En andakt til oss alle
Vi har passert påskehøytiden og Jesu død for mine og dine synder og Hans Oppstandelse på den 3.
dag. I Gamle testamentet finner vi 300 profetier om Jesu første komme og samlet i Bibelen 500
profetier om hans andre komme. Se bl.a. Salme 22 og Esaias 53.
Hans død på Golgata gav voldsomme utslag i naturen, Matteus 27, 50-55:
«Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra
og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige
som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige by
og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så
jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa: I sannhet, dette var Guds Sønn! Mange
kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på.»
Senere ville Romerne skjule Hans Oppstandelse, og ved bestikkelse skjule den for verden. Men etter
Hans Oppstandelse ble han sett av mere en 500 mennesker – tidsvitner – og Paulus var en av dem! 500
tidsvitner holder i enhver rettssal.
Hvorfor kom Jesus, Guds Sønn? Jo for å kunne sone din og min synd og gi oss Himmelbilletten og et
velsignet jordeliv. Men hører vi Han røst i tiden? Er vekkelsene over? Det er i et samfunn sosialt
smittende når umoralen kommer inn og samfunnet ikke lenger har basert sine lover og regler på Guds
Ord, Han som skapte oss og vet hvordan vi får det beste liv her på jorden og også i Himmelen.
Kjærlighet er et mye brukt ord og et mye misbrukt ord i vår samtid. Det er blitt slik at «enhver blir
salig i sin tro» - selv om Guds Ord ikke lærer oss det. Den lærer oss at Jeg er Veien, Sannheten og
Livet (Jeg viser til Jesus). Og Peter vitner til folkets rådsherrer og Israels eldste om Jesus i
Apostelgjerningene 4, 12 «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under
himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»
Kjærligheten: Agape (broderlig, åndelig kjærlighet) og Eros (sanselig kjærlighet). I Edens Hage rådet
kjærligheten (agape) og eros (sex) fungerte på rett måte. I 1. Korinterbrev 13 får vi en innføring i
Agape. Og Eros skal selvfølgelig inn i en sann bibelsk ramme i ekteskapet mellom en kvinne og en
mann og i tråd med 1. Korinterbrev 13. Eros løsrevet fra Bibelen rettesnor er i dag et av de store
samfunnsproblem for familier og barn.
Vi prater om folkesynder – det er når en nasjon sier ja i sitt lovverk til det Gud klart sier er Synd.
Abort er en av slike, homofili sier Guds Ord er det samme. Dette er av de synder, som når de når
syndemålet (når det er fullt vet Gud alene), kan legge en nasjon i grus. En som ikke vil ta mot
Tilgivelsen for sin personlige synd har ikke Fred med Sin Skaper. Romerbrevet 1 er også helt tydelig
når det gjelder homofili og vi har flere Bibelsteder som er veldig direkte om det - bl.a. hører vi om det
i Sodoma og Gomorra.
Jesus sier oss tydelig at å leve i synd og ikke gjøre ett oppgjør med synden fører i Fortapelsen. I Joh. 7,
16-17 sier Jesus: ”Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg; vil
noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller jeg taler av meg selv.”
Så kan ikke vi mennesker dele inn synder i mere syndige en andre – ingen ikke tilgitte syndere
kommer inn i Himmelen – der går det en absolutt grense. Det er et stort alvor for en kristen og et like
stort alvor for en som ikke bekjenner seg til Kristus. De Ti Bud står fjellstøtt og minner oss om Guds
krav til våre liv. Men salmisten Grundtvig skrev en Salme som viser oss menneskets stilling og Guds
Frihets Vesen:
"Tvang til tro er dårers tale
hjertet vegrer seg med fynd
tvungen tro ei sorg kan svale
føder mere løgn og synd
Kun til helved kan det tvinges,
men til himlen bare ringes,
frihet følger sannhets ånd.»

- for Guds vesen er ikke tvang – men be Skapelsens Herre å føre deg inn i så stor åndelig nød at du
slipper ditt eget forsøk på å frelse deg selv og får Leve i Hans Nåde!
Loven skal bl.a. annet lukke munnen til hvert ett menneske så ettertrykkelig at det til slutt må
innrømme at i meg – i mitt kjød – bor intet godt, men en fordervelsens avgrunn som Hans Nilsen
Hauge sang om det på et jorde i Østfold – da han fikk oppleve Guds uendelige nåde i 1796. Det er
godt å få hvile i Romerbrevet 8,3: ”Det som var umulig for loven (De Ti Bud) i det den var maktesløs
ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og
fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet,
men etter Ånden.” Et omvendt menneske til Kristus er enig med Paulus og Skriften når han i
Romerbrevet 7 bryter ut ”Jeg elendige menneske”, og at det er umulig å oppfylle loven – ja like
umulig som for en kamel å gå gjennom nåløyet som Jesus sier et annet sted. Det er umulig når Jesus
sier det og du erfarer det – og man må ikke høre på merkelige forklaringer om en liten trang port i
Jerusalem som liksom skal kalles Nåløyet og som en kamel så vidt kan presse seg gjennom. Det er tøv.
Slik erfarer du at Ordet er Sannhet!
Så Hvem er det Gud ser til, Esaias 66, 2:
«Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er
den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.» Den altså som har
sett og opplevd i sin sjel at Guds Ord dømmer ens tanker, ord og gjerninger og ikke finner noen
annen hjelp enn i Tilgivelsen i Jesus Kristus. Der er hjelpen for tiden på jorden og Evigheten.
I salmen ”Kjærlighet fra Gud” i første verset ser vi hvor ren Hans kjærlighet er, kjærlighetens
opphavsmann, ”en kilde klar og ren”. Og i siste vers synger vi: ”Bli i kjærlighet Og du har Guds fred,”
og det underbygges hva denne kilden til kjærlighet er i 1. Korinterbrev 13: ”den gleder seg ikke over
urettferdighet, men gleder seg ved sannhet;”
Det står i en gammel vekkelsessang:
Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens dyn, blodet som fløt fra Hans side, renser din sjel
fra all synd. Ref.: Kast deg i Frelseren armer, legg deg til ro ved hans bryst, hør hvor det stormer der
ute, her er det fredfullt og tyst. Hele sangen. Amen.
Av Lars Arne Høgetveit – Søndag 26. april 2020

