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Vår helliggjører

“Derfor led også Jesus utenfor porten,
for at Han kunne hellige folket med
Sitt eget blod.” Heb. 13,12.
Her referer forfatteren av Hebreerbrevet direkte til offertjenesten under
den gamle pakt. Offerdyrets kropp ble
brent opp utenfor leiren. Slik er den
gamle pakts offertjeneste et forbilde
på Jesu død på Golgata.
Vi, som har tatt imot Jesus i våre
hjerter, hører til dette folket, som han
har helliget ved sitt blod. Derfor er
Jesus Kristus vår helliggjører.
Begrepet “helliggjører” står ikke i
Skriften, men ord som dekker samme
betydning finner vi flere steder.
Herren måtte, fordi Han er kjærlighet, gjenforenes med sin skapning. Det
var bare én løsning på problemet; et
feilfritt offer. Blant skapningen fantes
ingen og ingenting som var ubesmittet av synden. Kun i Guds eget rike,
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fantes én, som kunne tjene som offer
og gjenoppretter, av den tapte relasjonen mellom Skaperen og Hans skapning, Hans egen sønn! Det er utenfor
vår fatteevne, hvilken betydning det
har, at vi ved Jesu blod har blitt helliget. Vi forstår likevel, at uten hellighet skal ingen se Gud.
I 1.Kor. 1,30 leser vi: “Men det er
av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han
som for oss ble visdom fra Gud og
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.” Dette kan umiddelbart lyde
som uforståelig, nesten som det mangler noe i setningen som binder den
sammen til noe forståelig. Men nei,
- Den uttrykker akkurat det som er
sannhet.
Kristus i oss; er visdom fra Gud
(også kaldt Guds hemmelighet), rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.
Utenfor Kristus er vi utenfor rettfer-
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digheten, helliggjørelsen og forløsningen. Når Han er i oss og vi i Ham, er
vi ikke bare verdig til å være i Herrens
nærvær, men vi vil også forvandles til
Hans likhet. Dette er jo det ufattelige,
at Herren, for Jesu skyld, lar oss skue
Ham i hans nærvær.
Forestill deg, at en skitten, uvasket
uteligger skulle besøke en keiser. Det
ville ikke være mulig hvis ikke keiserens sønn hadde fått kjærlighet til uteliggeren og talte godt for ham hos sin
far.
Vi kan lett forestille oss at uteliggeren snart ville få anledning til å vaske
seg og kle på seg nye klær. Keiseren
fikk, for sønnens skyld, kjærlighet til
uteliggeren, og uteliggeren fikk lov å
bli hos keiseren.
Snart vil uteliggeren legge merke til
at keiseren og sønnen hans oppfører
seg annerledes enn han selv. Han for-

står at han er nødt til å lære og oppføre
seg som dem hvis han skal bli i keiserens nærhet. Uteliggeren begynner
å legge merke til keiseren og sønnen
hans: både handlingene dere og
ordene. Før han møtte keiserens sønn
og tok imot tilbudet hans om å være
med hjem til faren hans, var livet fullt
av synd og dårlige vaner. Men nå når
han ser dem, merker han plutselig den
atmosfæren de ferdes i. Ja, det er som
om det er en tredje person til stede,
sammen med dem. Det er plutselig
lett å vise kjærlighet og gjengjelde det
onde med det gode.
Ære være Gud, at Han ga oss Sin
Sønn til soning, gjenopprettelse og
likedannelse. Må Han bli herliggjort
ved våre legemer, for Han er det verd.
Aron Schytt

KØBENHAVN

Friheten i Kristus

Hele vårt kristenliv bør være sentrert i
Kristus og ha utgangspunktet i Ham.
Når vi får øye på dette, er vi på vei
inn i den friheten Kristus har kalt oss
til, nemlig friheten i Ham. I oss selv
finner vi ingen ekte frihet. Hvis vi lar
lyset fra korset skinne inn i vårt liv,
så vil det vi finner i oss selv være
syndig og skittent. Søker vi etter frihet
i oss selv eller andre jordiske goder,
da kan vi aldri se den friheten Jesus
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har kalt oss til. La oss søke Jesus!
Her er en del vers som forklarer
hva vi er og får i Kristus: 1.Kor.1,30
1.Kor.4:10, 2.Kor 2:14 mf. I dag er det
mange som søker etter nådegaver, opplevelser, helbredelser etc. men glemmer å søke Jesus. La oss, brødre og
søstre, søke Jesus som er opphavet til
nådegavene, opplevelsene, helbredelsene etc., for i Ham finner vi alt dette!
Det er synden som så lett fanger oss
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(Heb.12,1) og hindrer oss å ha del i
den friheten som Kristus har frigjort
oss til (Gal. 5,1). Ved loven ser vi vår
urenhet, og at vi rett og slett fortjener
å stå langt borte fra den Hellige Guds
åsyn. Ved hjelp av Guds perfekte og
hellige lov kommer vi inn i syndserkjennelsen (Rom.3,20). Loven viser
oss at det virkelig står ille til med oss
uten nåden. Gud gav loven for at Han
ved den kan tukte mennesker til Kristus (Gal.3,24). Loven skal føre oss ned
på kne foran korset i syndserkjennelse
og takknemlighet til Jesus for det Han
har gjort for oss.
Det at vi har brutt Guds lov - løyet,
stjålet, begjært, vært stolte, sinna, baksnakket, sett ned på andre mennesker
etc. gjorde at Jesus ble gjort skyldig i
vårt sted (2.Kor. 5,21), selv om Han
var hundre prosent ren og uskyldig.
Straffen lå på Ham slik at vi kunne
få fred (Jes. 53,5). På korset lot Jesus
sitt blod flyte for oss og led den grusomme straffen som egentlig skulle ha
rammet oss.
Det er dette dyrebare og rene Jesu
blod som kan gjøre oss rettferdige og
rene fremfor Gud, det er dette blodet
som renser fra all synd (1.Joh.1:7),
det er dette blodet som er med og
gjenoppretter vårt ødelagte forhold til
Gud. Alt dette bare av nåde! Vi kan
aldri gjøre oss fortjent til å motta
dette
frelsesverket!
(Ef.
2,9)
Fra dette enorme frelsesverket får vi
del i Hans fylde, som ikke bare er av
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nåde, men nåde over nåde (Joh.1,16).
Som Ef. 1,3 sier: «Han har velsignet
oss med all åndelig velsignelse i den
himmelske verden I Kristus». Nåde
over nåde er at den oppstandne Kristus, etter å ha renset oss fra all synd, tar
bolig i oss for å ha samfunn med oss
(Ef. 3,9). Han ønsker å leve i oss og
gjennom oss i alle ting. Han skal vokse
og vi skal avta (Joh. 3,30, Ef.4,15-16).
Vi hører ofte om seier over synd,
selvfornektelse og en iherdig kamp
mot synden. Dette er viktig, men kan
fort føre til trelldom hvis vårt fokus
ikke er riktig. Det kan fort bli til noe vi
skal kjempe og noe vi skal klare i oss
selv. Men jeg har innsett at seier over
synden har ingenting med meg selv
å gjøre - for i meg selv er jeg såpass
syndig at det å prøve på egenhånd ville
bare være bortkastet tid. Det å prøve
å behage Gud på egenhånd fører bare
til død, for på det området har jeg allerede mislykkes og skuffet Gud.
Men vi vet at Kristus lever og det er
Han som skal leve i oss og gjennom
oss, og det er Hans nåde som bærer
oss. Hvis Kristus, som er den fullkomne seieren over synden tar bolig
i oss, da kan vi i Ham få del i denne
seieren, slik at vi i Ham kan få del i
denne åndelige velsignelsen i den himmelske verden i Kristus. Lar vi Kristus vokse så vil vi og vårt avta. Da
kommer vi inn i denne friheten som
Bibelen snakker om, den friheten som
er i Kristus.
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Tross denne enorme nåde som er
gitt oss, må vi akte oss døde for synden
(Rom. 6, 11) og ikke la den herske i
våre dødelige legemer (vers 12).
Når Kristus gir oss seier over en synd
vi kanskje har slitt med en god stund,
kan vårt dåraktige kjød fortelle oss
«hva vi har prestert». Til og begynne
med innså vi at vi hadde seieren i Kristus, men nå blir vi stolte i det vi tror er
vår egen prestasjon. Noe som er enda
verre, er at vi samtidig ser ned på andre
brødre og søstre som kanskje enda
ikke har fått seier på samme område.
Dette er noe som ofte kommer snikende inn.
Denne stoltheten som fører til
hykleri er farlig, og hvis vi ikke lever
i selvransakelse og omvender oss med
engang fra dette, så vil det snike fordervelse, synd og fall i våre liv og vårt
forhold til Kristus vil rakne. Det som
Kristus hadde begynt å bygge i oss
har ved hovmod gått over til å bli noe
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som vi tror vi har greid på egenhånd.
La oss ransake oss selv og la Kristus
få all ære for den seier Han gjennomførte på korset, og i vårt liv. For når
vi vokser i Kristus og Han i oss, så
vil vi bli formet mer og mer i det
bildet Gud ønsker oss å bli formet
i, nemlig i Jesu Kristi bilde!
La oss ære Gud med det livet Kristus
har kalt oss til!
Jarmo Larsen

HVITTINGFOSS

For dere, brødre,
er blitt kalt til frihet.
Bruk bare ikke friheten
som en anledning for kjødet,
men tjen hverandre
ved kjærligheten! For hele
loven er oppfylt i ett ord,
nemlig dette: Du skal elske
din neste som deg selv!
Gal. 5, 13-14.
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For om basunen lager en uklar lyd,
hvem vil da gjøre seg klar til strid?
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