Evangeliets klare budskap
-

Zac Poonen

I denne artikkelen vil jeg forklare hva det betyr å bli “født på ny” - eller å bli “frelst”.
Omvendelse er det første skritt mot denne opplevelsen. Men for å kunne omvende deg (vende seg fra synd)
må du først vite hva synd er. Blant kristne i dag er en feil forståelse av omvendelse utbredt, fordi det er mye
feil forståelse av synd.
Standarden i kristenheten har sunket betydelig de siste tiårene. Det ”gode budskapet” som de fleste
predikanter forkynner i dag er en svært forenklet versjon av sannheten. Folk blir fortalt at de bare trenger å
tro på Jesus. Men tro på Jesus alene vil ikke frelse noen, hvis de ikke også omvender seg.
Grunnvollen i det kristne liv er å bli født på ny. Om du lever et godt liv, uten å legge en slik grunnvoll, vil
din kristendom ikke være annerledes enn de andre religionene i verden – som også lærer opp folk til å leve
gode liv. Det er klart vi må leve gode liv, men det er overbygningen i kristenlivet - og ikke grunnvollen.
Grunnvollen er å bli født på ny. Det er der vi alle må begynne.
Jesus brukte uttrykket ”født på ny” i Johannes 3:3, da Han snakket med Nikodemus som var en religiøs leder
og en gudfryktig og oppriktig mann. Likevel sa Jesus til ham, ”Den som ikke blir født på ny, kan ikke se
Guds rike” (Joh. 3:3). Så vi ser her, at selv om man er et veldig godt menneske, trenger man en åndelig
fødsel for å komme inn i Guds rike! Så fortalte Jesus ham at Han (Jesus) skulle bli løftet opp på et kors for å
dø og at de som trodde på Ham skulle motta evig liv (Joh 3:14,16).
Jesus forsatte med å fortelle ham at menneskene elsket mørket mer enn lyset, fordi deres gjerninger var onde
(Joh. 3:19). Men de som er ærlige vil komme inn i lyset og blir frelst (Joh 3:21). For å bli født på ny må du
komme inn i lyset. Det betyr å være ærlig med Gud og bekjenne dine synder for Han. Det er klart at du ikke
kan huske alle de syndene du har begått, men du må innrømme at du er en synder og fortelle Gud de syndene
du husker.
Synd er svært omfattende og du kan bare se små deler av den i ditt liv, til å begynne med. Det er som om du
bor i et stort land som du kun har sett små deler av, men etter hvert som du vender deg bort fra den synd du
kjenner til vil du gradvis se mer og mer av dette ”landet av synd” i ditt eget liv. Når du vandrer i lyset vil du
se mer og mer av din synd – og du kan da rense deg mer og mer fra den. Derfor må du vandre i oppriktighet
med Gud hele tiden.
For å bruke et annet bilde: Du bor i et hus som har mange møkkete rom. Du ønsker at Herren Jesus skal
komme og bo i ditt hus, men han kan ikke bo i møkkete rom. Så Han hjelper deg å vaske alle rommene – ett
om gangen. Og gradvis, litt etter litt, blir hele huset renset. Slik er det vi vokser i hellighet i vårt kristenliv.
Apostelen Paulus sa en gang at han forkynte det samme budskapet til alle overalt hvor han kom:
Omvendelsen til Gud og tro på vår Herre Jesus (Apg 20:21). Dette er de to betingelsene for å kunne legge en
god grunnvoll i livet og bli født på ny. Gud har sammenføyd omvendelse og tro, mens de fleste kristne
forkynnere i dag har atskilt dem. Omvendelse er utelatt fra det meste av dagens forkynnelse av evangeliet.
De fleste predikanter forkynner bare om tro.
Men hvis du bare har tro, kan du ikke bli født på ny. Det er det samme som at en kvinne ikke kan få barn på
egenhånd, samme hvor mye hun forsøker. En mann kan heller ikke få barn på egenhånd. En mann og en
kvinne må komme sammen for at et barn kan bli født. På samme måte er det når omvendelse og tro kommer
sammen at et åndelig barn blir født – at den nye fødsel finner sted i din ånd. Denne åndelige fødselen er like
virkelig som en fysisk fødsel – og den skjer også på et bestemt tidspunkt. Den er ikke gradvis.
Det kan være måneder med forberedelser før den nye fødselen – akkurat som det er måneder med
forberedelser før en fysisk fødsel. Men den nye fødselen i seg selv (akkurat som en fysisk fødsel) skjer på et
øyeblikk. Noen kristne vet ikke datoen for sin nye fødsel. Jeg kjenner ikke datoen for min egen nye fødsel,
men det er det samme som å ikke kjenne datoen for sin fysiske fødsel. Det er ikke så viktig – bare du er i
live!! På samme måte er det viktige å vite med sikkerhet at du er levende i Kristus i dag.
Er vi trangsynte når vi sier at Jesus er den eneste veien til Gud?
La meg svare på dette med en illustrasjon: En som aldri har sett min far (og ikke engang et bilde av min far),
vet ikke hvordan min far ser ut. På samme måte kan ikke vi som aldri har sett Gud vite noe om Ham eller
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veien til Ham. Jesus Kristus derimot, kom fra Gud. Derfor er det Han alene som kan vise oss veien til Gud.
Han sa ”Jeg er veien. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14:6).
Når vi tenker på Jesu påstand om å være den ENESTE VEIEN til Gud vår Far, må vi enten si at Han snakket
sant eller at Han var en løgner og en bedrager. Hvem våger å kalle Ham en løgner og en bedrager? Det
holder ikke bare å si at Jesus var et godt menneske eller en profet. Nei. Han var Gud selv – og ikke bare et
godt menneske. Han kunne umulig ha vært et godt menneske om Han var en løgner og en forfører! Så vi
konkluderer at Jesus virkelig var Gud i menneskelig skikkelse.
All sannhet er snever. I matematikk er 2 + 2 alltid 4. Vi kan ikke være tolerante og akseptere 3 og 5 også
som mulige svar. Vi kan ikke engang akseptere 3,9999. Dersom vi godtar slike variasjoner av sannheten ville
våre matematiske beregninger slå feil. På samme måte vet vi at jorden kretser rundt solen. Dersom vi
bestemte oss for å være tolerante, og aksepterte en teori som sa at solen også roterte rundt jorden, ville våre
astronomiske beregninger slå feil. På samme måte er det også i kjemi – H2O er vann. Vi kan ikke være
liberale og si at H2O også er salt!! Så av dette kan vi se at sannheten er absolutt på hvert område, og veldig
snever. Slik er det også med Gud. Toleranse kan skape alvorlige feil i matematikk, astronomi og kjemi – og
også i det å kjenne sannheten om Gud.
Bibelen lærer at alle mennesker er syndere – og Jesus døde for syndere. Så om du kommer til Jesus som en
”kristen”, vil Han ikke tilgi deg syndene dine, fordi Han ikke døde for kristne! Han døde for syndere. Den
eneste som kan få tilgivelse, er den som kommer til Jesus og sier ”Herre, jeg er en synder”. Du kan ikke
komme til Jesus som tilhenger av noen slags religion og bli tilgitt, fordi han døde for syndere. Hvis du
kommer til Ham som en synder kan du få tilgivelse for dine synder straks.
Det er lett for oss alle å vite at vi er syndere – for Gud har gitt oss alle sammen en samvittighet. Barn har en
veldig fintfølende samvittighet som veldig raskt forteller dem at noe er galt. Men når barna blir større kan
samvittigheten bli hard og ufølsom. Når et barn på tre år forteller en løgn, vil man se det i ansiktet på grunn
av den dårlige samvittigheten. Men 15 år senere kan han fortelle løgn uten en mine fordi han har drept
samvittigheten ved å ignorere den gang etter gang. Huden under fotsålen til et spedbarn er så myk at den kan
kjenne selv når en fjær strykes over, mens huden under en voksens fotsåle kan være så hard at de ikke en
gang føler en nål før den presses hardt inn. Det er dette som også skjer med samvittigheten deres når de blir
større.
Samvittigheten er en stemme som Gud har plassert inni oss. Den gjør det klart at vi er moralske vesener, og
gir oss en grunnleggende forståelse av rett og galt. På den måten er det en fantastisk gave fra Gud. Jesus
kalte det “hjertets øye” (Luk 11:34). Dersom vi ikke bevarer dette “øyet” med forsiktighet, vil vi en dag bli
åndelig blinde. Å ignorere stemmen til samvittigheten kan være like farlig som å ignorere rusk i øyet – en
dag blir du helt blind, åndelig sett.
Når barn blir født, er det ingen av dem som har noen religion. De er alle like. To år senere er de fremdeles
like – egoistiske og trettekjære. Men ettersom tiden går indoktrinerer foreldrene dem i ulike religioner – og
slik ender de opp i forskjellige religioner. I mer enn 90 prosent av tilfellene blir en persons religion bestemt
av foreldrenes valg.
Men Gud ser ikke på oss som folk av forskjellige religioner. Han ser på oss alle som syndere. Jesus kom fra
himmelen til jorden for å dø for hele menneskehetens synd. Han kom ikke for dem som så på seg selv som
gode nok til å tre fram for Guds åsyn, men for de som innrømmer at de er syndere og diskvalifisert til å tre
fram for Gud. Din samvittighet forteller deg at du er en synder. Hvorfor skulle det da være vanskelig å
komme til Jesus å si: ”Herre, jeg er en synder, jeg har gjort mye galt i livet mitt”?
Noen vil kanskje stille spørsmålet: “Kan ikke en god Gud bare overse vår synd og tilgi oss, akkurat som en
far ville ha tilgitt?” Om en sønn ødela (eller mistet) noe verdifullt, og var lei for det og ba sin far om
tilgivelse, så ville faren tilgi ham. Men i et slikt tilfelle handler det ikke om et moralsk spørsmål. Om all vår
synd var som dette eksempelet kunne Gud ha tilgitt oss umiddelbart. Men synd er ikke som slike uhell. Synd
er en forbrytelse.
Dersom en far er dommer i en rettssal og hans egen sønn stod foran ham anklaget for en kriminell handling,
kan han da si til sønnen: ”Sønn, jeg elsker deg. Jeg tilgir deg. Jeg vil ikke straffe deg”? Ingen jordisk
dommer med rettferdighetssans ville noensinne gjort noe slikt. Rettferdighetssansen som vi alle har er bare
en liten del av Guds fullkomne rettferdighet, og det er i hans bilde vi er skapt. Så når vi har gjort noe alvorlig
galt, må Gud som vår dommer si, ”Jeg elsker deg veldig høyt, men du har begått en forbrytelse – derfor blir
jeg nødt til å straffe deg.” Samme hvor mye sønnen angrer forbrytelsen, så må faren likevel straffe ham i sin
rolle som dommer i retten. La oss nå si at gutten hadde ranet en bank. Faren dømmer full straff slik loven
krever med en bot på – la oss si – en million kroner. Og siden gutten ikke har penger til å betale boten, må
han gå i fengsel! Da går faren ned fra dommerstolen, tar av seg dommerkappen og kommer bort til sønnen.
Der tar han fram sitt personlige sjekkhefte og skriver en sjekk på en million kroner (som var alt det han eide)
og gir det til sin sønn så han kan betale boten. Kan hans sønn nå anklage han for å ikke elske ham? Nei!
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Samtidig kan ingen beskylde ham for å ikke være en rettferdig dommer heller, siden han ga sønnen hele den
straffen som loven krevde. Det er nøyaktig dette Gud har gjort for oss også. Som en dommer slo han fast at
vi alle måtte dø på grunn av vår synd. Så kom Han ned til jorden som et menneske og tok denne straffen på
seg.
Bibelen lærer oss at selv om Gud er Én, så eksisterer han i tre personer – Far, Sønn og Hellig Ånd. Om Gud
bare var én person, ville han ikke kunne forlatt sin trone i himmelen og kommet ned til jorden som et
menneske i Jesu person. Hvem skulle da styre universet? Men siden Gud eksisterer som tre personer, kunne
Sønnen komme ned til jorden og dø for våre synder i påsyn av Far i himmelen som dommeren. Noen kristne
døper folk i ”Jesus navn alene” som med andre ord betyr at det bare er én person i guddommen – Jesus.
Dette er en alvorlig feil. 1 Joh 2:22 sier at den som fornekter Faderen og Sønnen er av Antikristens ånd, fordi
han da benekter at Gud som Sønn kom i menneskelig skikkelse som Jesus Kristus. Han benekter også at
Jesus her på jorden fornektet sin egen menneskelige vilje og gjorde Faderenss vilje og så tok straffen for våre
synder, framfor Gud vår Far. (1 Joh. 4:2,3).
Jesus var fullt ut menneske og fullt ut Gud da Han kom til jorden. Da han døde på korset tok han straffen for
hele menneskehetens synd. Straffen for vår synd er å bli atskilt fra Gud i all evighet. Da Jesus hang på korset
ble Han skilt fra sin Far i himmelen. En slik atskillelse er den mest fryktelige lidelse et menneske noen gang
kan oppleve.
Helvete er det eneste gudsforlatte stedet i universet. Gud er ikke der. Så i helvete vil all ondskap i djevelen
være fullstendig åpenbart. Det er denne ondskap som gjør forholdene så elendige for de som ender i helvete.
Jesus opplevde den straffen da Han hang på korset. Han hang på korset i seks timer, men i de siste tre timene
ble han forlatt av Gud. Solen ble formørket og jorden ristet. Hans forbindelse med sin Far i himmelen ble
brutt. Gud er Kristi hode (1. Kor. 11:3) – og da Kristus ble forlatt var det som å få hodet vridd av. For oss er
det umulig å fullt ut forstå den uutholdelige smerte det var for Ham.
Om Jesus bare var et skapt vesen kunne Han umulig ha tatt all straffen for milliarder av mennesker som har
levd siden Adam! For ett menneske kan ikke ta plassen for én milliard drapsmenn! Men Jesus kunne det
fordi Han er den Evige Gud.
Fordi Han er uendelig, kunne Han også sone ferdig en uendelig straff i løpet av tre timer.
Om Jesus Kristus ikke var Gud, og Gud Faderen hadde straffet Ham for vår synd, ville det ha vært en stor
urettferdighet. Gud kan ikke straffe en person i en annens sted, selv om stedfortrederen er villig til å ta på seg
straffen. Vennen din kan ikke ta din straff og bli hengt i ditt sted. Det ville ha vært urettferdig. Så om Jesus
bare var en skapning som ble straffet for vår synd ville det vært den største urettferdighet.
Så det er klart at det ikke er mulig for noen skapning å ta på seg straffen for våre synder. Kun Gud kan ta den
straffen, fordi Han er universets Dommer. Han har rett til å straffe oss – og Han har rett til å ta vår straff på
seg. Og det var nettopp det Han gjorde da Han kom til jorden som Mennesket Jesus Kristus.
Grunnvollen i den kristne troen ligger i to store sannheter: For det første, at Kristus døde for menneskehetens
synder. For det andre, at Han stod oppstod fra de døde etter tre dager.
Dersom Kristus ikke stod opp fra de døde ville vi ikke hatt noen bevis på at Han var Gud. Hans oppstandelse
fra de døde var bevis på at alt Han sa var sant. Ingen religiøs leder har noen gang påstått at Han ville dø for
hele verdens synd. Og ingen religiøs leder har noen gang stått opp fra de døde. Disse to fakta alene gjør Jesus
Kristus enestående.
Alle religioner kan lære oss å gjøre godt mot andre og å leve i fred. Men den kristne tro har en unik
grunnvoll: At Kristus døde for vår synd og stod opp fra de døde. Om disse to sannheter blir fjerner fra
kristendommen vil kristendommen bli akkurat som en hvilken som helst annen religion. Disse to sannheter
er det som gjør kristendommen så enestående.
Vi ble alle skapt av Gud for å leve for Ham, men vi har alle levd for oss selv. Så når vi kommer til Gud må vi
komme som omvendte tyver som gjennom mange år har stjålet det som tilhørte Gud. Vi må komme til ham
med takknemlighet for at Kristus døde for oss, og tro på at Han stod opp fra de døde og lever i dag. Vi kunne
umulig bedt til Jesus om Han ikke levde i dag – for du kan ikke be til en død person. Men fordi Jesus stod
opp fra de døde kan vi samtale med Ham.
Etter at Kristus stod opp fra de døde, fór han opp og vendte tilbake til himmelen. Så kom den Hellige Ånd,
den tredje personen i guddommen, ned til jorden. Den Hellige Ånd er en virkelig person akkurat som Jesus
selv. Han har kommet til jorden for å fylle våre liv med sitt nærvær. Om vi lar oss lede av den Hellige Ånd
vil Han gjøre oss hellige. Når den Hellige Ånd fyller deg vil du bli satt i stand til å leve et liv i seier over
synd. Ingen kunne leve dette livet før den Hellige Ånd kom for å bo i menneskene - på pinsefestens dag. Før
dette kunne mennesker bare forbedre sine liv i det ytre. Deres indre liv var fortsatt beseiret av synd og
uforandret. Når den Hellige Ånd fyller deg, lever Gud selv inni deg og Han kan gjøre deg i stand til å leve et
gudfryktig liv også på innsiden.
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Det fantastiske budskapet i evangeliet er at ditt hjerte kan bli fullstendig rent når Gud tilgir deg, og da kan
Kristus leve i deg gjennom Sin Ånd og gjøre din kropp til Guds hus.
En gang snakket jeg med en kristen som røykte sigaretter. Jeg spurte han om han noen gang pleide å røyke
inne i en kirkebygning? Han svarte at det ville han aldri gjøre, fordi et kirkebygg er Guds hus. Jeg fortalte
ham da at Guds hus var kroppen hans og ikke en kirkebygning. Du ville vel ikke begått hor i et kirkebygg,
ville du vel? Du ville heller ikke sett på porno på internett i en kirke. Din kropp er Guds hus når Kristus lever
i deg. Så være forsiktig med hva du gjør med kroppen din. Din kropp og ditt sin vil bli gradvis ødelagt hvis
du tillater urene tanker og lever i vaner som røyking, drikking og stoffmisbruk.
Kristenlivet er som et løp. Når vi vender oss bort fra synden og blir født på ny, kommer vi til startstreken i
dette løpet. Fra da av begynner et maratonløp som varer livet ut. Vi løper og løper og løper. På denne måten
kommer vi nærmere og nærmere målstreken for hver dag, men vi må aldri stoppe å løpe.
Eller for å bruke en annen illustrasjon: Når vi blir født på ny, legger vi grunnvollen på huset. Etter det bygger
vi sakte, men sikkert på bygningen – og denne består av mange etasjer.
Dette er det beste livet som det er mulig å leve, fordi du gradvis fjerner alt dårlig fra livet ditt og blir mer og
mer lik Gud for hvert år som går.
Så hva må du gjøre for å bli født på ny?
Først av alt, bekjenn at du er en synder. Ikke sammenlign deg med andre og finn noen form for trøst i en
forestilling om at du er bedre enn dem. Synd er som en dødelig gift - enten du drikker en dråpe eller hundre
dråper vil du likevel dø. Om du ønsker å gjøre en god start i ditt kristenliv, så innrøm at du ikke er bedre enn
den verste synder i verden. Deretter bestemmer du deg for å vende deg bort fra all synd som du vet om i livet
ditt.
Deretter tro på Kristus. Det betyr å overgi seg til Kristus – og ikke bare å tro noe om Ham i dine tanker. Du
kan tro på noen uten å hengi deg til vedkommende. I et bryllup får bruden spørsmålet: «Er du villig til å
forplikte deg til denne mannen?» Tenk deg at hun svarer med å si: «Jeg tror han er en veldig god mann, men
jeg er ikke sikker om jeg vil legge hele livet mitt og min framtid i hans hender». Da kan hun ikke blir gift
med han, fordi hun ikke stoler på ham. Når en kvinne gifter seg blir hele retningen på livet hennes forandret.
Hun endrer sitt etternavn til mannens etternavn. Hun flytter hjemmefra for å bo med sin mann. Hun vet
kanskje ikke hvor han ønsker å bo, men hun legger hele framtiden sin i hans hender. Hun stoler på ham. Det
er et bilde på hva det vil si å ha tro på Kristus.
Ordet “kristen” betyr (med all respekt) “Fru Kristus”! Min kone kunne bare ta mitt navn etter at hun giftet
seg med meg. På samme måte kan du ta Kristi navn og kalle deg selv en ”kristen” kun om du er gift med
Ham. Dersom en dame tok mitt navn, og kalte seg ”Fru Poonen” uten å være gift med meg, ville det vært en
løgn. På samme måte vil den som kaller seg en kristen – uten å være gift med Kristus – fortelle en løgn.
Et ekteskap gjelder for hele livet, ikke bare for noen få dager. På samme måte er det å være en kristen noe
som skal vare livet ut. Fullstendig overgivelse til Kristus betyr ikke at du er blitt fullkommen. Når en kvinne
gifter seg lover hun ikke at hun aldri skal gjøre en feil i livet sitt. Hun vil komme til å gjøre mange feil, men
mannen hennes vil tilgi henne. Det hun derimot lover, er at hun skal leve med sin mann for alltid. Det er et
bilde på vår forening med Kristus.
Det neste skrittet du må ta er dåp i vann. Å bli døpt er på en måte som å motta et ekteskapsbevis. Du blir ikke
gift ved at du mottar et ekteskapsbevis. Du blir heller ikke en kristen av å døpe deg. Det er kun etter man er
gift man kan få ekteskapsbeviset. På samme måte er det kun etter at du har overgitt deg til Kristus at du kan
bli døpt. I dåpen bekjenner du at du er ferdig med ditt gamle liv og at du har gjort Jesus Kristus til Herre i
ditt liv.
Gode ektefeller snakker mye med hverandre. På samme måte må du snakke med Jesus hver dag, og høre på
Ham når Han snakker til deg gjennom Bibelen.
En god kone vil aldri gjøre noe som gjør mannen hennes ulykkelig. Hun ønsker å gjøre alt i fellesskap med
ham. En sann kristen vil heller ikke gjøre noe som ikke behager Kristus – som å se en film som Jesus ikke
ville sett. Han vil ikke gjøre noe som han ikke kan gjøre sammen med Jesus Kristus.
Kan du være sikker på at du er født på ny? Ja. Romerne 8:16 sier at når du er født på ny vil den Hellige Ånd
vitne med din ånd at du er et Guds barn.
Dette er et fantastisk liv – fordi vi lever sammen med den beste venn noen kan ha. Vi vil aldri være
ensomme, for Jesus vil alltid være med oss uansett tid og sted. Vi kan dele våre problemer med Han og
spørre Han om hjelp til å løse dem. Det er et liv fullt av glede og et liv uten bekymring og frykt – fordi Jesus
har vår framtid i sine hender.
Om du ønsker å bli født på ny kan du si disse ordene med oppriktighet til Herren:
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”Herre Jesus, jeg tror at Du er Guds Sønn. Jeg er en synder som fortjener helvete. Takk for at du elsker meg
og døde for mine synder på korset. Jeg tror at Du stod opp fra de døde og lever i dag. Jeg ønsker å vende
meg fra mitt syndige liv her og nå. Tilgi meg all min synd og gi meg et hat til synden. Jeg tilgir alle som har
gjort vondt mot meg på en eller annen måte. Kom inn i mitt liv Herre Jesus, og vær Herre i mitt liv fra i dag
av. Gjør meg til et Guds barn fra dette øyeblikk.”
Guds Ord sier, ”Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn”
(Joh 1:12). Herren Jesus sier, ”den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.” (Joh 6:37).
Så du kan være sikker på at Han har tatt i mot deg.
Deretter kan du takke Ham med disse ordene: ”Takk Herre Jesus, for at du tilgav meg og tok i mot meg. Fyll
meg med din Hellige Ånd og gi meg kraft til å leve for deg. Fra nå av ønsker jeg ikke å behage noen andre
enn deg.”
Du bør lese Guds Ord hver dag og be Herren om å fylle deg med sin Hellige Ånd daglig. Du trenger også å
ha fellesskap med andre gjenfødte kristne. Det er bare på denne måten du kan vokse i ditt kristenliv og ha
kraften til å fortsette å følge Herren. Be derfor Herren om å lede deg til en god menighet.
Må Herren velsigne deg rikelig.
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