Bibelens sentrum og helhetlige 
åpenbaring.  
Salme 23 er trolig blitt til da David var på flukt fra Saul (se 1. Samuel 19ff). David 
skjuler seg i en hule ved Dødehavet. Det er soldater rundt ham på alle kanter. Saul 
har ett mål: Å drepe rivalen David. Men David stoler helt og fullt på at Gud vil redde 
ham. "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke." Men i en 
annen salme (55,5) gir David uttrykk for det motsatte: "Hjertet vrir seg i meg, jeg er 
grepet av dødsangst."  
Konklusjon: David kjente på både trygghet og angst i møte med trusler og død. 
Begge deler er legitimt.  



Salme 91 (særlig vers 3-7 om pest) blir ofte sitert i disse dager. Det er rett og godt å 
bli minnet om slike ord og løfter. Men Salmene og Bibelen lærer oss at også "de 
fromme" må lide. I Åpne Dører hører vi ofte at for hver mirakelhistorie om redning er 
det ni historier om at de forfulgte Guds barn må lide. De unnslipper ikke "piler som 
flyr om dagen og plage som herjer ved middagstid". Stoler de ikke på Guds løfter? 
Jo, til fulle! Spørsmål: Er det så sikkert at alle kristne unnslipper pesten?  
Salme 121 hjelper meg. Det er en sang ved festreisene. Den som vil kan lese 
tolkninger av salmen. Det går tydelig fram at reisen ikke alltid er en fest. Reisen er 
full av utfordringer; sykdommer og ytre farer! Det er reisens mål som er fest! Og det 
som gjelder, uansett, er å løfte blikket til Gud! Han er vår hjelper.  
Slik blir Salmen stående som et vitnesbyrd om Guds barns reise fram mot den store 
festen. Underveis møter vi pest, sykdom, forfølgelse og alle slags utfordringer. Vi må 
bare holde ut, ved å se på Herren. 
 
PRØVELSENE VI OPPLEVER NÅ (Del 6/siste?) 
Vi kunne ha fortsatt denne serien med mange temaer, men jeg avslutter nå med det 
jeg lærer aller mest av - eller DEN jeg lærer mest av: 
JESUS. 
Hymnen om Jesus Kristus i Filipperbrevet 2,6-11 er sannsynligvis en hymne 
som ble sunget i urkirken. Den er en inkarnasjonssalme. Den forteller om Ham 
(Jesus) som var hos Gud - altså i Guds herlighet. Men han ga avkall på den 
posisjonen og steg ned til oss mennesker som stred med alle slags problemer.  
"Steg ned" er et nøkkelbegrep i hymnens første del. Da Jesus vandret på jorden, 
var han helt og fullt menneske - under samme kår som oss. Han gjorde seg selv 
til tjener. Gresk har to ord for tjener: diakonos og doulos. Her er doulos brukt. En 
doulos var den laveste tjeneren, en trell, som måtte gjøre de verste jobbene.  
Det var det Jesus gjorde da han fornedret seg selv og ble korsfestet for vår skyld. 
Han ga sitt liv for at vi skal få liv. 
Strukturen i denne hymnen er helt lik Jesaja 52,13-53,12 (Sangen om Herrens 
lidende tjener).  
I evangeliene møter vi ham som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle 
som var underkuet ..., slik Peter sier det (Apg 10,38). Da Jesus så folkemengden, 
heter det i Matt 9,35ff, ble han fylt av inderlig medfølelse, for de var forkomne og 
hjelpeløse . Hele Jesu liv og tjeneste besto i å helbrede, sette mennesker fri, tilgi 
synder - kort sagt gjøre godt. Han gikk tett på de spedalske. Kvinner som var 
utstøtt av det gode selskap, møtte han. Folk som var bøyd under mange slags 
synder, satte han fri. De som levde et liv i mørket, fikk komme ut i lyset. Når noen 
ropte på ham (og andre hysjet på dem), så hørte han - og stanset.  
Hemmeligheten med Jesus var at han så mennesker. Han ønsket å se dem - slik 
de var og slik de hadde det. Når han så dem i deres nød, gikk han nær til dem. 
Han hadde tid til å stanse. Han investerte alt han hadde for å hjelpe andre. Jesus 
er den barmhjertige samaritan.  
Selv da det skulle koste ham livet for å hjelpe oss - hele menneskeheten -, ga han 
sitt liv. Og det var ikke forgjeves. For det kornet som legges i jorden for å dø, 
vokser opp og bærer rikt frukt.  



HVA LÆRER JEG? 
Jesus har kalt meg til å følge Ham - leve etter hans forbilde. I vanlige hverdager 
og i nødstider. Å være villig til å stige ned / gå langt, se, høre, være empatisk, , 
være doulos, bli lagt i jorden for at det skal bli til liv for andre ... Filipperbrevet 2,6-
11 er en inkarnasjonssalme, skrev jeg. Altså: Evangeliet er kommet til oss i kjøtt 
og blod. Det evangeliet vi bærer videre, er mer enn gode tanker og ord; det må 
kles i konkrete handlinger.  
Så: Hvordan kan jeg hjelpe andre i krisetider? Det er fantastisk å høre om dem 
som faktisk helt konkret gir all sin innsats og til og med sitt liv for å hjelpe andre i 
disse tidene. Jeg sitter trygt i mitt hjem, men det er de som jobber dag og natt for 
å beskytte og hjelpe oss: Politiske myndigheter, helsemyndigheter, helsepersonell 
... Jeg vil ære dem! 

 
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VI OPPLEVER NÅ (Del 7)	
 
OM TROSHELTER (Hebreerbrevet 11-12)	
I går kjente jeg koronasymptomer. Jeg kjenner løftene i Salme 91 om at Gud vil 
beskytte mot pest. Jeg tror på løftet, og hjemme hos oss ber vi for dem som er 
spesielt utsatt for den pesten som rammer og skremmer hele verden: Syke og eldre, 
rusavhengige, mennesker på flukt eller i tettpakkede flyktningeleirer, mennesker som 
bor i slummen, de som ikke har tilgang til reint vann og såpe, våre kjære venner i 
fattige land med utilstrekkelig tilgang til helsetjenester. Vi ber Salme 91 over dem.	
Da jeg gikk til sengs med litt "koronasymptomer", tenkte jeg på hvem jeg hadde vært 
i kontakt med det siste døgnet, hvor jeg hadde vært, hvilke dørhåndtak jeg hadde tatt 
i ... Hadde jeg smittet noen?	
Midt på natten våknet jeg. Jeg kjente etter, men kjente ingen symptomer på sykdom. 
"Gud er god," tenkte jeg. "Så har jeg forhåpentligvis ikke smittet noen." Men noen 
troshelt var jeg absolutt ikke. Jeg hadde i alle fall ikke trodd meg selv frisk.	
Jeg måtte tenke på troens helter slik de er beskrevet i Hebreerbrevet 11,1-12,3.	
Den første som nevnes blant dem, er Abel. En troshelt? Ja, men han ble drept! Troen 
gjorde ikke at han unnslapp farene og døden. Det var den som hatet ham, som 
tilsynelatende vant. Abel får godt vitnesbyrd fordi han trodde på Gud!	
Så nevnes en rekke av Det gamle testamentets troshelter. Jo, noen "lukket gapet på 
løver og slapp unna bitende sverd, og noen kvinner fikk sine døde tilbake." Og: "Ved 
tro falt Jerikos murer." De seiret.	
Men mange som nevnes som trosforbilder ble torturert, forfulgt og mishandlet. Den 
store troshelten Moses "ville heller lide vondt sammen med Guds folk ... Han holdt 
Kristi vanære for en større rikdom enn skattene vi Egypt ..."	
Hvorfor kalles de troshelter når de måtte lide? Fordi de midt i trengslene hadde 
"blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender".	
Credo Frikirke i Trondheim har publisert mine betraktninger om "Bibelteologi om 
prøvelsene ..." Thomas Bjerkholt, tidligere frikirkepastor i Trondheim, er et av mine 
trosforbilder. Han døde alt for tidlig av kreft. Hans forbilde på tro er ikke mindre om 
han ikke overvant kreften "ved tro". Hans forbilde er større fordi han fortsatte å tro på 
Jesus i møte med sykdom og død. Han fullførte løpet.	
Av forfulgte kristne har jeg lært at troens styrke ikke alltid består i å bli fri fra 
forfølgelse, men å fortsette å tro på Jesus midt i forfølgelsen. Det er normalen! Troen 



blir bare sterkere, selv om en ikke ser et mirakel og en selv ikke blir spart for 
trengsler og død.	
Nå vil jeg fortsette å be om beskyttelse ut fra Salme 91 over alle mennesker. Men det 
er én ting jeg vil be enda mer om: At vi alltid har blikket festet på Jesus, han som 
holdt ut. 
 
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VERDEN OPPLEVER NÅ (Del 8)	
Jeg avsluttet betraktningene etter del 6, men er oppfordret til å fortsette. Terrenget vi 
heretter går inn, er mer utfordrende. Derfor ber jeg om overbærenhet. På Facebook 
er det tillatt å kommentere.	
VI KOMMER TIL Å VINNE! 1. Mosebok 3,15.	
Regjeringen vår og helsemyndighetene våre forsikrer:"Vi kommer igjennom dette!" 
Samtidig tegner Vedens Helseorganisasjon et dystert bilde når en ser verden under 
ett.	
Det er vanlig å konkludere når en har vært igjennom et scenario (en tenkt utvikling 
eller tilstand i fremtiden). I Bibelen presenteres konklusjonen allerede i begynnelsen - 
som en profeti (å si på forhånd).	
Gud selv proklamerer at bildet er tosidig: Djevelen kommer til å hogge kvinnens ætt i 
hælen, men kvinnens ætt skal knuse slangens hode.	
Hva betyr det ordet som kirkefedrene kalte prot'evangeliet? Til høsten kommer trolig 
en bok om dette verset der jeg også ser på oversettelsesalternativene og ulike 
tolkninger. Her må vi gjøre det enkelt og kort.	
Hvem er "kvinnens ætt" som slangen (Satan/djevelen) angriper?	
 
1. Første mulighet: Menneskeheten, alle etterkommenerne etter Eva og Adam? 
Djevelen hater det Gud har skapt, det som bærer Guds bilde. Derfor vil han alltid 
være ute etter å skade og utslette mennesker. Om han fikk viljen sin, ville det ikke 
være et eneste menneske på jorden! (Men så lenge det finnes mennesker, vil han 
prøve å få dem over på sin side.) Derfor: En pandemi kan være et direkte angrep fra 
djevelen.	
Jeg skriver "kan" og uttrykker dermed en usikkerhet. For å balansere bildet vil jeg 
minne om det jeg skrev om Romerbrevet 8 (del 3): Hele skaperverket er lagt under 
forgjengelighet og lidelse.	
Men Gud svarer: Gjenopprettelse skal skje for alle folkeslag. Evangeliet skal 
forkynnes for alle folkeslag, helt til jordens ytterste grense - noe jeg forstår som den 
minste etniske gruppe eller stamme. Når menneskeheten står for Guds trone, består 
den av alle stammer, etniske grupper og alle språk! Kvinnens ætt skal knuse 
slangens hode!	
Djevelen kan sende så mye pandemi og annen ødeleggelse han bare vil, men seire - 
det gjør han ikke! Han får aldri mulighet til å utslette hele menneskeheten. Han 
kommer til å tape krigen. Hans "hode" skal bli knust.	
 
2. Andre mulighet: Israel. Israel er opplagt "kvinnens ætt" som Gud vil bruke i sin 
frelsesplan. Evas ætt går gjennom Sara og Abraham, Isak, Jakob og Juda. Videre 
gjennom David. Og deretter fram til Jesus, av Davids ætt. (Se ættetavlene hos 
Matteus og Lukas.)	
Hvor ofte prøvde ikke Satan å utslette Israel? Farao prøvde. Det var det første 
"holocaust". Han ville drepe alle israelittiske guttebabyer. Da Israels folk sto fortvilet 



ved Sivsjøen, med faraos hær på den ene siden og havet på den andre, var farao så 
nær ved å lykkes som det gikk an. Men Gud reddet ved et mirakel sitt folk. Og 
"slangens hode" ble knust.	
Da jødene var ført i eksil av babylonerne og bodde spedt i mange provinser, la 
Haman opp en listig plan for å utrydde alle jøder. Han var så nær ved å lykkes. Det 
sto bare om dager eller timer før massakren av jødene skulle finne sted og jøden 
Mordekai skulle henges. Men ved et mirakel snudde det. "Slangens hode" ble knust. 
(Se Esters bok.)	
Syrerkongen Antiokos IV Epifanes hadde bestemt seg for å gjøre slutt på alt jødisk 
og drepe alle jøder som ikke vil bøye seg for hellenistisk religion og kultur. Han var 
så nær ved å lykkes. Men ved et mirakel snudde det, og Antiokos ble slått. (Les 
Makkabeerbøkene.)	
 
3. 1. Mosebok 3,15 er helt sikkert en profeti om Jesus. Kvinnens ætt er først og 
fremst en "han", en enkeltperson. Jesus ble hogd i hælen bokstavelig talt. På 
langfredag var alt av politiske ledere og alt av religiøse ledere samlet mot ham. 
Soldater hånte og torturerte ham for til sist å spikre ham til korset. Folkemengden 
ropte "korsfest!" Disiplene stakk av eller fornektet. Det så unektelig ut som djevelen 
hadde vunnet en fullstendig seier.	
Men da påskedagen kom, knuste Jesus slangens hode! Og Jesus skal gjøre det 
igjen. Åpenbaringsbokens avslutning forteller hvordan det skal skje. Da er det 
endelig! Det er slutt på all djevelens aktivitet.	
 
4. I Jesus Kristus er Kirken "kvinnens ætt". Kirken (menigheten, Guds barn) er blitt 
hogd i hælen av slangen og kommer til å bli det gjennom hele historien. Kirken er 
ikke forløst fra verden på den måten at vi ikke må lide sammen med verden. I tillegg: 
Fordi Kirken er Jesu Kristi folk på jorden, må den også¨tåle å bære Jesu merker.	
Det vil vare helt til forløsningen. Men den kommer en dag i fullkommenhet. Da sies 
det ikke bare at seieren tilhører Gud og Jesus Kristus, men at den også tilhører Jesu 
Kirke!	
	
BIBELTEOLOGI OM PRØVELSENE VERDEN OPPLEVER NÅ (Del 9)	
 
VISDOM OG KALL FRA AFRIKA	
Min unge, gode venn Erasmus, pastor i et svært fattig område i Kampala, skriver 
tankevekkende om Korona-pandemien. Jeg lytter gjerne til ham. Erasmus er 
opprinnelig fra Rwanda. Som gutt opplevde han folkemordet som førte til at 
hundretusener av hans eget folk ble drept. En demonisk kraft, en hær av onde ånder, 
herjet i landet.	
Ved et Guds under overlevde han. Han flyktet til et naboland. Derfra kom han til 
Uganda. Han fikk tilbud om en godt betalt jobb, men Gud kalte ham til et sted vest i 
landet der han lærte teologi på den tøffe måten: Ikke ved å sitte stille å lytte til 
forelesninger, men ved å tjene de fattige samtidig som han leste Guds ord og vandret 
sammen med en eldre, gudfryktig pastor.	
Da han kom til Kampala, ble han invitert til å være med i en stor kirke som forkynte 
"herlighetsteologi". Men Erasmus skjønte at dette ikke var bibelsk, så han forlot 
menigheten.	



Og nå arbeider han sammen med sin kone i en liten menighet i et av Kampalas 
fattige områder. Kirkebygget er et skur. Innredningen er spartansk. Det samme kan 
sies om hjemmet deres. Økonomien er også skral, men det de har, bruker de til å 
gjøre livet bedre for barna og deres familier. Særlig er omsorgen for de fattige barna 
stor.	
Da jeg besøkte Erasmus for ett år siden, spurte jeg om vi kunne gå rundt i området 
for å be. Erasmus sa nei. Grunnen var at han ikke ønsket at trollmannen som bodde 
like ved, skulle se en hvit mann. Denne trollmannen brukte magi for å ødelegge for 
menigheten. Erasmus visste og kjente på ondskapens krefter som sto imot ham og 
menigheten. Så i stedet for å gå i området og be, ba vi inne i huset.	
Noen måneder seinere møtte jeg Erasmus igjen. Han hadde fått beskjed om at de 
ikke fikk ha kirkehuset sitt på dette stedet lenger. Erasmus var fortvilet, for det var 
blant disse folkene han skulle gjøre tjeneste. En ny bønnekamp startet.	
 
PAKISTAN	
En annen pastor, Basharat i Pakistan, skriver til meg: "May the Lord finish the corona 
virus from the whole world. Dear pray to God that he save us from the virus."	
Slike bønner kommer fra hele verden nå.	
 
KORONAVIRUS TRUER, ØDELEGGER OG DREPER	
Nyhetene forteller daglig at Koronaviruset dreper og ødelegger. Det har rammet oss i 
Norge, men mange ganger så voldsomt i Italia og Spania. Verdens 
Helseorganisasjon, utviklingsministeren i Norge, Flyktningehjelpen ... alle forteller oss 
at pandemien kan bety en katastrofe i mer sårbare områder.	
Pastor Erasmus er vel kjent med åndskamp. Jeg lytter til ham og det perspektivet 
han har. Han ber oss om å be mot denne "Korona-dødsengelen" og "de onde 
fryktens og ødeleggelsens åndsmakter" som følger med.	
Uansett hvordan vi tenker om det som åndsmakt: La oss be om at det må stanse, 
miste sin kraft, før det får gjort enda mer ødeleggende skade. Før flere mennesker 
må dø.	
I dag har vi hørt om nye krisepakker fra myndighetene i Norge. Hvilke krisepakker 
har fattige land i verden å dele ut? Hvilke krisepakker vil fattige barn og familier i 
slummen få? Foreldreløse barn på gaten og barnehjem? I flyktningeleirene? I Jesu 
navn ber vi denne dødelige epidemien stanse!	
Jesus sier (Joh 10,10): "Tyven (djevelen) er bare kommet for å myrde, stjele og 
ødelegge. Men jeg er kommet for å gi liv i overflod."	
	
 


