MODUL 1

LEKSJON 1

EVIG LIV
Av Andrew Wommack
Et av Bibelens mest kjente vers er Joh 3:16. Selv om mange kanskje har kjent til dette
verset helt fra de var unge, tror jeg likevel at det ofte har blitt misforstått og brukt feil. Joh
3:16 sier: «For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Tradisjonelt har man undervist ut fra dette verset at Jesus kom og døde for våre synder
slik at vi ikke skulle gå fortapt. Det er sant nok, men leser vi videre, sier verset at den virkelige
grunnen til at Jesus kom til jorda og døde for oss, var for at vi skulle få evig liv. Og så hadde
det seg slik at våre synder stod som et hinder, en barriere, mellom oss og dette evige livet.
Det er sant at Jesus døde for våre synder, og det er sant at hvis vi tror på Jesus, vil vi
ikke gå fortapt, men det er så mye mer i evangeliet enn som så. Evangeliets egentlige budskap
er at Gud ønsker å gi deg evig liv. La meg forklare det grundigere.
Natten før Jesus ble korsfestet, bad Han og sa: «Og dette er det evige livet, at de kjenner
Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.» ( Joh 17:3)
Her står det at det evige livet er å kjenne Far, den eneste sanne Gud, og å kjenne Jesus
Kristus, som Han sendte. Dette er hva evig liv er. Mange tror at evig liv er det samme som å
leve for alltid. Men alle mennesker skal leve i all evighet. Det er en misoppfatning å tenke at
et menneske opphører å eksistere når det dør. Ånden og sjelen går tilbake til Gud. Kroppen
går til grunne i graven. Sannheten er at alle mennesker som noen gang har levd på jordens
overflate, vil fortsette å leve som åndsvesen. Å si at evig liv er å leve for alltid, er ikke hele
sannheten – alle og enhver lever evig. Joh 17:3 gjør det helt klart at et evig liv sammen med
Gud ikke automatisk blir gitt til alle.
Noen vil kanskje si: «Evig liv er å leve evig i himmelen kontra å leve evig i helvete.»
Men det evige livet er akkurat det som Jesus sa i Joh 17:3 - å kjenne Gud og Jesus Kristus.
Det er mer enn en intellektuell kjennskap. Ordet «kjenne» er gjennom hele Bibelen brukt for
å beskrive den mest intime, personlige relasjon som man kan ha.
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Derfor er Guds tanke med frelsen, Guds egentlige hensikt, ikke bare at vi skal
leve evig i himmelen, selv så herlig som det vil bli. Målet med frelsen er å ha intimitet, en
personlig relasjon med Herren Gud. Det er mange som har ropt til Gud om å få tilgivelse for
sine synder, men de hadde aldri som mål å kjenne Gud i en intim og fortrolig relasjon.
Når vi lar være å forklare den egentlige hensikten med frelsen, gjør vi urett mot
evangeliet. Når vi presenterer frelse som noe som bare handler om åndelige ting som vil være
nyttige for oss en gang i fremtiden, i evigheten, så hjelper vi ikke mennesker. Det finnes dem
som bokstavelig talt lever i et «helvete» akkurat nå her på jorden. Mange er deprimerte, lever
i fattigdom, må håndtere konflikter, avvisning, sår og mislykkede ekteskap. Disse prøver bare
å overleve fra dag til dag, og de strever for å holde hodet over vannet. Ved å redusere frelsen
til noe som kun angår framtiden, vil mange bare utsette den avgjørelsen fordi de har nok med
å komme seg gjennom denne dagen.
Sannheten er at Jesus ikke bare kom for å påvirke vårt evige oppholdssted, så vi kan
leve i evig velsignelse i himmelen istedenfor under straff og forbannelse i helvete. Jesus kom
også for å fri oss ut fra den ondskap vi ser og kjenner her i denne nåværende verden. (Gal
1:4). Jesus kom for å gi deg nærhet og en personlig relasjon med Gud, vår Far i dag.
Jesus kom for å føre oss tilbake til en nær og personlig relasjon med Ham. Jesus elsker
deg. Jesus ønsker å kjenne deg personlig. Jesus ønsker å gi deg en livskvalitet som er bedre
enn det du kan oppnå noe annet sted, uansett hvor du måtte søke.
Jesus sier det slik i Joh 10:10: «Tyven (Han snakker om Satan) kommer ikke for noe annet
enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod» (min
parentes). Gud ønsker å gi deg evig liv. Gud ønsker å gi deg et liv i overflod, og jeg tror du
trenger det i dag - at det er det du ønsker. Kristus døde ikke bare for å tilgi dine synder, men
også for å føre deg nær til Seg. Hvis du ikke kjenner Herren, trenger du å bli kjent med Ham
med begge disse mål for øye. Hvis du allerede er født på ny, må du gå lengre enn bare til å få
din synd tilgitt. Du må komme inn i et evig liv sammen med din himmelske Far.

FAKTA OM EVIG LIV.
A. Evangeliets hensikt er evig liv ( Joh 3:16).
B. Evig liv er å kjenne Gud ( Joh 17:3).
C. Å kjenne Gud betyr å ha en nær, intim relasjon (1. Kor 6:16-17).
D. Evig liv er tilgjengelig her og nå (1. Joh 5:12).
E. Gud ønsker en personlig relasjon med deg (Åp 3:20).
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SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Joh 3:16. Hva var Guds hensikt med å sende Jesus til verden?
2. Den bibelske bruken av ordet «kjenne» betyr å ha en intim og personlig relasjon med en
person (1. Mos 4:1). Les Joh 17:3. Hva er evig liv ifølge dette verset?
3. Les 1. Joh 5:11-12. Ifølge disse versene, når starter evig liv?
4. Les Joh 10:10. Hva slags type liv kom Jesus for å gi oss?
5. Beskriv med dine egne ord kvaliteten eller innholdet i et liv i overflod.
6. Tror du at Gud sendte sin sønn Jesus til verden for å dø for verdens synder, og ved det gi
oss som tror evig liv?
7. Er det tydelig for deg at evig liv ikke bare handler om tidslengde (evigheten), men også
om livskvalitet og livskvantitet?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK
SAMMEN MED SPØRSMÅLENE.
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
1. Mos 4:1 - Adam hadde samliv med sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain og sa:
«Jeg har fått en mann fra Herren».
1. Mos 4:1 - And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have
gotten a man from the Lord . King James Version
1. Mos 4:1 - Og Adam kjente Eva sin kone, og hun unnfanget og bar frem Kain og sa: «Jeg har fått
en mann fra Herren.» King James Version, direkte oversatt.
Joh. 17:3 - Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus,
Ham som Du har utsendt.
1. Joh 5:11-12 - Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans
Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
Joh 10:10 - Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet
for at de skal ha liv, og det i overflod.
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FASIT.
1. Les Joh 3:16. Hva var Guds hensikt med å sende Jesus til verden?

For å frelse verden, ved å gi alle som tror på Jesus evig liv ved å fjerne syndens
straff.
2. Den bibelske bruken av ordet «kjenne» betyr å ha en intim og personlig relasjon med en
person (1. Mos 4:1). Les Joh 17:3. Hva er evig liv ifølge dette verset?

Evig liv er å kjenne Gud og Jesus Kristus (ikke fysisk, men nært/intimt).
3. Les 1. Joh 5:11-12. Ifølge disse versene, når starter evig liv?

Når vi tar imot Sønnen, Jesus Kristus, inn i våre liv.
4. Les Joh 10:10. Hva slags type liv kom Jesus for å gi oss?

Et liv i overflod!
5. Beskriv med dine egne ord kvaliteten eller innholdet i et liv i overflod.

Oppsummert vil et liv i overflod være det motsatte av hva Jesus sa tyven kom
for å gjøre.
6. Tror du at Gud sendte sin sønn Jesus til verden for å dø for verdens synder, og ved det gi
oss som tror evig liv?

Ja!
7. Er det tydelig for deg at evig liv ikke bare handler om tidslengde (evigheten), men også
om livskvalitet og livskvantitet?

Ja!
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