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Det finnes en usynlig verden bak den synlige, en åndeverden. Det første bud er: Du skal ikke ha 
andre guder enn Meg. Det handler om å gi hele seg til Gud. Da en som senere ble en evangelist 
i Amerika ga seg selv til Gud, skjedde det under et møte at kollektkurven ble sendt rundt. Og 
isteden for å legge penger oppi kurven, hoppet han med hele seg oppi, for han ville gi hele sitt 
liv til Gud. Når vi overgir oss til Gud, vil Han være merkbart tilstede i det usynlige. 

Vår oppgave blir å fortelle andre mennesker om Gud, slik at de kan komme til tro på Ham.  Hva 1

sier folk om begrepet «gud»? Noen sier det er en kraft. Noen sier det er en følelse. Noen sier det 
er en vi kan henvende oss til for å få hjelp. Men for oss er han Gud med stor forbokstav. Han er 
den som står øverst. Han er levende, virkelig, allvitende, allmektig og allestedsnærværende. Han 
er ubeskrivelig stor. Moses kom over en brennende busk og hørte en stemme som talte til 
ham.  Moses var en morder, men Gud møtte ham og viste ham nåde likevel. Gud er 2

nærværende.  Gud lar seg finne av dem som søker Ham med et rent hjerte. 3

Hva kan være andre guder enn Gud? Jo, det kan være ting som har å gjøre med for eksempel 
med økonomi, makt eller religion. Paulus møtte mange mennesker som tilba andre guder. I 
Efesos fryktet de for Paulus’ forkynnelse av Kristus, fordi hvis folk trodde på Jesus, så ville de 
som tjente penger på tilbedelsen av Artemis miste inntekten.  Det kom trollmenn  4

 Rom 10,14: Hvordan kan de da påkalle Ham de ikke er kommet til tro på? Hvordan kan de tro på Ham de ikke har hørt om? 1

Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

 2 Mos 32

 Salme 139,5-8: Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at 3

jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?

 Apg 19,28: De ropte og sa: «Stor er efesernes Artemis!»4



for å brenne de okkulte bøkene sine, til tross for at de var verdt mye, fordi de hadde kommet til 
tro på Gud.  Vår Gud er over alt og alle, og vi vil alltid ha en lengsel etter å finne sannheten om 5

Ham.  Og det er først når vi finner Ham at vår sjel faller til ro. Vi prøver hele tiden å fylle 6

evighetslengselen vår med andre ting som fungerer som erstatninger for Gud. Men bare Gud 
kan stille alle våre lengsler.  7

Loven, de ti bud, lar oss innse hva vi har gjort feil.  De viser oss at vi trenger en frelser. De fleste 8

fedre ønsker det beste for sine barn og gir råd basert på sin kunnskap og livserfaring. Gud er 
vår Far, og Han gir oss også råd. Hans kunnskap og kjærlighet er uten ende. Han elsker deg, 
og du er verdifull i Hans øyne.  Han vil at du skal få den beste veiledningen. Jesus gjentar det 9

første budet, ved å si at det første og største budet er å elske Gud. Det er ingen andre verdt å 
tilbe enn Ham, for Han er den eneste sanne Gud.  Gud forventer vår tilbedelse.  10 11

Alle som følger Gud og tror på Ham, skal arve evig liv og få tilgang på himmelens herlighet.  

 Apg 19,19: Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunster, samlet bøkene sine, kom med dem og brente dem 5

mens alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant at den kom opp i 50 000 sølvstykker.

 Fork 3,11: Alt har Han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte. Likevel er det slik at mennesket 6

ikke kan finne ut av den gjerningen Gud gjør fra begynnelsen til enden.

 Ef 3,14-21: Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far – fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden 7

har fått sitt navn – og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans 
herlighets store rikdom, det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for 
at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og 
kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt 
mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, Ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus, 
gjennom alle slekter i evigheters evighet! Amen.

 Gal 3,24: Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro.8

 Joh 3,16: For så høyt har Gud elsket verden, at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå 9

fortapt, men ha evig liv.

 Jes 45,5: Jeg er Herren, og det finnes ingen annen. Foruten Meg er det ingen Gud. Jeg spenner beltet om deg, enda du 10

ikke har kjent Meg

 Åp 7,12: Velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet!11



SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• Hvem gir du den høyeste ære til? 

• Hvor leter du etter mening, glede og svar på de dypeste spørsmål? 

• Hvem retter du din største takknemlighet til? 

• Hvilke andre guder kan mennesker ha i stedet for eller i tillegg til Gud? 

• Hvordan kan villedet kjærlighet lede oss vekk fra et rett forhold til Gud? Kan man for 
eksempel elske et menneske så høyt at man praktisk talt gjør den personen til en «gud»? 

• Noen hevder at Jesus, Allah, Krishna, Zevs og andre guder alle bare er uttrykk for ulike 
sider av Gud, slik at det til syvende og sist ikke spiller noen rolle hvem av dem man tilber. 
Er en slik tanke forenlig med det første bud og det Bibelen lærer forøvrig? 

• Hvilke grunner har vi for å tilbe Gud alene? 
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