
 

  I gode og onde dager 
Innledning: Bibelen er herlig ærlig! Her settes forventningene høyt til de som vil følge 

Guds gode vilje, og her beskrives virkeligheten slik den er. Vi lever alle i spenningen 

mellom ideal og virkelighet, både i våre nære relasjoner og i menighetsfellesskapet. Livet er 

sannelig ikke for pingler. 

Tekst: EF 4: 1-6 

 

I gode og onde dager- ekteskapet 

Les 1MOS 1: 27-28, 1MOS 1: 31, 1MOS 3: 24 og MATT 19: 6 

Guds vilje er god, og hans ordninger er gode. Uansett hvor høyt vår tid snakker om frihet og 

selvrealisering, så rokker ikke dette ved at Skaperen har laget rammer for livet som suverent 

viser seg å være til vårt felles beste.  

Men, å si at samlivet alltid er enkelt og lett, er å fornekte virkeligheten. Alle typer relasjoner 

utfordres av vår egen selvopptatthet. Derfor trenger vi hjelp, både fra Skaperen og fra 

mennesker som har visdom til veiledning. Ikke minst får vi hjelp fra Ordet til å forme 

relasjoner som blir varige, sterke og gode: Les KOL 3: 12-14. 

Så går det likevel i stykker av og til. Og da viser skammen seg ofte som et hinder for å søke 

hjelp i tide. Bibelen taler om våre «harde hjerter», og slik er vi. Men, Guds nåde og 

tilgivelse, Hans evne og vilje til å gjenopprette gir oss håp om at vi ikke etterlates ubrukelige 

i kaoset. Les JOH 4: 18 og 29 

I gode og onde dager- i menigheten 

Les JOH 12: 24, APGJ 8: 1ff, APGJ 9: 31 og MATT 12: 25 

«Martyrenes blod er kirkens såkorn» sa kirkefader Tertullian. Og som kirke er vi ikke lovet 

enkle kår, vi er et «motstrøms» folk. Hele kirkens historie viser oss at motstand og 

forfølgelse har fulgt kirken- og samtidig renset kirken og gjort den kraftfull. 

Samtidig opplever den lokale menighet ofte at tider med fred, både innad og utad gir gode 

vekstvilkår. Vår største utfordring, og det største hinderet for vekst, er når vi slåss 

innbyrdes. Og alt for ofte handler våre kamper om rent menneskelige tanker og følelser. 

Ting som i seg selv er bagateller i den store sammenhengen får så lett bli store når våre egne 

følelser får styre oss. Vi sliter med å se på forskjeller som en ressurs, og havner ofte i den 

posisjon at vi gjør «de andre» til motstandere.   

Teologiske forskjeller må vi ta på alvor. Vi tolker alle Skriften, og i seg selv er ikke det et 

problem. Utfordringene kommer når noen lar hensyn utenfor Skriften danne norm for hva 

som kan og skal forplikte oss som kirke i vår tid. 

«I have a dream» sa Martin Luther King for mange år siden. Og jeg har også en drøm, en 

drøm som kan oppsummeres i Paulus sin hilsen i 2TESS 1: 3: «Vi må alltid takke Gud for 

dere søsken, som rett er. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere 

har til hverandre, blir større hos hver og en av dere.» 




