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FØRSTE BILDE                    

POTTEMAKEREN 
                (Jer 18:1-9)  
 

 Dette er det ord som kom til 
Jeremia fra Herren: Stå opp 
og gå ned til pottemakerens 
hus, og der vil jeg la deg 
høre mine ord. Og jeg gikk 
ned til pottemakerens hus, 
og se, han gjorde sitt arbeid 
på skiven. Og når det kar han gjorde, ble mislykket – som det kan gå 
med leiren i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et 
annet kar, slik som han ville ha det.  Og Herrens ord kom til meg, og 
det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som 
denne pottemaker? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens 
hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus! 
 

Preludium: 
   I møte med denne teksten, ba jeg for en tid tilbake: 

- Herre, gjør meg til et ærens kar! La meg få bli mer til gagn for mine 
medmennesker og mer til glede for deg, Herre! 

- Det vil jeg gjøre, opplevde jeg at Herren svarte, selv om du ikke vet hva 
du nå ber om – for dette handler om tøff kjærlighet. 

   Så fikk jeg en fantastisk åndelig ”sightseeing”, som jeg nå vil ta dere med på. 
 

1. 
   Gud så på meg med gode, varme og bestemte øyne. Så tok han meg i hånda, 
som Far gjør med sine barn, og førte meg ut til den store leirbanken - der 
råmaterialet til pottemakerverkstedet blir hentet. 
 - Ser du denne store, grå massen? sa han; det er verden. Men den er ikke en 
stor, grå masse for meg, for jeg ser med en Skapers blikk. Jeg ser mulighetene. 
Jeg ser hva som kan skje med denne leiren i mine hender. Jeg elsker å skape 
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noe skjønt ut av det som ser lite og uanselig ut, for slik å demonstrere at ”det 
som ingenting var, det utvalgte Gud seg”. 

Og på en spesiell måte passer leiren inn i dette bildet, for egentlig er det 
et avfallsprodukt. I den nedbrytningsprosessen som finner sted når en bergart 
forvitres, skilles leiren ut som avfallsstoff. Så leire er i sannhet ”ingenting”, en 
eldgammel kompostblanding av jord, sand og slam*. Men – dette 
avfallsproduktet er verdifullt i mine øyne, derfor er det sant det du leser: ”Du er 
dyrebar i mine øyne, du er aktet høyt og jeg elsker deg” (Jes 43:4). 
    Én dag skilte jeg deg ut fra verden. I gjenfødelsens stund skar jeg deg ut 
av den store leirmassen med min skarpe arbeidskniv. Det var en smertefull 
prosess, for du måtte settes fri. Det mest behagelige hadde vært å forbli i 
massen – i verden, sammen med de andre, som de andre. Det var en smertefull 
prosess, men en nødvendig prosess – en nødvendig løsrivelse. Skulle du inn i 
mitt potte-makerverksted, måtte du først ut av leirbanken. 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn – til ære for meg og til gagn 
for dine medmennesker. Da kommer mitt første spørsmål til deg: 

- Er du villig til fortsatt å la meg bruke kniven på deg – og skjære løs det av 
verden som fremdeles hefter seg ved deg og det som så lett kleber seg 
på deg av synd og urenhet?          Er du villig til å leve i en kontinuerlig 
løsrivelsesprosess fra verden? 

- Ja, Herre. 
*Det er flere typer leire. Vanligvis deles de i tre kategorier: porselengods, 
steingods og leiregods. Det er temperaturen på brennpunktet som skiller 
typene fra hverandre. 
 

2. 
    Så tok han meg ved hånden igjen og førte meg ned til pottemakerens 
hus. Der sto pottemakeren midt på gulvet og trampet på leiren mens han stadig 
tilførte den vann for å mykne massen. Han gjorde jevnlige opphold for å renske 
leirklumpen for kalkstein og andre ujevnheter. 

 - Ser du pottemakeren og leiren? sa han; det er oss to. Som leirklumpen 
legges på gulvet for pottemakerens føtter, kalles du til å oppgi ditt eget og 
legge deg ned for mine føtter. Her begynner alt sant kristenliv!!! – De harde 
trampende føtter er min lovs avslørende tale. Den skal bøye deg inn under min 
vilje og avdekke hardheten i ditt hjerte. Vannet, som mildt og ømt tilføres 
leiren, er evangeliets klare og rene kilde. Skal materialet bli føyelig og formbart, 
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må det hele tiden la seg bli ”knadd” under lovens fot og la seg bløte og mykne 
av evangeliets varme kjærlighetsstrøm. 
    «Før pottemakeren kan forme leiren, må han kna den og bearbeide den. 
Alle harde partikler må bort. Den må blandes på den rette måten, og hver 
minste lille del av leiren må gjennomtrenges av vann. Ellers går karet i stykker – 
om ikke før, så når det kommer i ovnen og skal brennes og herdes.» (Frank 
Mangs på s 43-44 i boka «Han begynte om igjen», Filadelfiaforlaget)  
    Kalksteinene er bilde på det i ditt liv som har stivnet, som har hardnet til, 
som ikke lar seg forandre, det som hindrer mitt videre arbeid med deg. Det må 
bort, renskes ut, ellers kan disse ”kalksteinene” følge karet videre i prosessen 
og skape uventede brister og materialtretthet. 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn. Da kommer mitt andre 
spørsmål til deg: 

- Er du villig til å legge ditt liv ned for mine føtter? – til helt og fullt å la 
meg overta?                   
Er du villig til å la meg få ”plukke” deg, få renske ut det som hindrer mitt 
verk i ditt liv? 

- Ja, Herre. 
 

3. 
    Så førte han meg bort til arbeidsbenken og dreieskiva. Pottemakeren var 
allerede på plass og hadde akkurat lagt leirklumpen godt til rette på skiva. Nå 
begynte finjusteringen; dreiskiva gikk sakte rundt mens pottemakerens kraftige 
never beveget leirmassen forsiktig fram og tilbake til han nøyaktig hadde fått 
plassert den i skivas sentrum. Det var en tidkrevende og vanskelig del av 
arbeidet, og en uhyre viktig del av det. Ja, lyktes han ikke her, ville det nesten 
være umulig for ham siden å gjøre et godt dreiearbeid. Utgangspunktet ville 
være feil. 
    Ser du arbeidsbenken med dreieskiva? sa Herren; det er mitt verksteds 
sentrum, der jeg åpenbarer evangeliet for deg. Det er et møysommelig og 
vanskelig arbeid å få deg dit, og uhyre viktig. For der – og bare der – på 
hvileplassen, liggende foran meg på skiven, får jeg gitt deg min frelse. Bare når 
du slutter å prøve på å ordne opp o – og gir opp, bare når du er helt stille der, 
får jeg ført deg inn i evangeliet, plassert deg i Guds rikes sentrum. 
    For det har et sentrum som alt det andre ”dreier seg omkring”, som alt 
det andre må orientere seg ut fra. Sentrumet er forsoningen, min Sønns 
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stedfortredergjerning. – Alt kristenliv må ha dette som utgangspunkt og 
sentrum, og alt i den kristnes liv må siden ha dette som sitt ankerfeste, det 
punkt det orienterer seg ut fra. Perifere forhold må aldri gjøres til en hovedsak 
– samme hvor viktige de kan synes i øyeblikket, og hovedsaken må aldri bli en 
bisak som er selvsagt og uinteressant. Alt, absolutt alt, må hele tiden kunne 
føres tilbake til utgangspunktet, alle linjer må naturlig lede inn til sentrum: Jesu 
frelsesverk! 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn. Da kommer mitt tredje 
spørsmål til deg: 

- Er du villig til å forankre ditt liv i min frelse, uansett hvor sterke åndelige 
opplevelser du får framover og uansett hvor kald, tørr og død du til tider 
føler deg?                                                 Er du villig til å la det nakne korset 
og den åpne graven alltid være sentrum i ditt liv? 

- Ja, Herre. 
 

4. 
    Endelig kunne dreiingen ta til. Omsluttet av en mesters skaperhender 
begynte leiren å ta form. Dreieskiven durte svakt mens klumpen tok til å 
formes inni hendene.  Det var noe høyhellig og samtidig noe jordnært og 
hverdagslig over denne formingsprosessen. Han tok titt og ofte pauser, 
pottemakeren, betraktet det han så langt hadde gjort med sitt skarpe og 
kritiske blikk, snudde og vendte på dreieskiva for å kunne se produktet fra alle 
sider – og bøyde litt sammen her og klemte litt inn der. Hele tiden justeringer – 
med disse kraftfulle, men kjærlige arbeidsnevene. Stadig nye inngrep for å 
forandre, for å forbedre – noen mindre inngrep, noen større, men alle like 
viktige. 
    Ser du leiren i pottemakerens hånd? sa Herren; det er du i mine hender. 
Nå gjelder det formingen, min forming av deg som mitt redskap, som min 
tjener. Det kan være ubehagelig, ja, det kan bli så vondt for deg å måtte ta 
tanker, meninger, holdninger, følelser – og ikke minst din vilje – til fange under 
lydigheten mot meg, at du mer enn én gang får lyst til å trekke deg, får lyst til å 
protestere, til å skrike av smerte. 
    Men i min bestemthet er jeg kjærlig – merker du det ikke? Jeg vil deg 
bare vel. Jeg vil det beste for deg, bare det beste. Det er derfor jeg ikke så fort 
blir ferdig med deg, det er derfor jeg ikke blir lei deg. Jeg må være både 
tålmodig og fingernem. Å danne deg er nemlig også et nitid og møysommelig 
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arbeid, også det tar tid – mye tid. Også det går i etapper – er fasepreget, om du 
vil, avhengig av ditt mot til å utfordre meg og mine løfter, din villighet til å gå 
inn i nærkamper med meg, med mine never og min veldige kraft, avhengig av 
din åpenhet overfor min Ånd. 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn. Da innhentes du av mitt 
fjerde spørsmål: 

- Er du villig til å oppgi all motstand og slippe alle kjødelige bremser – 
enten de heter frykt, feighet, falsk fromhet eller hva det nå skulle være?                                                                          
Er du villig til helt og fullt – og uten forbehold – å åpne deg for min gode 
Hellige Ånd, og å la meg bestemme hvem, hva, hvor og hvordan du skal 
være? 

    Nei, sa kjødet – så langt og ikke lenger! Jeg vil ikke avstå fra 
bestemmelsesretten over mitt eget liv; jeg slipper ikke kontrollen – ikke ennå i 
hvert fall. Men tross kjødets høylydte protester, kjente jeg åndens stille og 
varme sanksjon i mitt hjerte: 

- Ja, Herre. 
 

5. 
    Så tok han meg ut i bakgården. Her sto kar og krukker og vaser på rekke 
og rad. – De står her for tørking, fortalte Herren meg; det er en helt nødvendig 
del av prosessen før de er ferdige. Da settes produktene til side for en kortere 
eller lengre tid for at all fuktighet skal dras ut av dem i den dirrende, varme 
lufta under trærne i bakgården. For leire er det vanlig med en tørketid på åtte-
ni timer før den kan «dreies av» og pusses ferdig. 
    Ser du den stille og avsidesliggende bakgården? sa han; det er 
venterommet. Det er der jeg tester mine barns tålmodighet. Alle som ønsker å 
bli brukt til menneskers gagn og til min ære, må være villige til ikke å bli brukt, 
til å vente på min time. ”Den som tror, haster ikke.” Abraham hadde sitt 
opphold i bakgården, Isak, Jakob og Josef likeså. Moses ble vel kjent med 
venteværelset, og David visste godt hva det ville si å leve i stillhetens og 
skyggenes bakgård, der en føler seg forlatt av både Gud og mennesker. 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn. Da kommer mitt femte 
spørsmål til deg: 

- Er du villig til å bli satt vekk til en stille og avsidesliggende ”bakgård” på 
ubestemt tid, til jeg har fått deg dit hen jeg vil ha deg, til jeg finner det 
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for godt å hente deg fram igjen – ser at du er moden for neste fase?                                                                                                                        
Er du villig til å vente – vente på min time? 

Det ble stille en stund. En god stund. 
- Ja, Herre – jeg tror det. 

 
6. 

    Så ba han meg følge seg over gårdsplassen. Der i hjørnet sto ovnen. – 
Etter fullført lufttørking skal den avsluttende del av herdingsprosessen 
gjennomføres, fortalte han meg, da finner brenningen sted. Da føres de 
tørkede leirproduktene inn i ovnen, og i ilden både herdes de og prøves de. I en 
ovn råbrennes de på 1000 grader i ett døgn. Et leirprodukt er aldri ferdig før 
det har vært i ovnen. Er det svakheter eller skavanker ved leiren som ikke er 
oppdaget tidligere, så avsløres det i ilden.    
    Ser du den glødende og avslørende ildovnen? sa han; det er 
prøvingsstedet. Det er der jeg tester mine barns lydighet. – Denne testen må 
alle gjennom som ønsker å være ”meg til ære og mennesker til gagn”. Ilden må 
nok mine barn smake mer enn én gang, men som Daniels tre venner, Sjadrak, 
Mesak og Abed-Nego, kalles den enkelte av dere inn i ovnen til en 
grunnleggende og avgjørende lydighetstest. Slik ble Abraham prøvet, slik 
kjempet Jakob seg til velsignelsen, slik ble Moses sin lydighet testet – og Davids 
og alle de andre. 
    Du ba om å få være et kar til ære og til gagn. Da kommer mitt sjette 
spørsmål til deg: 

- Er du villig til å bli ført inn i ildovnen, til å la meg teste din offervilje, til å 
la meg prøve din lydighet?                                                                                                                                                    
Er du villig til å si det jeg kaller deg til å si og å gjøre det jeg kaller deg til å 
gjøre – uansett hva det måtte koste? Uansett hva andre måtte si og 
mene? Uansett hva du har tenkt om dette før? 

 
Det hadde blitt vanskelig å svare etter hvert – svært vanskelig. Allikevel tror jeg 
at jeg var ærlig da jeg omsider stotret fram: 

- Ja, Herre. – Du vet alt. 
 
Kjenn mitt hjerte, Gud, gjør det rent og helt, 
kjenn mitt hjerte, Gud, la meg ligne deg. 
Jeg er som leiren, Gud, i hånden din. 



 

 8 

Form meg og preg meg du. Dette er min bønn. 
 
Kjenn mitt hjerte, Gud, gjør det rent og helt, 
kjenn mitt hjerte, Gud, la meg ligne deg. 
Å pottemaker, ta leiren din. 
Form meg og nyskap meg. Dette er min bønn. 

 
    Igjen så han på meg med sine gode, varme og bestemte øyne. Da er det 
én ting til jeg må vise deg. Han tok meg med inn i pottemakerverkstedet igjen, 
men denne gang bort til bordet med de ferdige produktene. Det vil si: helt 
ferdige var de ikke, for den siste ”finishen” sto igjen. – De skal finpusses, 
forklarte han meg, deretter «vaskes» forsiktig for så å dekoreres og glasseres. 
Og så må de inn i ovnen igjen før resultatet kan nytes eller brukes. Det er 
gjennom andre brenning at de vakre fargenyansene kommer til syne og som 
gjør hvert produkt helt spesielt. Spesielt i sin annerledeshet og spesielt i sin 
skjønnhet. Derfor er det alltid like spennende å åpne ovnen for å se resultatet, 
forklarte han meg. 
    Over bordet så vi resultatene; på flere hyller sto krukker, kar og vaser på 
rekke og rad i skjønn forening – og i skjønn utsmykning. Noe så vakkert i all sin 
enkelhet! – Ved siden av bordet lå en haug sprukne og ødelagte leirprodukt. 
Her ligger de karene og krukkene pottemakeren mislyktes med, forklarte han 
meg. Noen tålte ikke dreiingen; de lot seg aldri plassere helt i sentrum og ble 
vindskjeve og ukurante i form. Andre tålte ikke formingen; de hadde ikke latt 
seg rense godt nok og slo sprekker. Atter andre tålte ikke tørkingen; de hadde 
ikke latt vannet gjennombløte seg ordentlig og ble for porøse. Andre igjen tålte 
ikke brenningen. Og så var det noen som bare gikk i stykker uten noen påviselig 
grunn. Det bare ble slik. 
 
    Ser du haugen og det som fyller den? sa han; der ligger mine mislykkede 
kar. – Ja, den så jeg. Og den kjente jeg igjen, for der hadde jeg selv ligget mer 
enn én gang. Og jeg kjente mismotet og fortvilelsen komme sigende. Da var 
Farshånda varmere og fastere enn noen gang. Ikke fortvil, mitt barn. De blir 
ikke kastet. Ikke ennå. Jeg prøver på nytt. Én gang til. Jeg kan bruke det meste 
om igjen – hvis de lar meg få lov. 
    Og dette er et under. For i det naturlige er dette umulig. Et leirprodukt 
som har kommet så langt i prosessen at det har gjennomgått brenningen, kan 
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ikke igjen bløtes opp til en myk og formbar leirklump i pottemakerens hender. 
Men mine leirkar kan! sier Herren. Skulle noe være for vanskelig for meg? Nei, 
alt er mulig for meg! Om karet aldri kom i funksjon for den oppgaven det var 
tiltenkt før det igjen måtte opp på dreieskiva, eller om det hadde fått være i 
bruk en god stund før det måtte inn i verkstedet igjen, så gjelder den 
fantastiske kjensgjerningen: 
    Hvis de villig legger seg i mine hender, kan jeg gjøre dem om igjen! Men 
det innebærer at de er villige til å gå gjennom den samme prosessen enda 
engang. Og kanskje enda en gang. Og enda en gang. Det står ikke på meg! Mitt 
ord står fast: ”Jeg vil igjen ta meg av deg.” (Jes 1:25) – Men vil de ikke, hvis de 
motsetter seg det, da kan jeg ikke gjøre noe. Da må jeg, samme hvor mye det 
smerter, gi slipp på dem. Da kastes de – det handler neste kapittel i profeten 
Jeremia om – og ”kan ikke gjøres i stand igjen”, som det står der (kap 19:10-
11). 
    Men de som villig lar seg forme om igjen, blir ikke kastet. De blir nye, helt 
nye. Det er umulig å sammenligne dem med det de var, for de er ikke forandret 
eller utbedret eller reparert. De er nye, helt nye. Formet om. De har fått en ny 
form, et nytt uttrykk og nye funksjoner. Nytt, nytt, nytt, men like velbehagelig 
for Herren – og like nyttig for sine omgivelser.  
 

Postludium: 
   Du ba om å få være et kar til ære og til gagn, til Guds ære og menneskers 
gagn. Se på bordet og det som fyller det; det er de karene som pottemakeren 
omsider er fornøyd med og som han gjør ferdige til bruk. Se på dem. Se nøye 
på dem. Legger du merke til noe, noe som overrasker deg, noe uventet? Tenk 
på hvor lenge han har holdt på med dem og hvor grundig han har vært. Og husk 
hvor flink han er og hvor detaljert han har vært. Se på dem. Er der ikke noe som 
overrasker deg? Hadde du ikke forventet et litt mer storslått og prangende 
sluttprodukt? For de er jo ikke så veldig ulike deg noen av dem, ikke preget av 
så smekre og elegante former og linjer som en kunne ha forventet, men er 
tilsynelatende ganske alminnelige. Ser du det? 
   Og det er nettopp det som er poenget! Det er det som er hemmeligheten og 
Guds suverene pedagogikk: Det er god og solid brukskunst han har gjort på sin 
dreieskive! Kjenner du at dette fyller deg med ærefrykt, takknemlighet og 
glede? Mitt mål, sier Herren, er å gjøre ”mine produkt” allsidige, anvendelige 
og alminnelige. Det er ”brukskunst” jeg er interessert i å skape i mitt 
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pottemakerverksted, sier han, ganske alminnelige hverdagskar som kan fylles 
med det flotteste innhold, som kan romme de dyrebareste skatter (2 Tim 1:14). 
Ikke tomme fjase-kar uten bruksverdi i et utstillingsvindu, men hverdagskar 
med evangeliets funklende perle som innhold midt i livet, midt i 
menneskemylderet – for at de, menneskene rundt dem, om mulig kan få øye 
på, ikke karet, men perlen. ”For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus 
Jesus som Herre (---). Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal 
være av Gud og ikke av oss.” (2 Kor 4:5-7) 
   Det kreves én ting av et brukskar: Det må være rent! Og da må det renses. Da 
må det hele tiden vaskes og holdes rent. Derfor lyder det fra vår ”pottemaker” 
og ”bruker”: ”Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er 
som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli 
hvite som ull.” (Jes 1:18) 
   La oss gjøre Davids svar til vårt – og be følgende bønn: ”Gjør meg ren og fri 
for skyld, og rens meg for min synd! (---) Rens meg fra synd med isop, vask meg, 
så jeg blir hvitere enn snø- (---) Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og 
stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd. La 
meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!” (Sal 
51:4+9+ 12-14) 
 
Dann du meg, Herre, helt ved din Ånd, 
form meg som leiren i mesterhånd. 
Ta meg og dann meg slik som du ser 
gagner min sjel og saken din mer. 
 
Dann du meg, Herre, til ditt behag! 
Kom, Mester, kom og prøv meg i dag. 
Hvit slik som snøen renser du meg, 
så jeg meg stille bøyer for deg. 
 
Takk, store Mester, du er meg nær. 
Over mitt liv du herskeren vær. 
Frels meg fra alt som før var så delt, 
la verden se du eier meg helt. 

(A. A. Pollard) 
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Jesus, ta meg som jeg er, 
bare slik kan jeg bli din. 
Ta meg nå tett inntil deg, 
du som bar min synd for meg. 
Gjør meg lik en kostbar sten, 
slipt og pusset, renset, ren, 
som gir glans fra lyset ditt, 
(så) du blir sett i livet mitt. 
            (Dave Bryant, oversatt av Thomas Bjerkholt)  
 
Jesus, ta meg som jeg er, 
jeg kan bare komme slik. 
Før meg nærmere til deg, 
ta så bort mitt hat og svik. 
Gjør meg til en edelsten, 
varsomt slipt og lutret ren. 
Lys fra Jesus stråler fram. 
Gi all ære til hans navn. 
         (alternativ norsk oversettelse av samme vers) 
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ANDRE BILDE: 
DE LEVENDE STEINENE 

 

    Levende steiner. Vi kalles levende steiner, byggematerialet i Herrens 
tempel, slik han kalles en levende stein (1 Pet 2:4-5). Hver stein er viktig og har 
sin plass i bygningen. Og hver stein i en slik bygning har sin form som tilpasses 
de andre. Selve bearbeidelsen av den enkelte stein skjer ikke på byggeplassen 
(= i menigheten), men i steinbruddet utenfor byen. Der i isolasjon hugges 
steinene til for å passe best mulig inn i muren. Grunnvollen er altså Jesus 
Kristus, og hans person og liv er fundament og utgangspunkt for alle de andre 
steinene. 
 

 
  

    Den nedre flaten. Hver stein i en slik bygning har seks sider som skal 
tilpasses. Den nedre flaten kalles blant bygningsmenn for en «ligg» ut fra den 
posisjonen den skal ha. Siden må være tilpasset den grunnen det skal bygges 
på. En ujevn flate som ligger og ruller på steinen under, er ikke bra. Det betyr at 
vi kalles til bejae og tilpasse oss det som er grunnlaget vårt!  1. Dermed får vi 
fram to viktige kjensgjerninger med liggen, nemlig at «den grunn hvorpå jeg 
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bygger, er Jesus Kristus og hans død» – som en sanger uttrykker det. At det 
aldri er tvil om at vi bygger våre liv på apostlenes og profetenes grunnvoll, på 
Jesussteinen! Det er det ene. Og det viktigste. 2. Det andre er at jeg i 
takknemlighet og ærefrykt bygger videre på det arbeidet som personer og 
generasjoner har gjort før meg. Her er det viktig å være ydmyk i forhold til den 
arv vi bygger videre på. Å bryte med all tradisjon og tidligere arbeid, er en 
uansvarlig og usunn måte å bygge videre på. 
 

    De to sideflatene. Dernest har en slik tempelstein to sider der andre 
steiner skal legges inntil. Da er det viktig at alle kvasse kanter og ujevnheter 
pikkes og slipes vekk. Vi har alle ”ujevnheter” som trenger å fjernes. Dette 
oppleves ikke godt, for steinen er jo levende, leste vi. Og det er helt nødvendig. 
Derfor er det viktig å spørre: Er det lett å forholde seg til meg? Gjør jeg det lett 
for andre å arbeide – og leve – på siden av meg? Alle trenger vi å hugges til, 
bearbeides, og dette ”tilpasningsarbeidet” er helt nødvendig for å gi 
murveggen best mulig styrke, for vi vet alle hvor ubehagelig det er å plasseres 
ved siden av en ubekvem og ”kvass stein”. 
   Under byggingen av Salomos tempel ble all tilhugging gjort i steinbruddet – 
som nevnt, utenfor byen og borte fra folkelivet. Steinen var «avsides» mens 
den ble behandlet og bearbeid. Slik arbeider også Gud med oss. Han blottstiller 
ikke våre svakheter og skavanker i det offentlige rom, men steller med oss «på 
kammerset». 
   Den ene sideflaten forestiller jeg meg – med litt fantasi – som den flaten som 
vender inn mot dem jeg jevnlig omgås med i egen menighet, mens den andre 
sideflaten – for meg – er våre trossøsken i de andre menighetene lokalt, for 
også disse «tempelsteinene» kalles vi til å ha ekte og nært fellesskap med – slik 
Gud bare ser én menighet der vi bor. 
 

    Den øvre flaten. Så har alle steiner en toppflate som andre – og nye 
– steiner skal plasseres oppå for at veggen kan fullføres. Slik er det også i livet. 
Nye personer – og generasjoner – skal føyes inn i bygget. Og spørsmålene blir 
like påtrengende her: Hvordan er jeg å bygge videre på? Har jeg gjort det lett 
for andre å føyes inn i bygningen etter meg? Lærer jeg opp nye eller står jeg i 
veien for dem? Blir jeg venn med dem eller blir de en trussel? Deler jeg liv med 
dem? Er jeg flink til å legge til rette for en fortsettelse etter meg og min 
generasjon – også når vi er borte? Slipper jeg de yngre til eller tviholder jeg på 
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mine posisjoner og tjenester? Er jeg kjærlig og overbærende i møte med deres 
umodenhet og iver? Er jeg nådefull når de som kommer etter meg, feiler? 
 

    Den ytre flaten. Den femte siden er den som vender ut mot folket, 
mot verden. Den som ses. Det er den siden som apostelen Paulus ved en 
anledning kaller et «brev, kjent og lest av alle mennesker» (2 Kor 2:2), altså det 
som kan observeres. Dette korresponderer med det Jesus taler om i 
Bergprekenen når han innledningsvis kaller sine troende for lys og salt. (Matt 
5:13-14). Hva «leser» folk når de ser meg? Vitner mitt liv bare om meg selv eller 
vitner det om en annen og større verden? Peker jeg på Jesus med mitt liv?  
 

     Den indre flaten. Sjette og siste side på tempelsteinen, er den siden 
som vender innover – der det hellige og det aller helligste var plassert, der 
paktskista stod, der Gud bodde, der Den Hellige Ånd fylte atmosfæren. Denne 
flaten var den eneste som ikke trengte å bearbeides, den skulle få være som 
den var. Det er et bilde på at vi skal få slippe å forestille oss overfor Herren. Han 
vet hvordan vi er, for «alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre 
med» (Hebr 4: 13). Og på samme måte som han dekker til vår nakenhet med 
sin rettferdighet, ble steinene i tempelbygningens hellige og aller helligste rom 
dekket av flott treverk eller vakkert tøystoff. Vår tilkortkommenhet skjuler i 
Kristi fullkommenhet. Vi skal få lov til å være den vi er – med alle våre 
skavanker og feil, for vi har fått plass i muren av en eneste grunn: NÅDE. Og 
hans staselige rettferdighetskappe dekker hele oss. Gud ser på oss i Jesus 
Kristus som om vi aldri har syndet. Det er nåde over nåde. 
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TREDJE BILDE: 
A. FURU ELLER GRAN 

    Det har vært mye uvær i landet vårt den senere tid – ekstremvær av ulik 
art – med mye nedbør og mange stormer, flere med orkan i kastene. Da sliter 
den norske skog, det vil si den del av skogen med et grunt, et overfladisk 
rotsystem – som granen. Derfor legges store områder med granskog flatt, for 
gran har et rotsystem som for det meste er nær overflaten og sjelden blir 
dypere enn én meter, mens furutrærne ikke har det og gjerne står midt i vasen 
av rotveltet gran. For furua har et såkalt dypt rotsystem, kalt stolperot eller 
pælerot, og klarer seg mye bedre i vær og vind. Det furua må passe seg for, er 
at den ikke får for stor og vid krone, altså at den ikke pranger – «breser deg» – 
for mye. 
 

 
 
    Er du ei furu eller ei gran? Forstår du spørsmålet? Skjønner du bildet? 
    Det har nemlig blåst opp til mer og mer uvær i det åndelige landskapet i 
landet vårt de senere år. Innimellom blåser det opp til storm med orkan i 
kastene. Det er ekstremvær. Og grantrærne faller. An mas. Det er mye rotvelt i 
kristen-Norge for tiden. Og de siste årene har vi hatt slike kraftige uvær, med 
heftige diskusjoner og verbale stormkast fra polariserte grupper i forbindelse 
med kirkevalget (sept 2015) og kirkemøtet (apr 2016), men også rundt Jesus 
Revolusjon, Visjon Norge og andre. Og heller ikke vi i Frikirken går fri, verken 
nasjonalt eller regionalt. 
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    For her handler det ikke om hvilken kirke – altså om hvilket kirkesamfunn 
– du tilhører, altså om hvilket skogholt du står plantet i, men om hvilken tresort 
du er og om hvilket rotsystem du har. For det er ingen selvfølge. For det 
tankevekkende, og nifse – om du vil, er at gran egentlig er en furusort, men en 
som har tilpasset seg de spesielle klimatiske forhold her nord.* Mange av dem 
jeg trodde var gode og solide furuer, viste seg å være vaklevorne grantrær når 
det kom til stykket – som sto den ene dagen og falt den neste. Og jeg er livredd 
for å bli avslørt som et sånt tre selv. «Derfor må den som tror han står, passe 
seg så ikke han faller…» (1 Kor 10:12) 
   For det er furu jeg vil være. Med stolperot. 
 
    Jeg spurte en skogforvalter på Stord, mens vi sto sammen og betraktet 
en diger tømmer-vase av nylig veltet granskog: Hvordan er jordsmonnet her? 
   Det er bra, var svaret, og egner seg ypperlig for skogsdrift – god og fast og dyp 
jord. Og føyde han til: Som du ser, så har granene her faktisk litt dypere røtter 
enn normalt, men langt fra så dype som de furuene som står rundt oss her. 
   Hva tror du er grunnen til at granen røter seg som den gjør? Spurte jeg videre. 
Nei, det vet jeg sant og si ikke, men det må jo ligge i genene et sted. Det mest 
sannsynlige er at denne furuvarianten har utviklet seg her nord på grunn av de 
lange og harde vintrene med mye tele i jorda. Kanskje de slik over generasjoner 
har tilpasset seg god og næringsrik jord i den øvre del av skogbunnen 
kombinert med mye nedbør og passe vind. Men det er bare en gjetning… 
 
    Men legg merke til noe annet, sa han. Under grana vokser det ingen ting. 
Det er helt brunt og dødt. På grunn av det grunne og breide rotsystemet, stjeler 
den all næringen. Dessuten virker teppet av grannåler på bakken mer som et 
vern mot enn som gjødsel til andre vekster. Under furua, derimot, kan du finne 
både sopp og skogsblomster og mose. Der bugner det av liv. 
 
    Den samtalen ble en hel andakt for meg. Har vi kristne her nord i et av 
vedens rikeste land også tilpasset oss de åndelige klimatiske forhold over tid, 
«tidsånden», og gradvis fått endret vårt arvestoff fra furu mot gran med grunn 
rot og karrig jord rundt oss? Det er grunn til å spørre. Og til å be: Ransak meg, 
Gud, og kjenn mitt hjerte… (Sal 139:23-24). For det er furu med dype røtter jeg 
vil være, furu som verner mot vær og vind og som det er frodig og grønt rundt 
til glede for andre, et sted andre kan hvile ved og lene seg inntil for å få støtte. 
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*Gran (Picea abies), også kalt vanlig gran, er et tre i furufamilien. Arten vokser i 
nordlige strøk i et «taigabelte» rundt Nordishavet og brukes til 
bygningsmateriale, papir og møbler, samt som juletre. 

Sitkagran (Picea sitchensis) tilhører furufamilien (Pinaceae) og vokser naturlig 
i Nord-Amerika. Den er blant de største av granene, og tredje størst av alle tre-
arter (etter redwood og douglasgrana). Treet har navnet sitt fra Sitka, den 
fjerde største byen i delstaten Alaska. Arten er introdusert til Norge, hvor den 
er populær, men ikke ønsket av myndighetene. Det er ikke lov å utplante arten 
i Norge uten spesiell tillatelse fra myndighet-ene.[1] 

 

B. VINTREET 
    Israel blir ofte sammenlignet med et vintre. Ja, de sammenlignes 
vekselvis med fikentreet, oliventreet (= oljetreet) og vintreet (= drueranken). 
Men som vintre sviktet Israel sitt kall og ble en uekte og vill drueranke som 
frambrakte sure og ubrukelige druer (Jer 2:21; 31:30; Hos 10:1). Derfor står 
Jesus fram på slutten av sitt liv og proklamerer: Jeg er det sanne vintre! Siden 
han og disiplene da hadde ankommet Jerusalem, er det godt mulig at Jesus sa 
dette i forbindelse med at de passerte det store, gylne vintre foran templet, for 
dette monumentet symboliserte nettopp nasjonen Israel. Og da ville Jesus si: 
Dere, Israel, sviktet i deres kall som vintre. Jeg kommer ikke til å svikte. Jeg, det 
nye rotskuddet, skal bli den rotstokken dere ikke klarte å være, slik at alle de 
kvister som vokser ut fra meg – eller som podes inn i meg – skal få bære frukt, 
mye frukt og god frukt (jf Joh 15:1-8).  
  

 
Når Gud skal 
sammenligne sitt folk 
med et tre, så bruker 
han altså vintreet som 
bilde – og ikke uten 
grunn. Her kommer sju 
oppbyggelige sannheter 
om vintreet og oss: 
  



 

 18 

1. Vingårdsmannen utvelger det som lite og ingenting er.  
Et vintre er ikke noe i seg selv. Det kan knapt kalles et tre. Det er mer 
som en busk. Om ikke vingårdsmannen hadde kalt det et tre, ville ikke 
kommet på å kalle det det. Det er en rot, rundt en meter høy rotstokk, 
med greiner på – greiner som naturlig vokser ut fra rotstokken eller som 
podes inn. Greinene er tynne og uanselige og må løftes opp fra bakken 
og bindes sammen i ranker. Da blir den noe staseligere i form og ligner 
litt mer på et lite tre. Vintreet er derfor intet syn for øyet i sin naturlige 
tilstand. I forhold til andre trær er den ynkelig og liten og mangler både 
symmetri og en vakker krone. Drueranken er derfor ingen prydplante, 
men en bruksplante – og slik skal det være. Den skal produsere druer; 
det er dens livsberettigelse. 
 

2. Vingårdsmannen satser på dem som er hjelpeløse i seg selv.  
Et vintre har ingen bruksverdi i seg selv. Mens de fleste frukttrær kan 
benyttes til andre ting, kan ikke vintreet bli brukt verken til ved, møbler 
eller redskap. Roten er for liten og greiene for tynne og svake. Det er 
ubrukelig som basis og kan ikke benyttes til noe utenom det å bære 
frukt, som er vintreets livskall. Og for å bære god og mest mulig frukt, må 
han jevnlig rense greinene.* 
*Ifølge bibelkommentator Colin Kruse var det på Jesu tid vanlig å 
beskjære vintrærne både vår og høst. Om høsten skar man bort 
ubrukelige greiner som ikke bar frukt i tillegg til å fjerne fruktløse 
rotskudd. Om våren beskar man forsiktig de fruktbærende greinene for å 
fremme fruktbæringen (… skriver Odd Sverre Hove i en 
tekstgjennomgang i Dagen, fredag 12.mai 2017).  

 
3. Vingårdsmannen er vår livgiver og hans rot vår livskilde.  

Et vintre er avhengig av roten i alle ting. Siden treet ikke har noen 
naturlig stamme, bare en kraftig rotstokk, er det ingen frukttrær som 
synliggjør så tydelig som vintreet at det er roten – og ikke en stamme – 
som bærer greinene, og at greinene – og ikke roten – bærer frukten. 
Druer er altså ingen rotfrukt. Uten greiner, ingen frukt. Roten er følgelig 
helt avhengig av greinene for at treet skal bære frukt ved at den 
livgivende sevjen strømmer fra roten ut i greinene – enten de naturlig 
vokser ut fra rotstammen eller er podet inn på det. 



 

 19 

4. Vingårdsmannen ser til de minste og laveste.  
Et vintre trenger ikke være stort eller høyt for å bære frukt. I 
virkeligheten blir vintrebusken aldri veldig stor (hvis den ikke bindes opp i 
en ranke, da; den er nemlig en krypende og i svake hellinger klatrende 
buskvekst som kan bli hele 35 m lang). Og det er ikke mer frukt jo lenger 
opp på treet en kommer; faktisk er de største drueklasene ofte aller 
nederst på vinranken – slik det også ofte er de laveste greinene på andre 
typer frukttrær som bærer mest frukt.  
 

5. Vingårdsmannen løfter oss opp.  
Et vintre trenger ikke være sterkt for å bære frukt. Ingen frukttrær viser 
så klart at det ikke handler om greinens størrelse og styrke som vintreet; 
faktisk er det mer snakk om kvister enn greiner, kvister som er så tynne 
og svake i seg selv at de må støttes og bindes opp i vinranker, men som 
mottar en kraft fra roten som er så formidabel at den får greinene til å 
produsere store klaser saftige og søte druer.* 
 
*Det er sannsynlig at Dr James Montgomery Boice treffer bedre når han 
oversetter det greske ordet airo i Joh 15:2 med «å løfte opp», altså «å ta 
bort fra bakken», og ikke «å ta bort» (begge oversettelser er mulige), 
som det vanligvis gjøres i norske oversettelser (som den ovenfor). Det er 
nemlig slik at greiner som ikke løftes opp, men naturlig blir liggende langs 
bakken, produserer lite eller ingen frukt. De får for lite luft og sollys. 
Dessuten er både greinen og druene adskillig mer sårbare for mark- og 
soppskader på bakken, naturlig nok. Men er livsforbindelsen der, handler 
det bare om å løfte dem opp fra bakken for å gi dem nok sol og skjerme 
dem for skadelig påvirkning, så begynner de snart å produsere søte 
vindruer. Dette «løftearbeidet» er en viktig del av vingårdsarbeidet. Gud, 
vingårdsmannen, er faderlig og kjærlig med oss og gir oss ikke opp i 
første eller andre eller tredje omgang (Lk 13:6-9). Han bryter ikke et 
knekket siv, og slukker ikke en rykende veke, leser vi (Jes 42:3).   
 

6. Vingårdsmannen binder oss sammen.  
Et vintre trenger ikke bare å få løftet greinene opp fra bakken – for å 
unngå makk og råte i druene, men også å bindes sammen i ranker. Da 
står treet stødigere, og alle greinene får lettere tilgang til sollyset, 
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plantene er lettere å vanne og stelle – og innhøstningen blir enklere når 
drueklasene er modne. 
 

7. Vingårdsmannens utvalgte rotstokk er vår identitet.  
Det er også vel verd å nevne det botaniske faktum at det på et vanlig 
frukttre, som for eksempel et epletre, er greinen – og ikke stammen eller 
roten – som bestemmer hvilken sort vi skal høste. Det betyr at vi kan 
pode inn så mange eplesortgreiner vi vil i stammen på et epletre og få 
like mange eplesorter tilbake av samme tre, gjerne fire-fem forskjellige. 
Treet blir det botanikerne kaller et familietre. Slik er det ikke med et 
vintre. Om vi poder inn greiner fra ulike druesorter i vintreets «stamme», 
som egentlig bare er en lang rotstokk*, så «omgjøres» alle druesortene 
til den sorten – og bare den sorten – roten representerer. Roten gir 
greinene sin identitet! Lærerikt. Tankevekkende. Og fantastisk 
oppbyggelig! 
*Vintreet er i realiteten en rot som springer ut i mange greiner – nesten 
som våre bærbusker. Disse greinene bindes opp i vakre drueranker slik at 
de vokser opp og ut i det tempo og i den retning vinbonden vil.  

 
    I dag opplever jeg at det er mange egenrådige kristne som helt og fullt vil 
«egendefinere» sin kristne identitet, og vi får mange rare og nye «familietrær» 
rundt om i menighetene med mange «sorter» kristne. Om det fungerer i 
plantelivet, vil det – på sikt – bli helt ødeleggende for Guds hage, det kristne 
fellesskapet. Jeg er overbevist om at Herrens vilje for oss er at vår kristne 
identitet skal være – ja, nettopp – identisk, definert av vår felles rot. At vi skal 
være ett. Derfor vil jeg være en vinkvist og ikke en eplekvist! 
 
    Er du en eplekvist eller en vinkvist? Bestemmer du selv hva og hvem du 
vil være eller lar du roten, han du nå er podet inn i – Kristusroten – få 
bestemme din identitet, hva og hvem du skal være fremover?  
 
Å, fikk jeg kun være den minste kvist På vintreet ditt, Herre Jesus Krist! Og 
måtte så aldri vi skilles igjen, Men elske og elskes som venn hos venn. 
 
Din saft er flytt meg i årene inn, Jeg knelte og drakk av din nattverdvin. Hvor 
kvegdes min ånd, som før var matt, Ved himmeldoggen skjærtorsdag natt. 
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Vi ranker oss sammen vi vinkvister små, Som brødre og søstre om Jesus å stå. 
Akk, la ingen visne av dine, o Gud, Ei brytes av stammen og ei kastes ut. 
 
Du rense mitt hjerte med ømmeste tukt, Og bløder enn grenen, den bærer dog 
frukt. Du mener det godt med mitt dryppende sår, Du har meg så kjær, og du 
best det forstår. 
 
Ja, får jeg kun være den minste kvist På vintreet ditt, Herre Jesus Krist! Ditt kors 
rankes inn av de vinkvister små, Og opp til ditt hjerte jeg gjerne vil nå.      
Tekst: Sigvald Skavlan (1890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 

FJERDE BILDE 

Termostat eller termometer 

 

 Er du et termometer eller en termostat? spør Per Eriksen i en 
andakt i Vårt Land 21.juni 2011 – ut fra Luk 6:31-36.  
Han forklarer: 

   Utenfor kjøkkenvinduet mitt er termometeret festet. Hver morgen gløtter jeg 
– som de fleste nordmenn – ut på det. Litt for ofte viser termometeret dessverre 
noen grader mindre enn jeg kunne ønske. Men det er i det minste pålitelig. Det 
innretter seg raskt etter forholdene. Omgivelsenes kulde og varme kan avleses 
på termometeret. 

   Inne har jeg en termostat. Den avleser også temperaturen i rommet. Men den 
nøyer seg ikke med å registrere. Om temperaturen blir for lav, setter den i gang 
mottiltak. Den aktiviserer varmen. Dermed styrer den temperaturen, og selv 
den kaldeste vinterdag slipper jeg å sitte og fryse innendørs. 

   Når jeg er ute blant folk; likner jeg da mest på et termometer eller en 
termostat? Er det slik at jeg hele tiden reflekterer de andre som et termometer? 
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(…) Eller er jeg som en termostat (…) som kan aktivisere varme når kulda kryper 
inn på oss? 
    Begge instrumentene måler temperatur, men det er det eneste de har 
felles. Faktisk fungerer de på diametralt motsatt måte. Et termometer er 
”passivt” og beskriver bare temperaturen som den faktisk er her og nå. Den 
tilpasser seg. En termostat, derimot, er ”aktiv” og gir gradvis den 
temperaturen vi ønsker.  
 

Et termometer er altså en 
enhet som måler den 
eksakte temperatur i et 
gitt rom, mens en 
termostat er noe som 
brukes for å regulere 
temperaturen opp eller 
ned i det samme rommet. 
Termometre er bare 
målere, og deres lesing 
gjenspeiler kun 
virkeligheten som omgir 
dem. Den ”innfinner” seg 

med den faktiske temperaturen rundt seg, selv om den er for høy eller lav, ja, 
selv om den er altfor høy eller lav. Termostater, derimot, er aktive 
forandringsenheter som er skapt for å prege virkeligheten rundt seg. Den er en 
temperatur-vakt! 
 
   Overført på oss mennesker betyr dette at vi enten bare er en refleksjon av 
verden rundt oss eller er slike som påvirker og forandrer verden rundt oss. 
 

Definisjoner 
  
*Termometer er et instrument for å måle temperatur. Ordet kommer fra de 
greske ordene thermo som betyr varme og meter som betyr å måle. Det første 
termometeret ble kalt et termoskop. Prinsippet bak termometer er at stoff 
(gass, væske og faste stoffer) utvider seg eller trekker seg sammen når 
temperaturen endres. 
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**Termostat er enkelt sagt en temperaturstyrt bryter, og den mest vanlige 
bruken av termostat er styring av varme- eller kjøleelement, men også alarmer 
for å indikere for høy eller for lav temperatur. En termostat er en 
temperaturvakt, et instrument som gir et signal når temperaturen går over eller 
under fastsatte grenser. 

 
    Er du termostat og ikke termometer? spør også apostelen Paulus 
romerne – og formaner: 
Jeg oppmuntrer dere, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere (…) ikke (må bli) 
dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så 
dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 
(Rom 12:1-2) 
    Og det er ikke bare til romerne at apostelen skriver om «termostat-
kristne». Titt og ofte, og med ulike bilder, vektlegger han denne sentrale siden 
ved det å leve tydelig og påvirkelig i sine omgivelser. Til korinterne bruker han 
to talende bilder, duft og brev, i begynnelsen av sitt andre brev til dem.  
    
 Først: For vi er Kristi vellukt for Gud blant dem som blir frelst, og blant dem 
som går fortapt. (For dem som går fortapt, er vi dødens duft som fører til død, 
og) for dem som blir frelst, er vi livets duft som fører til liv. (2:15-16) Og: Dere er 
vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Det er tydelig 
at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, 
men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets egne 
tavler. (3:2-3) 
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FEMTE BILDE 
Hva gjør vi med synden? 

  

Hva gjør vi med synden og syndene våre når Herren påtaler dem?  
Vi kan…  
• Unnskylde. Vi kan unnskylde den. Det ble bare slik… 
• Bortforklare. Det er da verre ting å gjøre… 
• Bagatellisere. Det er ikke så farlig… 
• Projisere. Det er ikke min skyld… 
• Forsvare. Det er helt vanlig… 

Eller vi kan    Innrømme. Det er sant, Herre! (=erkjenne + bekjenne) 

Åndens oppgave 

   Det er altså Den Hellige Ånd som skal overbevise om synd. Både om 
grunnsynden – vår bortvendthet, vår egosentriskhet og innkrøkthet. 
Og om syndene – hva vår bortvendthet og egosentriskhet og 
innkrøkthet fører til. Ånden skal overbevise om det. Ikke vi. Ikke 
predikanten. Og den jobben kan Ånden så godt og den oppgaven gjør 
han så grundig at vi ikke behøver å hjelpe ham. Vi trenger ikke å male 
ut synden; Den Hellige Ånd gjør den mer enn levende nok for oss. Vi 
vet når han påtaler synd i våre liv. Vi vet når han kaller til oppgjør. Vi 
bare vet det. Vi skal slippe å stresse fram noen kjødelig og 
menneskeskapt bekjennelsessituasjon. Dette er utrolig frigjørende og 
skuldersenkende.    
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Forkynnelsens mål 

Forkynnelse > Forståelse > Erkjennelse > Bekjennelse >  
Tilgivelse > Gjenopprettelse 

Ordet og Ånden 

  Men Åndens lys over våre liv kommer ikke av seg selv. Det har 
oppstått en underlig variant av ‘Åndens ledelse’ i nyere tid; det sies at 
Den Hellige Ånd kan lede på tvers av Guds Ord. Det tror ikke jeg! Og 
selv om disse tankene ikke har oppstått i liberale teologiske kretser 
denne gang, men i varme åndelige miljø, så er og blir de varianter av 
den gamle antinomismen. 

   Nei, Ånden samspiller med Ordet. De er på samme lag. Den Hellige 
Ånd er helt avhengig av at Guds Ord leses og utlegges. At Ordet 
forkynnes. Og det er når Ordet forkynnes, at det kan skapes en ny 
forståelse av ulike sider ved livet. 

Samboerparet 
   Slik det skjedde med samboerparet i Bergen som ble frelst. Først ble 
hun frelst, så kom han like etterpå. De oppsøkte en menighet og 
begynte å gå der. Uregelmessig. Men de var åpne for Gud. Så kom de 
‘tilfeldigvis’ (eller gudfeldig?) på en gudstjeneste der prekenen var 
utfra det 6.bud. Da – ikke før – våknet de. Det vil si, da våknet hennes 
bevissthet i forhold til dette spørsmålet, og hun flyttet ut fra ham og 
tilbake til sin egen leilighet. 

    Forkynnelsen hadde skapt en ny forståelse hos henne. Etter 
hvert også hos ham. Etter en samtale eller to. 

Forkynnelse > Forståelse > Erkjennelse > Bekjennelse > 
Tilgivelse > Gjenopprettelse 

Men de bekjente ikke sitt samboerskap som synd. De så det ikke som 
synd, bare som galt. Og pastoren var helt trygg og avslappet til 
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prosessene, Den Hellige Ånds prosesser, i deres liv. Så lenge de var 
under forkynnelse. 

    En dag var det hans, mannens, tur til å ta et initiativ. Han banket 
på pastorens kontordør. Han hadde fått samvittighetskvaler. Pga. 
samlivet de hadde hatt, men som nå var omgjort til et 
kjæresteforhold. Han erkjente at de hadde levd feil, og at han som 
mann hadde et spesielt ansvar for dette. 

    Forkynnelsen hadde skapt en forståelse som nå hadde ført til en 
erkjennelse.  Men fortsatt var disse to ikke fri. De dro fremdeles med 
seg sitt ubekjente samliv. Erkjennelse er nemlig ikke bekjennelse. Her 
er det lett å gå feil, og mange gjør det – også mange sjelesørgere som 
får erkjennelser på bordet. Personlig har jeg – dessverre – flere 
eksempler på flotte mennesker som har brutt opp fra dype og 
meningsfulle samtaler med meg uten å ville bekjenne den aktuelle 
synd ut av sitt liv. De erkjenner at sånn og sånn har livet blitt, men 
velger å kalle det for andre ting enn synd. Som dumme valg. Uheldige 
omstendigheter. Vanskelig oppvekst. Og lignende ting. 

    Dette paret kom ikke bare til sannhets erkjennelse, men til 
syndenes bekjennelse. Og bare den som har vært med på det skrittet 
– fra erkjennelse til bekjennelse, vet hvilken kraft der er i det. Hvilken 
frigjørende kraft der er i det. Hvilken tilgivende kraft der er i det. For 
det er først da tilgivelsen slår inn. Ikke før. Men da – i og ved 
bekjennelsen. For syndenes bekjennelse fører automatisk til syndenes 
tilgivelse. 
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Tilgivelse og gjenopprettelse 
Forkynnelse > Forståelse > Erkjennelse > Bekjennelse > 

 Tilgivelse > Gjenopprettelse  
Og når et menneske er tilgitt, kan Gud begynne sin gjenopprettelse av 
vedkommende. For det er tilgivelsen som forløser Åndens skaperkraft 

over et menneske: 

Kom, Hellig Ånd, med skapermakt,  Opprett hva synd har ødelagt.  
Og glede i hvert hjerte giv,  Som du har født til evig liv. 

Hvordan gi hjelp? 

   Hvordan kan vi hjelpe folk til å bli kvitt sine synder? Hvordan kan vi 
hjelpe dem med å forstå og sette navn på det som stenger i deres liv, 
det som står i veien mellom dem og deres Gud? 
• fortsette å forkynne det 
• fortsette å snakke om det 
• løfte fram sjele(om)sorgens mulighet 
• synliggjøre absolusjonens gave 
• invitere til Herrens måltid (ikke billig, men gratis nåde) 

Om å leve preventivt 

Først må vi lære folk å beskytte seg (= leve preventivt)! 
1. Beskytte seg med Guds Ord! 
• Forklaringsmodell 1: Fristelse > Forsterkning > Fall (=Fødsel) > 

Feste. Fristelsens onde sirkel. Jak.1, 12-16. 
2. Beskytte seg med Guds Ånd! 
• Forklaringsmodell 2: Teologiprofessor Jack Deeres erfaring fra 

sjelesorgrommet. Viktigere å dvele ved Åndens komme og fylde 
enn ved syndens natur og makt. 

3. Beskytte seg med Guds nåde! 
• Forklaringsmodell 3:  ”Gled dere ikke over meg, dere mine 

fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen; når jeg sitter i mørket, 
er Herren lys for meg.” Mika 7, 8. 

4. Beskytte seg med rett fokus! 


