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Kristus i sentrum (3) 
 
Forrige ark så vi at gjennom Kristus er vår vei til å se hvem Gud er og vår vei til frelse. 
Hebreerbrevet forteller at Kristus har satt seg ved Guds høyre hånd for alltid, siden hans 
soning er fullkommen. Siden han har satt seg, er det også meningen at vi skal sette oss. Ikke 
hvor som helst, men på den grunn som holder uansett. Derfor er dagens preposisjon ”på”: 
 
På Kristus 
Dette gir oss grunn til ransakelse og hvile. 
a) Ransakelse 

Les Matt.7,24-27 
Dette er historien om to hus - et bygd på sand og et bygd på fjell. Det er absolutt mulig 
at husene så helt like ut, men stormen vil avsløre om grunnen holder.  

Det utfordrer oss til å gå i oss selv. Du kan lure mange med en kristen maske, kristen tjeneste 
og kristen livsstil, men en dag vil det vise seg om din grunnmur holder. Hva bygger jeg mitt 
liv på? Har du bygd ditt liv på Kristus eller på egeninnsats? Har du bygd ditt liv på egne valg, 
eller lar du Guds ord til oss i Bibelen styre deg? Er det Jesus eller du som er sentrum i ditt liv? 
Les Salme 139,23-24 og la det bli en bønn for ditt liv. 
b) Hvile 

Et menneske som bygger sitt liv på Kristus, får en stødig og fast grunn for hvile.  
Les Ef.2,1-10 (spes. v. 8-9) 
Det som er så genialt med dette er at vi flytter hele grunnlaget for vår frelse fra oss 

selv (ustabile) og over til Kristus (som er den samme, i går, i dag, ja, til evig tid). 
Og vi skal få hvile 
John Paton var misjonær på Ny Hebridene på 1800-tallet. I sitt arbeid med å oversette 
Johannesevangeliet, stoppet han med en stor utfordring allerede i det 12. verset. Hvordan 
skulle han oversette det greske ordet ”pisteuo eis”, som betyr å tro/stole på? Det fantes ikke 
noe ord for dette på denne folkegruppens språk. De var kannibaler, og tillit var fraværende – 
naturlig nok… Paton hadde en nøtt: Hvordan oversette ett av de viktigste begrepene i 
Bibelen? Mens han satt i stolen ved skrivebordet og jobbet med dette, kom tjeneren hans inn. 
”Hva gjør jeg nå?”, spurte Paton. ”Du sitter ved skrivebordet”, var svaret på spørsmålet. 
Deretter løftet Paton beina og lente seg tilbake i stolen sin. ”Hva gjør jeg nå?”, spurte han. Da 
brukte tjeneren et verb som betyr ”Å lene med hele sin vekt på.” Dette brukte Paton for å 
oversette ”tro”. Og vi som har ordet ”tro” i vårt vokabular kan lære utrolig mye av ham… Å 
tro på Kristus betyr å lene med hele sin vekt på ham. 
Du trenger ikke holde Gud oppe 
Du trenger ikke holde din tro oppe 
Du trenger ikke holde deg selv oppe 
Du skal få hvile på Kristus – vår faste klippe. 
 
På Krisus 
- skal vi få bygge våre liv 
- skal vi få hvile ut 
 

• Kan du med egne ord forklare forskjellen på de to husene (og byggherrene) i Matt.7? Hvem er disse 
to i Bergen 2006? 

• Les Jak.1,22-25. Hva kan disse versene lære oss om de to husene i Matt.7? 
• Hva tror du menes med ”Du trenger ikke holde Gud oppe. Du trenger ikke holde din tro oppe. Du 

trenger ikke holde deg selv oppe.”? Er det en relevant problemstilling? 
• Hvordan ville du forklart tro til en person som ikke hadde hørt om kristendommen? 
• Finn bibelvers som sier noe om tro. Hva sier de om hva tro er? 
• Les Matt.11,28. Er det lett å leve dette ut i praksis? 


