
 

Jesus Kristus er Herre! 

 

 Innledning: Det er godt at vi er forskjellige. Forskjeller beriker! At vi har våre 

«favorittområder» når det gjelder Bibelen og troen kan også være en berikelse, når vi er 

villige til å lære av hverandre. En utfordring blir det først hvis vi ikke vil lære av 

hverandre- slik at troen vår kan innta «nytt land» og vokse og utvikle seg.                  

Tekst; 1KOR 8: 4-6. 

 

Bibelens to «hovedspor» 

Bibelen inneholder et mangfold av tema og saker. Men, hvis vi summerer det hele, er det 

to tema som dominerer, og det er det som har med vår frelse å gjøre, samt det som 

omhandler Guds herredømme. Tydelig kommer dette fram i 2KOR 5: 15; Og han døde for 

alle.. for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv men for ham som døde og stod 

opp for dem. 

Vi ser dette i Israelsfolkets historie. Dette folket var utvalgt av Guds nåde, til å være Hans 

eget eiendomsfolk. Les 5MOS 6: 4-9 De var kalt til å følge den ene sanne Gud og være 

Hans folk i en verden full av «avguder», men opplevde stadig å bli fristet til å være som de 

andre folkene. Les JER 2: 1 ff og ESEK 14: 3. 

Som Jesustroende av i dag, er vi også kalt og frelst av nåde til å være Guds folk, et konge-

lig presteskap i vår tid. Og på samme måte opplever vi at det å være «i verden» ofte fører 

til at vi fristes til å bli som verden. For de første kristne handlet det om å våge å stå for 

troen og bekjenne Jesus som Herre når de ble pålagt å bekjenne keiseren som herre.  

Og siden har utfordringene til å forlate «Jesu herredømme» stått i kø, ikke minst i forhold 

til «Mammon», som Bibelen omtaler som en av våre største fristelser. Men stadig nye 

utfordringer legges til, ikke minst gjennom et samfunn som vil «privatisere» troen, og 

gjennom det begrense dens innflytelse på våre hverdags og arbeidsliv.  

Til samtale: Hva tenker du om dette at Bibelen har to «hovedspor»? I hvilken grad 

opplever du at samfunnet griper inn på troens områder og vil begrense Jesu Herredømme i 

våre liv?   

 

Troens praktiske konsekvenser 

En utfordring synes å være at troen i større grad begrenses til et «søndagsfenomen». 

Hvordan vi forvalter våre penger, vår tid, våre samliv og vår karriere synes å ha liten 

relevans knyttet til vår tro. I praksis får vi en «kristendomstype» hvor den eneste 

forskjellen mellom oss og «verden» er hva vi gjør om søndagen.  

Til samtale: Drøft utsagnet; «If Jesus is not Lord over all, He is not Lord at all!» Hvilke 

praktiske konsekvenser har det for deg at du er en kristen? Er du bevisst at Jesu Herre-

dømme angår alle sider av ditt liv og at vi en dag skal svare for hvordan vi levde dette ut?  




