
 

 

 

Tema: Ansvar 
Bibelen er Guds åpenbaring til oss om hvem han er, hvem vi er og hvordan han 
frelser dem som holder seg til ham. Og i Bibelens første 11 kapitler finner vi en 
fortettet beskrivelse av dette. Det er som om Gud vil si at «jeg skal nå fortelle dere 
historien om min frelsesplan, men først er det noe dere må ha klart for dere for at 
dere skal forstå resten av historien». Her definerer Gud hvem han er, og hvem vi er i 
relasjon til ham. 
 
 
I sin bok «Grunnsøylene» kaller Børre Knudsen 1. Mosebok kapittel 1 - 11 for 
Urtestamentet, fordi de kommer før Gud inngår den gamle pakt med Abraham. Disse 
kapitlene handler ikke om naturvitenskap, men om Gud. Her er det Gud selv som 
står frem og introduserer seg.  
 
Her er noe av det vi kan se om Gud og hans karakter i disse kapitlene: 

1. Det er Gud som har skapt verden. Derfor har han autoritet over alt sitt 
skaperverk. Det er vi som er underlagt ham, ikke omvendt. Han sender lys inn 
i mørket, skaper orden i kaos.  

2. Det er bare Gud som er Gud og som skal tilbes. I de gamle kulturene var de 
ulike dagene i uka underlagt hver sin gud, og dagene fikk navn etter disse. Det 
ser vi også på våre ukedager: Solas dag, månens dag, Tyrs dag, Odins dag, 
Tors dag, Freyas dag og Saturns dag. Men her forteller Gud at det er han som 
har skapt hver dag i uken, og derfor skal tilbes alle dagene.  

3. Guds vilje er god. Alt han skaper er godt. Også vi merker trykket fra 
samfunnet rundt oss om at det er usunt for mennesker å følge Guds vilje slik 
den er beskrevet i Bibelen. Men her slår Gud fast allerede i starten at hans 
vilje er den beste.  

4. Vi er skapt i hans bilde og har dermed en uendelig verdi. Til alle tider har 
herskere satt opp bilder og statuer som representasjon av seg selv. Bildene 
uttrykker herskerens nærvær og krever respekt. Å krenke bildet er derfor å 
fornærme herskeren selv. Mennesket er skapt i Guds bilde, og vår verdi er 
uløselig knyttet til dette. Å krenke et annet menneske er derfor å krenke Gud 
selv. Vi kan ikke både forakte vår neste og samtidig elske Gud. Det er en 
selvmotsigelse. Om du krenker bildet, forakter du også originalen.  

5. Vi er skapt som kvinne og mann. Det er en del av Guds design, av selve 
skapelsen. Enheten mellom kvinne og mann er et bilde på enheten mellom 
kirken og Kristus. Han er trofast mot sin brud, han har gitt sitt liv for henne. 
Han elsker henne ikke den ene dagen for å forkaste henne den neste. Derfor 
fordømmes hor og utroskap så sterkt i Bibelen. Du kan ikke ligge rundt med 



 

mange og samtidig leve i en intim relasjon med Kristus. Om du krenker bildet, 
forakter du også originalen.  

6. Mennesker har gjort opprør mot Gud. Vi er ikke gode på bunnen. Vår synd 
skiller oss fra Gud. 

7. Vi har ansvar for hverandre. Jeg er min brors vokter. 
8. Gud dømmer synd, men den som holder seg til Gud skal bli frelst 
9. Gud er større enn noe mennesker kan finne på å gjøre. Vi mennesker kan 

tenke at nå trenger vi ikke Gud lenger. Vi har kommet så langt, vi er så 
avanserte at nå kan vi klare alt vi vil.  Men Gud er større enn dette.   

Hvis vi vil bevege verden, er det avgjørende at vi har et rett bilde av Gud og hans 
karakter. Dette er fundamentet for vår tro. Om fundamentet smuldrer eller forsvinner, 
vil også troen etter hvert vakle eller forsvinne. Om vi skal erfare Guds kraft er det 
viktig at det er Bibelens Gud vi tjener, slik han selv sier at han er. Ikke en gud som er 
skapt i vårt eget hode, som passer det som er behagelig for oss. Hvis vår oppfatning 
av Gud er annerledes enn det han selv sier i Bibelen, er det han som har rett, og vi 
som tar feil. Alltid! 
 
Gud identifiserer seg med sitt bilde. Det vi gjør mot et menneske, gjør vi mot ham, på 
godt og vondt. Derfor er det vi gjør mot andre så viktig. Å gjøre godt mot andre 
mennesker, våre naboer, kolleger, venner, familie, er en tjeneste for Gud selv.  Og 
tilsvarende er det å forakte dem og se ned på dem det samme som å forakte Gud 
selv.   
 
Bibeltekster:  

 Matteus 25,40.    
 Matteus 5, 23-24.  
 Matteus 5,44.  
 Joh. 15, 4-5 
 Hebr. 13, 2-3 
 1. Joh. 4, 20-21  

 
Spørsmål til samtale: 

1. Snakk sammen om hva dere tenker om dette. Er det noe som utfordrer deg, 
noe som provoserer deg, noe som treffer deg?  

2. Snakk sammen om hva det betyr at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Hva 
betyr det for hvordan du forholder deg til deg selv, og hva betyr det for 
hvordan du forholder deg til din familie, dine naboer, dine kolleger, dine 
venner, og andre rundt deg?  

3. Hva kan du gjøre for å kunne høre fra Gud? Er det noe du må endre på i dine 
daglige rutiner for å rydde plass til å pleie fellesskapet med ham? 

4. Er det noen mennesker som du må forlike deg med og be om tilgivelse for 
noe? Noen du har krenket, tatt noe fra eller gjort noe imot? Kan du dele det 
med gruppa slik at de kan følge deg opp på det?  

 


