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Denne prekenserien handler om misforståelser om Gud, kristen tro og om hva Bibelen sier. En 
slik misforståelse er at Gud aldri vil la oss møte utfordringer eller fristelser eller bære byrder i livet 
som er større enn vi klarer selv. Dette er en feiltolkning av Paulus’ ord i 1 Kor 10,13: «Dere har 
ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over 
evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» 
	 Et annet sted skriver Paulus at de led nød og at «det var mye mer enn vi kunne bære. Vi 
så ingen utvei (…) For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde» (2 
Kor 1,8-9). Her hadde Paulus møtt mer enn de kunne klare selv, og de var avhengig av å stole 
på Gud. Å vite når vi skal legge ned våre egne våpen og erkjenne at Gud må ta over, først da vil 
Guds styrke bli synlig for oss. Når vi overgir oss til ham, så trenger vi ikke være avhengig av vår 
egen styrke, men da kan Gud bære våre byrder. Så la oss se nærmere på hva Paulus mener i 1 
Kor 10,13. 

HVEM SNAKKER PAULUS TIL? 
I disse brevene snakker ikke Paulus til hvem som helst, men til de kristne i Korint. Han mener 
altså at det er de troende som ikke skal la seg friste over evne. Han forventer at de skal holde ut 
i fristelser og prøvelser, nettopp fordi de har satt sin tillit til Gud. 

FRISTELSE  
Ifølge den norske ordboka er det «noe som lokker til synd». I denne konteksten snakker Paulus 
altså hovedsakelig om noe som får oss til å synde, og ikke om vanskeligheter, utfordringer og 
lidelser generelt. 
	 Og han sier at korinterne ikke har møtt en overmenneskelig fristelse. Det betyr at de har 
ikke blitt utsatt for fristelser som er så store at et menneske ikke er i stand til å stå imot dem. Vi 
motstår fristelser hele tiden, det er bare det at i praksis så har ingen mennesker motstått hver 
eneste fristelse hver eneste gang. Siden vi ikke har møtt noen overmenneskelige fristelser, er vi 
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ansvarlige for våre egne overtredelser de gangene vi har gitt etter for fristelsen. Paulus’ 
punchline i denne sammenhengen er at i sin trofasthet vil Gud hjelpe dem i møte med 
fristelsene, sånn at de blir satt i stand til å motstå fristelser til å synde som de ellers ville gitt etter 
for.  

I Luk 22,31-32 snakker Jesus til Simon Peter om at Peter ville fornekte Jesus: «Simon, Simon! 
Satan har krevd å få sikte dere som hvete (ta troen fra dem). Men jeg ba for deg at din tro ikke 
måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!» Til tross for at Han vet at vi 
kommer til å synde, så vil han hjelpe oss å reise oss opp igjen. Så poenget til Paulus i 1 Kor 10 
er ikke at «Gud ikke gir deg mer enn du klarer», men at Gud ikke gir deg mer enn du klarer med 
Guds hjelp. 


