
KAPITTEL 8 
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Prisen er for høy 
 
Mennesker har mange lengsler. Noen er bevisst, andre ligger mer i underbevisstheten. Det finnes mange ting og 
gjenstander et menneske kan ha lyst på, og de ulike produsenter og reklamebransjen vet å utnytte dette. Klær, 
møbler, hus, transportmidler, smykker, leker, mat og drikke er bare noen eksempler på ting som mennesker stad-
ig ønsker seg i nye og bedre varianter. Men de virkelig dype lengslene ligger gjerne på et annet plan enn det rent 
materielle.  
 
Mange lengter etter indre fred, etter å elske og bli elsket, etter tilgivelse, etter å finne sannheten, etter å ha god 
helse og etter evig liv. På ulike måter forsøker mennesker å finne det de lengter etter, men mange føler at de stre-
ver forgjeves. Noen benytter seg av metoder som ikke fører frem, eller de søker på feil sted. Andre erfarer at den 
prisen de forsøker å betale med, ikke er tilstrekkelig for å oppnå det de ønsker. 
 
Vi er alle underlagt døden på grunn av vår synd. Rettferdighetens prinsipp sier at ”den sjel som synder, skal dø” 
(Esek. 18, 20). Den eneste måten rettferdigheten kan bli oppfylt på, er at den som har syndet, dør. Et menneske 
kan ikke gjøre noe som vil oppfylle rettferdighetens krav på en annen måte. Det kan ikke unnslippe døden ved å 
kjøpe seg fri med penger, utføre botsøvelser eller ofre et brennoffer i samsvar med Det gamle testamentets 
retningslinjer. Først når den som har syndet er død, er rettferdighetens prinsipp oppfylt. Mennesket er derfor ikke 
i stand til å frelse seg selv eller sine kjære. I Salmenes bok står det: 
 

”En mann kan aldri forløse sin bror eller gi Gud løsepenge for ham – for kostbar er deres sjelers for-
løsning, og for evig må han oppgi det – så han skulle fortsette å leve evig og ikke se fornedrelse.” (Sal. 
49, 8-10). 

 
Uansett hvilken pris vi måtte være villig til å betale, vil vi likevel ikke kunne frelse et menneske vi er glad i, slik 
at vedkommende kan arve evig liv. Årsaken er ganske enkelt at prisen er for høy – ”for kostbar er deres sjelers 
forløsning, og for evig må han oppgi det”. Vi har ingen mulighet til å betale det det koster å forløse et menneske. 
Selv ikke den rikeste og mektigste mann i verden kan med sine penger eller sin makt frelse seg selv eller andre. 
Her stiller derfor alle likt, både fattige og rike. 
 
Hvis det var mulig å kjøpe frelse med sølv og gull, ville det ikke vært noe problem for Gud, Han som eier alle 
verdens skatter: 
 
 ”Sølvet er Mitt, og gullet er Mitt, sier hærskarenes Herre.” (Hag. 2, 8). 
 

”Sannelig, himmelen og himlenes himler tilhører Herren din Gud, og jorden med alt som er på den.” 
(5. Mos. 10, 14). 

 
Gud kunne fint ha betalt for menneskehetens forløsning med hele verdens eller universets rikdom dersom dette 
var kravet. Men ikke en gang med alt dette var det mulig å kjøpe menneskene fri fra syndens lønn, døden. 
 
 
Ikke med sølv eller gull  
 
Prisen for menneskehetens frelse var så mye, mye høyere enn alt det denne verden kan fremby av rikdommer og 
verdier. Denne prisen var det kun én som var i stand til å betale, og Han valgte å gjøre det. Et av de mest kjente 
bibelsitatene forteller oss om dette: 
 

”For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 16). 

 



Dette sitatet forteller oss hva det kostet å gi menneskene et frelsestilbud. Vi får også vite hvem som kunne betale 
prisen og hvorfor Han gjorde det. Prisen for menneskenes frelse var Guds enbårne Sønns liv, og denne prisen var 
Gud villig til å betale for dem fordi Han elsket dem så høyt.  
 
At Guds egen Sønn måtte dø for at menneskene skulle kunne få tilgivelse, kjærlighet, fred, legedom og evig liv, 
forteller oss noe om hvor grusom synden egentlig er. Samtidig viser frelsesplanen oss hvordan Gud er: ”barm-
hjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet” (2. Mos. 34, 6). Selv om menneskene hadde syndet 
mot Ham, valgte Gud å betale den høye prisen det koste å frelse dem. Guds handlemåte med menneskene, viser 
tydelig hvordan Han er. Paulus skriver: 
 

”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere...” (Rom. 5, 8). 
 
Mens vi ennå var fiender av Gud, gjorde Han alt Han kunne for at vi ikke skulle gå evig fortapt, men ha evig liv. 
Han betalte selv den prisen det kostet. Kan vi under noen omstendighet tvile på at Gud er kjærlighet? Kan vi 
tvile på at Han ønsker det beste for alle mennesker – inkludert oss selv – når Han allerede har betalt den høye 
prisen for vår frelse? 
 
Vi bør ikke glemme hvor mye Gud har gitt for å frelse oss. Vi kan ikke gi noe til Ham. Han har gitt alt for oss. 
Det faktum at Han har betalt for ”varen”, viser at Han virkelig vil ha den. Apostelen Peter skriver om den pris 
som ble betalt for menneskehetens frelse: 
 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme 
livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.” 
(1. Pet. 1, 19-20). 

 
Det var ikke med sølv eller gull – noen av verdens mest verdifulle metaller – menneskene ble frikjøpt, selv om 
Gud fint kunne ha betalt en hvilken som helst pris det måtte være med disse metallene. Det var med Jesu blod – 
Hans liv for vårt. Det står om Ham: 
 

”Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi 
skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.” (Jes. 53, 5). 

 
Jesus hadde selv ikke gjort noen synd. Han var derfor ikke underlagt syndens konsekvens, døden. Han var som 
”et lam uten lyte og uten flekk” (1. Pet. 1, 20) – det feilfrie offeret som derfor kunne dø i menneskenes sted. Han 
tok på seg våre synder, og dermed også vår skyld, og led så døden i vårt sted. 
 
 ”Misgjerningen vi alle var skyld i, lot Herren ramme Ham.” (Jes. 53, 6). 
 
Vi fortelles at det var ”etter Herrens velbehag å knuse Ham” (Jes. 53, 10). Det var ikke Jesu lidelse og død som 
var velbehagelig for Gud, men selve frelsen, selve resultatet av Hans lidelse. Planen om å frikjøpe menneske-
heten fra syndens og dødens makt var helt etter Guds vilje (se Joh. 6, 37-40). Han ønsket å tilgi menneskene og 
gi dem evig liv. Han ønsket å tilbringe evigheten sammen med dem.  
 

”Ved at Du gjorde Hans sjel til et skyldoffer, skal Han få se ætten og Han får mange dager. ... Ved at de 
kjenner Ham skal Min rettferdige Tjener rettferdiggjøre mange, for Han har båret deres misgjerning.” 
(Jes. 53, 10-11). 

 
Jesu stedfortredende død er det eneste som kan rettferdiggjøre et syndig menneske. 
 
 
Mer verd enn mange spurver 
 
Den prisen Gud var villig til å betale, sier også noe om hvor verdifull ”varen” er for Ham. Den viser hvor 
verdifulle menneskene er i Hans øyne. 
 
På Jesu tid ble to spurver solgt for en koppermynt på markedet. Jesus fortalte at Gud brydde seg om hver av dem 
(Matt. 10, 29). De små fuglene er verdifulle for Ham. Men vi er enda mer verdifulle. 
 
Mennesker samler gjerne på kunnskaper om det som betyr noe for dem. En person som elsker blomster, tar seg 
gjerne tid til å lære om dem. En fugleelsker vet ofte mer om fugler enn andre. En som liker å fiske, vet godt hva 



slags agn han skal bruke og under hvilke forhold fisken lettest biter på kroken. Jo mer en ting betyr, jo mer vet 
man som regel om den. 
 
Samtidig som Jesus henviser til spurvene som ble solgt på markedet i Judea, viser Han oss hvor mye vi betyr for 
Gud ved å gi oss et eksempel på Hans kunnskap om oss: 
 

”Men til og med alle hårene på hodene deres er telt.” (Matt. 10, 30). 
 
Vi betyr så mye for Gud at Han til og med ser verdi i denne kunnskapen (se også Gud svarer Job i kap. 7). Vi 
kan være helt sikre på at Han elsker oss. Vi kan være helt trygge på at Han ønsker vårt beste, ikke bare for 
evigheten, men også i livet her og nå. 
 

”Frykt derfor ikke! For dere er mer verd enn mange spurver.” (Matt. 10, 31). 
 
 
De dyreste steinene er de mest verdifulle 
 
Blant edelsteiner er det de som har den høyeste prisen, som er de mest verdifulle. Ingen bryr seg om gråstein. De 
finnes i haugevis og tråkkes på daglig. Med edelsteinene er det annerledes. De kjøpes og selges for store 
summer. De slipes ned til vakre, glatte former som glinser i sollyset. De beundres, og de tas godt vare på. Ingen 
som har betalt i dyre dommer for en juvel, ønsker å miste den. 
 
Gud elsker sine juveler, de mennesker Han har betalt så mye for. De ligger spredt omkring, skjult blant småstein 
og gjørme. Gud ønsker å samle dem. Han leter etter dem, og Han gir seg ikke før de er funnet. Når Han har 
funnet en av sine steiner, vasker Han den så den blir ren. Men Han slutter ikke der. Han fortsetter å arbeide med 
den. Han sliper bort harde kanter og sprekker, slik at overflaten blir jevn og glatt. Jo blankere steinen blir, jo mer 
reflekterer den av sollyset. Og når lyset skinner på steinen, blir det letter å finne andre av Hans juveler som 
ligger spredt omkring i den mørke jorden. 
 
Ethvert menneske som kommer til Gud, vil Han ta imot som en bortkommen sønn som vender tilbake (jf. Luk. 
15, 20-24). Når et menneske angrer sine synder og ber om tilgivelse, både vil og kan Han tilgi: 
 

”Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra 
all urettferdighet.” (1. Joh. 1, 9). 
 
”Hvem er en Gud som Du, som tilgir misgjerning og går forbi overtredelsen til resten av Hans arv? ... 
Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.” (Mi. 7, 18-19). 
 
”For så høyt som himlene er over jorden, så stor er Hans nåde mot dem som frykter Ham. Så langt som 
øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss.” (Sal. 103, 11-12). 

 
Gud tilgir helt og fullstendig de synder vi overgir til Ham. Han sier: 
 

”Så skal Jeg stenke rent vann på dere, så dere kan bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter 
og fra alle deres avguder...” (Esek. 36, 25). 

 
Synden er tilgitt. Gjørmen er renset bort. Men Gud har fortsatt et arbeid å utføre for sine juveler. Når vi bekjen-
ner våre synder, vil ikke Gud bare tilgi oss, men Han vil også rense oss fra all urettferdighet (1. Joh. 1, 9). Gjen-
nom profeten Esekiel sier Han: 
 

”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres 
kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre så dere 
vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.” (Esek. 36, 26-27). 

Juvelen skal slipes ned. De skarpe kantene, flekkene og sprekkene skal fjernes. Dette er et arbeid som må utføres 
dersom edelsteinen noen gang skal kunne skinne. Det er en nødvendig jobb, og Gud sier at Han vil gjøre den. 
 
Selv om vi skulle føle oss maktesløse og fanget i dårlige vaner og synder, har Gud kraft til å sette oss fri. ”Den 
som gjør synd er syndens trell,” sa Jesus, men”hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” (Joh. 8, 34. 
36). Gud ønsker ikke at vi skal fortsette å leve i synd. Når vi innser hvor grusom synden virkelig er, vil heller 



ikke vi ønske å fortsette i den. Hvis vi er villige til å la Gud arbeide med oss, vil vi få erfare hva det vil si å bli 
”født på nytt” (jf. Joh. 3, 3). 
 
 
Det hjertet er fylt av 
 
Når mennesker bearbeider edelsteiner, sliper de vekk den ytre flaten slik at den vakre kjernen kommer frem. På 
dette området er Guds arbeidsmåte annerledes. Han bearbeider sine juveler innenifra, og resultatet er at det ytre 
blir overmåte vakkert og solid. Gud sier: 
 

”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre.” (Esek. 36, 26). 
 
Når Gud her bruker ordet ”hjerte”, snakker Han ikke om det fysiske hjertet som pumper blodet rundt i kroppen. 
Uttrykket benyttes om menneskets sinn eller sinnelag, altså hvem vi er eller hvordan vi er (jf. 2. Mos. 9, 34; 2. 
Sam. 15, 6; Sal. 139, 23). Gjennom våre handlinger og ord blir det synlig for andre hvordan vi er.  
 
Da fariseerne påstod at Jesus drev ut demoner ved Satans hjelp, irettesatte Han dem. Hvis de hadde sett på Jesu 
gjerninger, ville de forstått at Han representerte Gud, ikke Satan. ”Enten må dere holde treet for å være godt og 
frukten god, eller dere må holde treet for å være dårlig og frukten dårlig,” sa Han til dem. ”For et tre kjennes på 
frukten.” (Matt. 12, 33). De kunne ikke si at et tre som bar god frukt, i virkeligheten var et dårlig tre. Når Jesus 
kun gjorde gode gjerninger, hvordan kunne de da si at Han var ond? Tilsvarende kunne de ikke påstå at de selv, 
når de bar dårlig frukt, var gode trær. ”Giftslangers avkom!” kalte Jesus dem, og hentydet så til kvaliteten på 
deres frukt: ”Hvordan kan dere som er onde, tale noe godt?”  
  
Fariseernes løgnaktige, ondsinnede påstand viste hva som bodde i deres indre. Denne og andre dårlige frukter 
som de bar frem, viste at de i virkeligheten ikke var omvendt. I det ytre fremsto de som noen av de mest religiøse 
menn i Judea. Men deres hjerter var ennå ikke overgitt til Gud. Derfor bar de dårlig frukt – ord og handlinger 
som ikke var i samsvar med Guds prinsipper. Jesus fortsatte med å forklare: 
 

”For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske henter frem gode ting fra den gode 
skatten i sitt hjerte, og et ondt menneske henter frem onde ting fra den onde skatten.” (v. 34-35). 

 
Det som bor i menneskets indre – altså menneskets karakter eller sinnelag – vil prege hvordan det er i det ytre. 
Jesus var Guds Sønn og representerte Guds prinsipper til det fulle. Hvert sekund av Hans liv vitnet om ”den 
gode skatten” i Hans hjerte. Fariseerne, derimot, var ledet av helt andre prinsipper, og det var fra denne ”onde 
skatten” de hentet sine ord og handlinger. 
 
Mennesket ble i sin tid skapt i Guds bilde. Ved syndefallet gikk dette bildet tapt, og menneskenaturen ble 
forandret. I menneskets natur bor det derfor ikke noe godt (Rom. 7, 18). Selv om vi virkelig ønsker å gjøre det 
som er rett, kan det være umulig å få det til. Kanskje kan vi bestemme oss for aldri mer å bli sint på en person, 
men før vi vet ordet av det, eksploderer vi i sinne. Eller vi kan ønske å tilgi en person, men likevel oppdage at vi 
stadig er bitre på vedkommende.  
 
Vi klarer ikke temme vår egen natur eller etterleve Guds lov, samme hvor mye vi måtte ønske det og forsøke. 
Problemet ligger nettopp i menneskets falne natur eller ”kjød”. Bibelen beskriver problemet på denne måten: 
 

”For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller 
ikke evne til å gjøre det. De som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud.” (Rom. 8, 7-8). 

 
Det er naturlig for mennesket å være i opposisjon til Gud og Hans lov. Gud er fullt klar over at det er slik. Men 
det er i denne tilstanden Han finner sine juveler – skitne, sprukne og ujevne. Det er i denne tilstanden vi er når 
Han sier til oss: ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte.” (Esek. 36, 26). For å presisere hva Han mener med denne 
handlingen, sier Han: 
 

”Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.” (v. 26). 
Det Gud sier er: ”Jeg skal gi dere et nytt sinnelag, en ny karakter.” Han fjerner de gamle, syndige trekkene i 
karakteren – sliper bort taggene – og erstatter dem med sine egne karaktertrekk. Han gjenskaper sitt bilde i 
mennesket. Dette er ”den nye fødsel” hvor mennesket blir ”født av vann og ånd” (Joh. 3, 5).  
 
 



Sannhetens Ånd 
 
Når Gud videre sier at Han vil gi ”en ny ånd i deres indre”, utdyper Han dette med å si: 
 
 ”Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre.” (Esek. 36, 27). 
 
Det er sin Ånd Gud vil gi oss. Før Han ble korsfestet, sa Jesus til disiplene: 
 

”Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig 
tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere 
kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.” (Joh. 14, 16-17). 

 
Om den oppgave som sannhetens Ånd skulle utføre, sa Jesus: 
  

”Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.” (v. 8). 
 
Den Hellige Ånd virker på mennesker gjennom samvittighetens stemme for å overbevise dem om deres syndige 
tilstand og om deres behov for frelse. Når de blir overbevist om sin synd og angrer, har de muligheten til å 
bekjenne den for Gud og få tilgivelse. Guds Ånd vil bli i alle som gjør dette, og fortsette sitt arbeid med å 
opplyse og fornye deres hjerte. Slik vil de mer og mer bære frem ”Åndens frukt” i sine liv (jf. Gal. 5, 22-24) – 
god frukt fra et godt hjerte. 
 
Men menneskene har også muligheten til å la være å lytte til samvittighetens stemme. De kan velge å lukke 
ørene, forherde seg og fortsette et liv i synd. Hvis de ikke overgir seg til Gud, kan Han heller ikke tilgi dem, og 
Han kan ikke gripe inn i deres liv og forandre deres karakter. Gud vil gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham 
om det (Luk. 11, 13), og som er villige til å lyde Ham (Apg. 5, 32).  
 
Jesus sa videre om Guds Ånd: 
 

”Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten...” (Joh. 14, 13). 
 
Fordi vår egen natur er i fiendskap mot Gud, er vi ikke i stand til å forstå det som står skrevet i Bibelen eller 
hvem Gud er (jf. 1. Kor. 2, 14). Disse ting er det Den Hellige Ånd lærer oss om. Han veileder oss til den fulle 
sannhet, og det er denne sannheten som renser hjertet. Jesus sa om sannheten og dens virkning på mennesket: 
 
 ”Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.” (Joh. 17, 17). 
 

”Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten 
skal gjøre dere fri.” (Joh. 8, 31-32). 

 
Det er ikke nok bare å kjenne til sannheten – å være en ”ordets hører”. Det er nødvendig å være en ”ordets 
gjører”, en som praktiserer det sannheten lærer (jf. Jak. 1, 22-25). Det er stor forskjell på å tjene Gud ”etter 
bokstaven” og å tjene Ham ”etter Ånden” (2. Kor. 3, 6). 
 

”For lovens hørere er ikke rettferdige for Guds åsyn, men lovens gjørere skal bli rettferdiggjort.” 
(Rom. 2, 13). 

 
Når prinsippene i Bibelen blir en del av livet, vil karakteren eller sinnet bli forandret. Det er slik Gud helliger et 
menneske (jf. Joh. 17, 17) og gjør det til ”en ny skapning i Kristus” (2. Kor. 5, 17). Den indre forandringen, som 
representerer ”den nye fødsel” og som gjør at menneskene bærer ”Åndens frukt”, er derfor en helt nødvendig del 
av Guds frelsesplan. Frelsen innebærer både tilgivelse for de synder som er begått, og en forandring av 
karakteren i samsvar med Guds prinsipper.  
 
I sitt brev til menigheten i Roma understreker Paulus at menneskene takket være denne delen av Guds 
frelsesplan, ikke er nødt til å utføre de synder som de tidligere ikke kunne motstå: 
 

”Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, 
men etter Ånden. 
... 



Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere 
lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. 
For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.” (Rom. 8, 1. 12-14). 

 
   
Loven – en god skatt i hjertet 
 
Resultatet av at Gud gir oss et nytt hjerte og en ny ånd, er det Gud beskriver til slutt i verset fra Esekiels bok: 
 

”Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.” 
(Esek. 36, 37). 

 
Dette blir i Bibelen omtalt som ”den nye pakt”, og omhandler altså hvordan Gud vever sine prinsipper inn i men-
neskets karakter: 
 
 ”Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.” (Hebr. 8, 10). 
 
Gud vil gjøre slik at vi holder Hans bud nettopp ved å prege dem inn i våre hjerter og sinn. Gud lov er en frem-
stilling av Hans karakter. Når Han preger den inn i et menneskes karakter, vil det gi en refleksjon av Guds 
karakter på samme måte som den blankslipte edelsteinen reflekterer sollyset til sine omgivelser.  
 
I mørket er det ikke lett å se hva slags stein som ligger på bakken. Men når det klare sollyset skinner på den, blir 
det tydelig at det dreier seg om en skitten gråstein – en stein som må gjennom en betydelig foredlingsprosess 
dersom den noen gang skal kunne skinne. Den må både vaskes og slipes. Men for at den skal bli noe annet enn 
bare en gråstein, må den forandres fra innsiden. 
 
Da Guds lov ble gitt til israelittene på Sinai-fjellet, åpenbarte Gud sin egen hellighet og renhet for folket. 
Dermed ble deres egen syndighet enda mer tydelig for dem, i sterk kontrast til Guds rettferdighet. På samme 
måte som dagslyset avslører gråsteinens sanne natur, avslører Guds lov hva som bor i et menneskes hjerte. Den 
Hellige Ånd taler gjennom samvittighetens stemme, overbeviser mennesket om dets synder og leder det til Gud, 
Han som kan lege det. Loven var og er fremdeles et middel som overbeviser mennesker om synd og bringer dem 
til Gud så de kan bli rettferdiggjort ved tro (jf. Rom. 7, 7 og Gal. 3, 24). 
  
Et menneske som ikke ser at det har behov for en Frelser, vil heller ikke oppsøke Ham – på samme måte som en 
syk person som fortrenger sin sykdom, heller ikke vil oppsøke lege. Dermed kan han heller ikke få den hjelpen 
han trenger (jf. Det er de syke som trenger lege i kap.6). Men de som kommer til Gud, vil få hjelp. Gud vil tilgi 
den angrende synderen som om Han vasker bort gjørmen fra en av de steiner som var mistet. Men for at steinen 
skal kunne reflektere Hans karakter og prinsipper, må Han forandre den fra innsiden. Denne forandringen er 
derfor en viktig del av Guds frelsesplan.  
 
 ”Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter.” (Hebr. 8, 10). 
 
Jesus oppsummerte prinsippene i Guds lov på denne måten: 
 

”...du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din 
kraft. ... Du skal elske din neste som deg selv.” (Mark. 12, 30- 31). 

 
Det handler om kjærlighet, et ord som nyter stor anerkjennelse også i vår egen samtid, ikke minst i kristne 
kretser. Samtidig oppfatter en del kristne kravet om lydighet mot Guds lov som en invitasjon til trelldom. De 
definerer gjerne lydighet mot Guds bud som et forsøk på å rettferdiggjøre seg selv, og setter troen på Jesus opp 
som en motsetning til slik lydighet. De fremstiller det som om Gud er streng og kravstor dersom Han mener at 
menneskene skal holde Hans bud. Derimot er prinsippene om å elske Gud og sin neste atskillig mer populære og 
omtales mer enn gjerne. Men hva innebærer det egentlig å ”elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din 
sjel, og av all din forstand og av all din kraft”  og ”din neste som deg selv”? 
 
I virkeligheten sier Jesus her at Guds lov er enda viktigere og sikter enda dypere enn en ytre overholdelse av De 
ti bud. Utsagnet viser at Gud ser på hjertet. Han leser menneskenes tanker som en åpen bok. Han kjenner hvert 
motiv de har og alle deres følelser og hensikter. Dette får vi også vite fra andre skriftsteder: 
 



”Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet.” (1. 
Sam. 16, 7).  

 
Mennesker bedømmer etter det de ser og hører, uten å kunne si noe om motivet for den aktuelle handlingen eller 
utsagnet. Gud ser det som ligger bak. Var det for å hjelpe at vedkommende gav penger til de fattige, eller var det 
for å oppnå anerkjennelse? Var det for å ære Gud at sangen ble sunget, eller for å ære seg selv? Var det av 
respekt for naboens eiendom at vedkommende ikke røvet hans okse, eller var det av frykt for å bli straffet? 
 
Det er altså ikke nok at en person ser ut til å etterleve loven. Det store spørsmålet er om den står skrevet i hans 
eller hennes hjerte.  
 
 
Slik at også utsiden kan bli ren 
 
De religiøse lederne på Jesu tid var stolte av sin bekjennelse og sin overholdelse av seremonier og ritualer. For 
andre mennesker kunne det se ut som om de var svært gudfryktige og lovlydige, men Jesus gjennomskuet det 
som ikke var annet enn hykleri. Han så at det lå selviske motiver bak deres handlinger, bønner og ord. De hadde 
ikke Guds lov i sine hjerter. Likevel skrøt de av å være Hans folk. 
 
Jesus avviste ikke disse menneskene av den grunn. Han elsket dem og ønsket dem alt vel, både for deres nåvær-
ende liv og for evigheten. Men han irettesatte dem, og Han forklarte dem hvor viktig det var å vende om fra sine 
synder og bli født på nytt: 
 

 ” Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere renser utsiden av beger og fat, men 
innvendig er de fulle av rov og nytelsessyke. Dere blinde fariseere, rens først innsiden av begeret og 
fatet, slik at også utsiden kan bli ren!  
 
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er som hvitkalkede graver som nok ser vakre ut 
utenpå, men som innvendig er fulle av dødningebein og all urenhet. På samme måte gir også dere 
menneskene inntrykk av å være rettferdige i det ytre, men innvendig er dere fulle av hykleri og 
lovløshet.” (Matt. 23, 25-26).  

 
Selv om de selv og folk flest betraktet dem som ”rene”, var de uomvendte syndere. Deres ytre fasade av guds-
frykt, lydighet og rettferdighet var som en grav, som til tross for sitt fordervede innhold, hadde en vakker, 
hvitkalket fasade. Det var en vakker utside som skjulte en innside som var urent. Deres hjerte ble sammenliknet 
med et skittent beger. De pusset og vasket det på utsiden, men innvendig var det stadig like urent. Per definisjon 
var de derfor ikke ”rene”. Det hele var kun et skuespill for omverdenen, et hykleri. Så lenge fariseerne og de 
skriftlærde fortsatte på denne måten, ville de forbli ”urene”. For å skape ekte gudsfrykt, lydighet og rettferdighet, 
måtte det en mer dyptgripende forandring til. 
 
Hvis de religiøse lederne ville angre sine synder og overgi seg helt til Gud, ville Han rense dem på innsiden. Han 
ville gi dem et nytt hjerte og en ny ånd og skrive sin lov i deres hjerte og sinn. Som et resultat av denne 
prosessen ville deres liv gjenspeile Guds karakter for omverdenen.  
 

”... rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden kan bli ren!”  
 
Jesu ord var rett på sak og kan ha blitt oppfattet som ”harde”. Men dersom de ikke innså sin tilstand og omvend-
te seg, ville de aldri få del i den frelsen som Gud hadde tilveiebrakt for dem. 
 
 
Lovens krav utdypet 
 
Også i Bergprekenen viste Jesus hva det vil si å elske Gud av hele sitt hjerte, sin sjel, sin forstand og sin kraft, og 
sin neste som seg selv. I denne talen utdypet Han lovens krav. Han gjorde ikke kravene mindre, snarere tvert 
imot. Jesus viste igjen hvordan Gud ser på hjertets tilstand når Han skal avgjøre hvordan et menneske er. For 
eksempel sier det sjette bud: 
 
 ”Du skal ikke slå i hjel.” (2. Mos. 20,13) 
 
Jesus viste for sine tilhørere at dette budet ikke bare omhandlet det å utføre et mord. Budet gikk enda dypere: 



 
” Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen...” (Matt. 5, 
22). 

 
En person som hater sin neste, har allerede lagt ut på drapsmannens sti. Gud ser denne hjertetilstanden, og Han 
fordømmer den på like linje som om mordet allerede var blitt utført. I Jakobs brev blir vi forklart hvordan synd 
først oppstår som en tanke – et begjær – i menneskets hjerte. Hvis denne tanken ikke blir avvist, vil den ligge og 
modnes på samme måte som et foster modnes i mors mage, og når tiden er inne, vil den bli født som en hand-
ling: 
 

”...hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når så begjæret har 
unnfanget, føder det synd...” (Jak. 1, 14-15). 

 
En ytre rettferdighet er altså ikke nok. Rettferdigheten må komme innenifra. Jesus sa til sine tilhørere, som be-
traktet de skriftlærde og fariseerne som sine religiøse forbilder: 
 

 ”...hvis ikke deres rettferdighet langt overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere 
aldri komme inn i himlenes rike.” (Matt. 5, 20). 

 
Denne indre rettferdigheten – som ”langt overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne” – har, som vi 
alt har sett, ingen mennesker i seg selv (jf. Ikke deres egen fortjeneste  i kap. 2 og Ros deg ikke overfor grenene i 
kap. 4). Men Gud skaper den idet Han skriver loven inn i våre sinn og hjerter, idet Han gir oss et nytt hjerte og 
en ny ånd. 
 

” Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.” 
(Esek. 36, 27). 

 
Dette er det arbeidet Gud gjør for å slipe ned sine juveler. Han fjerner det som må fjernes, slik at juvelene kan 
reflektere lyset fra Hans karakter. 
 
 
Bearbeidingsprosessen 
 
Prosessen der Gud bearbeider sine juveler, er ikke alltid så behagelig for oss. Mange vaner og holdninger har 
grodd seg fast gjennom et langt liv. Gud leder oss inn i situasjoner som vil gagne oss med tanke på evigheten, 
selv om det i øyeblikket kan oppleves tungt og meningsløst. 
 
Vi skjønner ikke alltid hvorfor Gud tillater at ting skjer. Hvorfor mislyktes de gode planene våre? Hvorfor 
sviktet vennene da vi trengte dem mest? Hvorfor fikk vi ikke svar på våre inderlige bønner? Hvorfor...?  
 
Disse og liknende spørsmål blir ofte stilt av fortvilte mennesker. Ikke alltid blir de besvart. Men Gud har omsorg 
for sine juveler, og Han vet hva som må til for å slipe dem, slik at de kan passe inn i Hans skattkammer i 
himmelen. Mange reelle og potensielle vanskeligheter kan være til vårt eget beste – selv om vi ikke forstår det 
med det samme. Paulus, som selv hadde gått gjennom den ene lidelsen og prøvelsen etter den andre, skrev til de 
troende i Roma: 
 

”...vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud...” (Rom. 8, 28). 
 
Gud bruker ikke mye tid på verdiløst materiale. Det er sine dyrebare juveler Han sliper. Begivenheter som vi i 
utgangspunktet skulle vært foruten, kan vise seg å være det som leder oss til Gud og frelse. Det er ikke nødven-
digvis Gud som står bak den inntrufne hendelsen (jf. ”Se, han er i din hånd...” i kap. 7). Men selve hendelsen 
kan lede et menneske nærmere Gud, enten til omvendelse eller som trosstyrke.  
 
For israelittene under ørkenvandringen var invasjonen av giftslangene en begivenhet som ledet dem til omvend-
else. Det var ikke Gud som førte slangene inn i leiren eller bød dem å bite enkelte av israelittene. Men da 
situasjonen først hadde oppstått, førte den til at israelittene vendte seg til Gud. Vanskeligheten gav dem et nytt 
perspektiv. De innså sin egen skrøpelighet, og de mintes hvor barmhjertig Gud tidligere hadde vært mot dem. De 
visste at Han kunne hjelpe dem. Derfor vendte de seg til Ham, og Han hjalp dem.  
 



Det samme var tilfellet med Israel i nasjonens tidligste tid. De falt fra Gud i avgudsdyrkelse og bevisst forkast-
else av Hans lover og prinsipper. Gud fjernet derfor sin beskyttelse fra dem. Men Gud ledet ikke de fremmede 
nasjonene til å undertrykke israelittene med handinger som var i strid med Hans kjærlighets og rettferdighets 
prinsipper. Guds fiende påvirket de mennesker som fortsatt var ”syndens treller” til å angripe og undertrykke 
israelittene. Da de befant seg i denne uønskede, ubehagelige situasjonen, innså israelittene nok en gang sin egen 
skrøpelighet, og de vendte seg til Gud. Således tjente de vonde hendelsene til deres omvendelse og dermed til 
deres beste for evigheten. 
 
Da Gud ledet israelittene ut fra Egypt, havnet de gjentatte ganger i situasjoner som de opplevde truende. Som 
eksempler kan nevnes da folket var fanget mellom den egyptiske hæren og Rødehavet (2. Mos. 14), da de reiste 
gjennom ørkenområder uten mat og vann (4. Mos. 21, 5) eller da de for første gang stod på grensen til Kanaans 
land (4. Mos.  13-14). I disse tilfellene hadde det ennå ikke skjedd noe galt, men folket fryktet for forhold de 
mente at kunne inntreffe i nær fremtid.  
 
Israelittene kunne ha stolt på Gud, følt seg trygge og opplevd Hans fred i sitt indre til tross for at fremtiden så 
dyster ut. Gud hadde ledet dem dit de var og gjentatte ganger grepet inn på mirakuløst vis for å hjelpe dem. Men 
i stedet for å sette sin lit til Ham, ble folket overveldet av bekymring for sine potensielle farer. Derfor klaget de 
til Gud, og de gav Ham skylden for å ha påført dem den lidelsen de mente var rett rundt hjørnet.  
 
Dersom folket i stedet for å klage hadde stolt på Gud, ville den tilsynelatende vanskelige situasjonen tjent til å 
styrke deres tro og deres gudsforhold. Det ville ledet dem nærmere Gud. Slik var det med Moses. Han hadde lært 
Gud å kjenne, og han visste at Han var til å stole på. Da israelittene stod fanget mellom Rødehavet og 
egypterhæren, kunne han derfor berolige dem med disse ord: 
 

”Frykt ikke! Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som Han skal  fullbyrde for dere i dag. 
For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og 
dere skal være stille.” (2. Mos. 14, 13-14). 

 
Hadde israelittene grunnlag for å tro disse ord? Et slik grunnlag fantes både i deres egen erfaring og i Guds 
løfter. De hadde nylig fått erfare hvordan Gud hadde ledet dem ut fra Egypt med mirakler som det menneskelig 
sett ikke fantes noen alminnelig forklaring på. Det var også helt i samsvar med Guds befaling at de nå reiste ut 
fra Egypt. Gud hadde selv gått foran i en skystøtte og ledet dem dit de nå befant seg. Dessuten hadde de Guds 
ord å støtte seg til. De hadde Hans løfter til Abraham om at Han ville gi dem Kanaan og gjøre dem tallrike. De 
hadde også Guds ord som sa om dem: 
 

”...dine [Abrahams] etterkommere skal være fremmede i et land som ikke er deres eget. De skal trelle 
for folket der, og de kommer til å plage dem med undertrykkelse i 400 år. Også det folket de treller for, 
skal jeg dømme. Etterpå skal de dra ut med store rikdommer...” (1. Mos. 15, 13-14). 

 
Gud dømte egypterne – i samsvar med sitt ord. For israelittene var undertrykkelsens tid forbi. De var på vei mot 
et godt land – i samsvar med Guds ord. Hadde de satt sin lit til Gud og stolt på at Han ville lede dem til deres 
eget beste, ville de ha spart seg for mange ubehagelige bekymringer og sorger. Selv om det tidvis så dystert ut, 
hadde Gud gode planer for dem, og Hans omsorg vek ikke fra dem et sekund. De hadde ingen grunn til å tvile. 
Gud var med dem, også i deres vanskeligheter, og Han ville ikke la vanskelighetene overvinne dem. 
 

”...Frykt ikke, for Jeg har forløst deg. Jeg har kalt deg ved navn; du er min. Går du gjennom vannene, 
skal Jeg være med deg, og gjennom elvene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den 
ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For Jeg er Herren, din Gud, Israels hellige, din 
Frelser...” (Jes. 43, 1-3). 

 
 
Å stå imot eller la seg forme 
 
Vanskeligheter vi møter kan bidra til utvikling av positive karaktertrekk, på samme måte som bearbeidings-
prosessen sliper ned juvelens taggete overflate. Prosessen kan være smertefull, men når den er over, gir den et 
vakkert resultat. Gud bearbeider sine juveler, men resultatet er likevel avhengig av personens respons og vilje til 
å samarbeide. Dersom steinen lar seg forme, vil prosessen snart gi resultater. Men dersom den står imot, kan i 
stedet sprekkene bli større. Gud respekterer sine juvelers valg på dette området, og med sorg må Han kaste fra 
seg de steiner som ikke ønsker å tilhøre Ham. 
 



Allerede da han var ung, fikk Josef drømmer fra Gud om at hans far og hans elleve brødre en gang ville bøye seg 
for ham. Josef holdt ikke disse drømmene for seg selv, men fortalte dem til sin familie, noen som bidro til å øke 
brødrenes sjalusi og sinne mot ham (1. Mos. 37, 2-11). Gud hadde tiltenkt Josef en stor og betydningsfull rolle, 
men han var ennå ikke klar for den. Først etter mange år fylt av motgang og vonde hendelser, ble Josef opphøyet 
til den nest øverste lederen i Egypt. Det Josef hadde vært igjennom underveis, hadde påvirket hans 
karakterutvikling.  
 
Josef hadde holdt seg nær til Gud hele veien, og Gud hadde arbeidet med ham. Da hans brødre etter alle disse år 
bøyde seg for ham slik drømmen hadde forutsagt (1. Mos. 42, 6), var det en ydmyk Josef de møtte. Han var ikke 
bitter for det brødrene hadde gjort mot ham, men han elsket dem, tilgav dem og gjorde godt mot dem. Den 
”foredlingsprosessen” Josef hadde vært igjennom, gjorde ham også i stand til å inneha stillingen som Egypts nest 
øverste leder uten å opphøye seg selv eller glemme Gud – slik israelittene senere gjorde da Gud gav dem fred og 
velstand i Kanaan. 
 
Også Jesu disipler måtte bearbeides før de kunne utføre den gjerning Han ønsket de skulle gjøre. De var både 
stolte og hevngjerrige, og de hadde mange feilaktige holdninger, både overfor ikke-jøder og overfor syndere (jf. 
”Hvem har syndet?” i kap. 6). Daglig fikk de lære av Jesus, både gjennom det Han fortalte dem og det de så 
Ham gjøre, men også deres personlige erfaringer og de vanskeligheter de møtte, bidro til å forandre deres karak-
ter i retning av Guds prinsipper. De lærte ydmykhet, tilgivelse, selvoppofrelse og kjærlighet. De var som juveler 
som villig lot seg tilslipe av sin Herre. 
 
Disippelen Peter er et godt eksempel. Han anerkjente tidlig Jesus som den lovede Messias. Han elsket Ham og 
ønsket å følge Ham (jf. Joh. 1, 41-42). Men Peter hadde mye å lære. Han kunne være impulsiv og stolt, og hans 
tro kunne vakle. Den stormfulle natten da Jesus kom gående på vannet til disiplene der de satt i båten, ba Peter 
Jesus om å invitere ham ut til seg. Da invitasjonen kom, nølte han ikke med å gå ut på vannet. Dette var en sann 
troshandling. Men da Peter mistet Jesus av syne til fordel for seg selv, det overnaturlige han gjorde og stormen 
som herjet rundt dem, begynte han å synke. Idet Peter innså at han var i ferd med å gå under, vendte han seg 
igjen mot Jesus. ”Herre, frels meg!” ropte han, og straks tok Jesus tak i ham. Sammen gikk de ombord i båten 
(Matt. 14, 24-33). Først da Peter vendte seg til Jesus og vandret sammen med Ham i stedet for å stole på seg 
selv, kunne han gjøre noe som for et menneske var umulig. 
 
Peters opplevelse var en sterk erfaring, men ennå hadde han mye å lære. Han kjente ikke seg selv eller sitt behov 
for et nytt og annerledes hjerte. Da Jesus under nattverdsmåltidet fortalte disiplene at de snart kom til å forlate 
Ham, hadde Peter protestert. ”Selv om alle de andre kommer til å ta anstøt, vil likevel ikke jeg gjøre det,” sa han 
(Mark. 14, 29). Jesus advarte ham om at han ville komme til å fornekte Ham tre ganger innen hanen hadde galt 
to ganger. Men Peter protesterte igjen: ”Om jeg så må dø sammen med Deg, skal jeg ikke fornekte Deg!” (v. 31). 
Da Jesus ikke lenge etter var blitt arrestert og det ble påstått at Peter var en av Hans disipler, forsøkte han å 
beskytte seg selv med å fornekte Jesus med banning og sverging. Kort etter hørte han hanen gale for annen gang 
den morgenen.  
 

”...Da husket Peter de ord Jesus hadde sagt til ham: ”Før hanen galer to ganger, skal du fornekte Meg 
tre ganger.” Og da han mintes det, brast han i gråt.” (v.72).  

 
Denne hendelsen var svært smertefull for Peter. Jesus hadde advart ham om det som kom til å skje. Hvis Peter 
hadde tatt advarselen på alvor og vært på vakt (jf. Mark. 14, 38), kunne han ha unngått det. Men Peter stolte på 
seg selv og unnlot derfor å søke den nødvendige hjelpen fra Gud.    
 
Det var ikke Gud som hadde bestemt at Peter skulle fornekte sin kjære Frelser, og det var heller ikke etter Guds 
ønske eller plan at det skjedde. Men Jesus kjente sin disippel – til og med det antall hår han hadde på sitt hode 
(jf. Mer verd enn mange spurver). Han kjente til Peters sterke og svake sider. Han kunne derfor advare ham på 
forhånd om hva som kom til å skje dersom han fortsatte på samme måte (jf. Faraos hjerte i kap. 7).  
 
Selv om hendelsen var smertefull for Peter og Gud ikke stod bak den, var den et viktig bidrag til Peters hele og 
fulle omvendelse. Den var med på å slipe ned juvelen Peter og virket dermed ”til det gode” for ham (jf. Rom. 8, 
28). Fra det som senere fortelles om denne disippelen, kan vi se at hans karakter ble forandret. Da jødiske ledere 
noen uker etter truet ham på livet, forkynte og bekjente han Jesus uten frykt (Apg. 4, 8-13; 5, 29-32). Han søkte 
ikke lenger sin egen ære, men ønsket å opphøye Gud og gjøre det beste for sine medmennesker. Dette og den 
videre ”bearbeidelsesprosessen” lærte ham ydmykhet, lydighet, avhengighet og tillit til Gud. 
 



Som eksempel på en stein som Gud brukte mye tid på, men som likevel ikke ville la seg foredle, kan vi nevne 
den farao som satt på tronen da israelittene ble ledet ut av Egypt. Denne egyptiske kongen ønsket ikke å føye seg 
etter israelittenes Gud. Han holdt fast ved sine egne guder og fortsatte å opphøye seg selv. Da de ti plagene 
rammet det egyptiske land og folk, valgte han å forherde sitt hjerte og stå Gud imot (jf. Faraos hjerte i kap. 7). 
Ingen av de miraklene som vitnet om Guds eksistens og storhet og om sannheten i Hans ord og religion, kunne 
trenge gjennom faraos harde overflate. Fiendskapen mot Gud ble i stedet sterkere, og denne kongen ble aldri 
noen vakker juvel i Guds skattekiste. 
 
 
Verdens lys 
 
Gud sliper sine juveler, og Han bruker tid på dem slik at resultatet skal bli best mulig. Jo blankere overflaten blir, 
jo bedre reflekteres lyset. Etter hvert som Guds arbeid med menneskehjertet går fremover, vil mer og mer av 
Hans karakter komme til syne i deres liv. Jesus sa om dem som kom til tro på Ham og takket ja til Guds 
frelsestilbud: 
 

” De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden ... Slik som Du [Faderen] har utsendt Meg til 
verden, har også Jeg utsendt dem til verden.” (Joh. 17, 16. 18).  

 
Gjennom sitt liv gav Jesus menneskene en fremstilling av Guds karakter. Han viste oss hvem Faderen er (jf. Joh. 
1, 18). Nå som på Jesu tid er det stor forvirring om hvordan Gud er. Derfor er det Guds hensikt at de juvelene 
Han har funnet og bearbeidet, skal reflektere Hans lys til en verden i mørke.  
 
Om seg selv sa Jesus: 
 

”Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” (v. 4).  
 
Det er ved å følge Ham som er ”verdens lys” – ved å vandre sammen med Jesus (jf. Matt. 14, 31-32) – at et men-
neske får del i denne skatten, ”livets lys”. Da vil de også selv være ”lys” i verden. Som Jesus sa: 
 
 ”Dere er verdens lys...” (Matt. 5, 14). 
 
Gud ønsker å finne flere av de juvelene Han har betalt så dyrt for. Gjennom våre liv skal vi være et vitnesbyrd 
om Ham og om Hans nådes kraft til å forandre karakteren – til å rense bort slagget og slipe ned kantene. Jesu bud 
til sine etterfølgere er: 
 

” Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere 
døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt 
dere.” (Matt. 28, 18-20).  

 
Deretter legger Han til: 

 
 ”Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (v. 20). 
 
Du er en av Guds juveler, kjøpt ”med det dyrebare Kristi blod” (1. Pet. 1, 18). Han vil ikke svikte sine juveler, 
men ta vare på dem og fullføre det arbeidet Han har begynt.  

 


