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Hvordan stopper jeg å synde?  
 

Hvordan overvinne mine verste synder? 
 

 
Vi klarer ikke stoppe med synd på egen hånd, men gjennom Jesus Kristus er alt mulig! 

 

 

Hvorfor fortsetter jeg å gjøre synd? 
Hvordan klarer jeg å overvinne seksuell synd? 

Hvordan unngår jeg å falle i den samme synden om og om igjen? 
 

Overvinn dine verste synder ved hjelp av Bibelen 
 

Dette er viktige og vanlige spørsmål som kristne stiller seg. Uansett hvor du bor, din alder eller 
bakgrunn vil alle kristne bli plaget og utfordret med synd i sine liv. Å leve i en verden full av 
syndige fristelser gjør det mye vanskeligere å bevare en kristen renhet. Men Bibelen har 
selvfølgelig en løsning på kampen mot synden og i noen tilfeller eliminere synden i ditt liv. Denne 
artikkelen vil ta for seg en av metodene vi kan bruke for å overvinne våre verste synder og få de 
bort for godt. 
 
Historien om Kong Josjia er en bemerkelsesverdig beretning om åndelig vekkelse og en ny 
hengivenhet til Gud i en tid med mye synd. Josjia, ble konge av Juda bare åtte år gammel etter at 
hans far kong Amon var blitt henrettet. Han ledet en syndig nasjon tilbake til et hellig liv og et 
rett forhold til Herren. Gjennom sine gjerninger dukket det opp en ny tankemåte som alle kristne 
kan søke mot for å få hjelp til å overvinne synd. 
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Kjenn dine forutsetninger 
 

 
 

 «….Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»  
1.Samuelsbok 16:7 

 
 

Josjias bestefar kong Manasse var en av de verste og mest ondskapsfulle kongene gjennom alle 
tider i Israel. Kongen var den åndelige lederen av nasjonen og Manasses styre var gjennomsyret 
av ondskap, opprør og satanisk oppførsel: 
 
«Manasse gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og tok etter all styggedommen de drev med 
hos de folkeslagene Herren hadde drevet bort for israelittene. Han bygde opp igjen de 
offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt. Han reiste altere for Baal og laget en Asjera-
stolpe, slik Ahab, kongen i Israel, hadde gjort. Og han tilba og dyrket hele himmelens hær.  
 
Selv i Herrens tempel bygde han slike altere, enda Herren hadde sagt: «I Jerusalem vil jeg la 
navnet mitt bo.»  I begge forgårdene til tempelet bygde han altere for hele himmelens hær. 
Manasse lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntyding og spådomskunster og 
rådførte seg med åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og 
gjorde ham rasende. Asjera-skulpturen som Manasse fikk laget, plasserte han i tempelet, enda 
Herren hadde sagt til David og hans sønn Salomo: «I dette tempelet og i Jerusalem, som jeg 
har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la navnet mitt bo til evig tid.» 

 
2. Kongebok 21:2-7  

 
Denne listen viser et svimlende omfang av ondskap som Manasse hadde falt i. Han bygget altere 
for tilbedelse av de falske gudene til kanaanittene, som var Israels fiender. Han tilbad Baal, en av 
de hedenske hovedgudene på den tiden. I Guds tempel, det helligste stedet på jorden, laget han 
et alter for tilbedelse av demoner og falne engler. Kongen søkte råd hos trollmenn og 
åndemanere og kommuniserte med «fedrenes ånder» som var demoner som personifiserte de 
døde. Han tok til og med en betydningsfull avgudsskulptur og plasserte den inne i tempelet, 
stedet der Gud åpenbarte seg selv én gang i året. På toppen av alt dette forteller Skriften oss at 
han utførte et okkult ritual der han ofret sin egen sønn. Han brant sin sønn levende som et offer 
til de hedenske gudene. Denne mannens ondskap var enestående og Bibelen forteller oss at han 
ledet hele nasjonen ut i synd. 
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Amon, sønnen til Manasse fulgte i farens fotspor og utførte den samme ondskapen, men hans 
regjeringstid varte i bare to år før han ble myrdet. Og dette var tilstanden til kongeriket Juda da 
Josjia overtok tronen. Guds utvalgte folk, israelittene, falt i et dypt opprør mot Gud. Og dette er 
et bilde på hvor dypt en kristen kan falle i dag. Selv om vi ikke kan tenke oss at vi kristne kan 
gjøre de samme ondskapsfulle syndene som Manasse, kan vi komme i en konflikt gjennom de 
«små syndene» i livet. Det første steget for å stoppe synden er å navngi den! Lyving, stjeling, 
begjær og blasfemi er alt sammen like ondskapsfullt i Herrens øyne som tilbedelse av hedenske 
guder. Seksuell synd – om det er sex før ekteskapet, se på pornografi, ekteskapsbrudd, hor eller 
at man begjærer en annen person som ikke er din ektefelle, er synd som kan få en person til å 
føle en avhengighet av synden. Det kan føles som om det ikke finnes noen måter å stoppe 
lystene som fører til ulydighet mot Herren. 
 
 

 
 

Internett kan bli en åpen port for syndige fristelser. 
 
 

Bibelen sier med hensyn til seksuell synd: 
 
«Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den 
som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den 
hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» 

 
1. Korinter 6:18-19 

 
Dersom du er en gjenfødt kristen er kroppen din bokstavelig talt et tempel for Den Hellige Ånd, 
som du mottok i det øyeblikket du kom til tro på vår Herre Jesus Kristus. Legg merke til at 
Apostelen Paulus forklarer denne forestillingen i samme kontekst som han snakker om seksuell 
synd. Hor, som er seksuell aktivitet utenfor rammene til et ekteskap, som består av én mann og 
én kvinne, er akkurat like mye helligbrøde og respektløshet overfor Guds tempel som det 
Manasse gjorde da han laget sataniske altere i oldtidens tempel. Hvordan har du og jeg tatt vare 
på Den Hellige Ånds tempel? Har vi beskyttet kroppen vår for syndig aktivitet? Har vi holdt den 
ren for demonisk og satanisk påvirkning? Har vi klart å holde øynene og tankene borte fra 
syndige seksuelle bilder og tanker? Har vi brukt vår egen kropp til å lede andre inn i fristelse og til 
fall? Vi har alle begått disse syndene i en eller annen form! Det er viktig for oss å forstå at 
Herren ser dette som et rent opprør mot Ham, og Han vil dømme enhver kristen som begår disse 
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syndene. Heldigvis gir Skriften tilveie et eksempel gjennom kong Josjia om hvordan vi kan komme 
oss ut av denne syndige tilstanden. 
 

Flytt fokuset mot Herren 
 

 
 

Å lese i Guds Ord vil gi hjelp til å motstå synd. 
 
 

«Josjia gjorde det som var rett i Herrens øyne. Han fulgte i sin stamfar Davids fotspor i ett og 
alt, uten å vike av til høyre eller venstre.I sitt attende regjeringsår sendte kong Josjia 
riksskriveren Sjafan, sønn av Asalja, sønn av Mesjullam, til Herrens tempel. Han sa: «Gå til 
øverstepresten Hilkia og be ham telle opp pengene som er kommet inn til Herrens tempel, de 
som dørvokterne har samlet inn hos folket. Han skal gi pengene til arbeidslederne som har 
tilsyn med Herrens tempel. Og de skal gi dem videre til håndverkerne som arbeider i Herrens 
tempel for å reparere skadene der…» 
 

2. kongebok 22:2-5 
 

Til tross for at det florerte med synd rundt ham søkte Josjia Gud. Han gikk «i sin stamfar Davids 
fotspor i ett og alt, uten å vike av til høyre eller venstre», som betyr at han ikke tilbad falske 
guder, men lovpriste kun Bibelens Éne, Sanne og Levende Gud. Og han ønsket å reparere 
tempelet som var forsømt og ødelagt i de årene hans bestefar og far hadde regjert. For å kunne 
klare å overvinne sin synd må en kristen tilkjennegi den og ha et hjerte som ønsker å komme i et 
rett forhold med Gud. Hvis du leser denne artikkelen, er det et tegn på at du ønsker å kvitte deg 
med synd i livet ditt. Denne artikkelen er særlig tilpasset for de som er gjenfødte kristne troende 
hvis synd om den er gjort i fortiden, blir gjort nå eller vil bli begått i fremtiden alt er tilgitt.  
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Vis anger 
 
 
 

 
 

Bekjenn dine synder til Gud og be om at Hans Ånd må fortsette å arbeide i livet ditt. 
 
 

«Da sa øverstepresten Hilkia til riksskriveren Sjafan: «Jeg har funnet en bokrull med loven i 
Herrens tempel.» Hilkia ga rullen til Sjafan, og han leste den. Riksskriveren Sjafan gikk tilbake 
til kongen og meldte: «Dine tjenere har samlet de pengene som fantes i tempelet, og gitt dem 
til arbeidslederne som har tilsyn med Herrens hus.» Så fortalte han kongen at presten Hilkia 
hadde gitt ham en bokrull. Og han leste opp fra den for kongen. 
     Da Josjia hørte det som sto i bokrullen, flerret han klærne sine. Så ga han denne befalingen 
til presten Hilkia og til Ahikam, sønn av Sjafan, Akbor, sønn av Mika, riksskriveren Sjafan og 
kongsmannen Asaja: «Gå og søk råd hos Herren for meg og for folket, og for hele Juda, om 
innholdet i denne bokrullen som er funnet. For stor er Herrens harme som har flammet opp mot 
oss fordi våre fedre ikke hørte på det som står i denne bokrullen, og ikke gjorde alt det som er 
foreskrevet oss.» 
 

2. Kongebok 22:8-13 
 
 

Kongeriket var falt så dypt i synd at «bokrullen med loven», de fem første bøkene i Bibelen (som 
var hele Bibelen for jødene på den tiden) var forsvunnet! Det var ikke i bruk en eneste Bibel i hele 
kongeriket Juda. Øverstepresten fant tilfeldigvis en kopi av en da tempelet ble rekonstruert. 
Josjia var på dette tidspunktet tjuetre år og hadde aldri lest Ordet i Bibelen. Men da han hørte 
Guds Ord falt han umiddelbart i anger. Han forstod hvor ille og syndefull nasjonen hans var blitt 
og hvor stor Guds vrede var mot dem. Der hvor det er synd, må det være anger.  Ikke nøl med å 
falle på kne i bønn og bekjenne dine synder overfor Gud. 
 
Skriften er klar: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og 
renser oss for all urett.» 1. Johannes 1:8-9 
 
Hyppig og gjentakende synd er nesten alltid et tegn på at man bruker lite tid på Skriften og bønn. 
Noen kristne har flere bibler i hjemmet, men ved å ikke lese regelmessig er «bokrullen med 
loven» like forsvunnet som den var i Josjias dager. Prøv å forplikte deg på å lese daglig i Bibelen 
for å styrke din vandring med Herren. Forbered tanken din på kamp mot synd og at du ønsker å 
vokse i din tro. Som Paulus skriver i Romerne 10:17: «Så kommer da troen av det budskapet en 
hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» 
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Du kan ikke forandre din egen atferd på egen hånd. Enhver person, inkludert kristne har en 
syndig natur som fortsetter å begjære synd så lenge vi har vårt jordiske kjød. Men, det er Herren 
som har forandret deg gjennom troen på Jesus Kristus og Han vil fortsette å arbeide gjennom deg 
ved Den Hellige Ånd som er bosatt i deg.  
Renselsen av en kristen er en overnaturlig prosess, så ved å satse på viljestyrke og besluttsomhet 
alene er dømt til å mislyktes. Det er Herren som gjør forandringen i oss og det å søke Ham daglig 
er vesentlig for å leve for Ham. Jesus Kristus lærte oss i Johannes 6:63: «Det er Ånden som gjør 
levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.» 
Bli fylt med Den Hellige Ånd! Ved å lese Bibelen og be flere ganger daglig vil gjøre det vanskelig 
for deg å leve et liv i opprør mot Gud. Det er Guds Ord som vil hjelpe deg til å vokse i tro, 
overbevise deg om synd og bringe deg til anger og igjen søke tilgivelse fra Herren.  
 
Nå vil noen mennesker si: «Jeg gjør disse ting. Jeg tilkjennegir min synd. Jeg føler meg virkelig 
nedfor når jeg bekjenner mine synder overfor Gud. Men, allikevel faller jeg i den samme synden 
igjen og igjen.» Du som er elsket av Gud, forstå følgende: Josjia var akkurat begynt sin kamp mot 
synden og det er du også. 
 

Forplikt deg til å leve et hellig liv 
 

 
 

Å ta avstand fra en syndig livsførsel i vår liv er en fornuftig handling. 
 
 

«På kongens oppfordring samlet alle de eldste i Juda og Jerusalem seg hos ham. Så gikk han 
opp til Herrens tempel, og sammen med ham gikk alle judeerne og alle innbyggerne i Jerusalem 
– prestene og profetene, hele folket, både små og store. Han leste opp for dem alt det som sto i 
paktsboken som var funnet i Herrens hus. Kongen stilte seg opp ved søylen og sluttet en pakt 
for Herrens ansikt: Folket skulle følge Herren og holde hans bud, regler og forskrifter av hele 
sitt hjerte og hele sin sjel. Alle paktens ord som var skrevet ned i denne bokrullen, skulle de 
holde. Og hele folket gikk inn i pakten.  
     Siden befalte kongen øverstepresten Hilkia, og prestene under ham, og dørvokterne at de 
skulle fjerne fra Herrens tempel alle de gjenstandene som var laget for Baal og Asjera og hele 
himmelens hær. Han brente dem opp utenfor Jerusalem, på avsatsene i Kedron-dalen, og asken 
førte han til Betel.» 
 

2. Kongebok 23:1-4 
 

Josjia forpliktet seg til å leve for Gud og stoppe syklusen av syndig opprør som plaget nasjonen. 
Og fundamentet var Guds Ord. Kongen samlet hele nasjonen og leste fra Bibelen som en start på 
hans gjerning for å lede folket tilbake til å leve for Herren. Legg merke til at han forpliktet seg 
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ikke til dette for seg selv helt privat, men han forpliktet seg offentlig. Er du klar for å ta et 
oppgjør med synden i ditt eget liv? Fortell andre om det! Du trenger ikke å legge ut i det vide og 
breie, men du burde fortelle familie og venner at du nå ønsker å forandre livsstil og prøve å leve 
et mer hellig liv, og ta et oppgjør med den synden som har plaget deg den siste tiden. Dette er 
ikke bare en måte for å legge press på deg selv og ansvarliggjøre dine handlinger overfor dem, 
men kan også tjene til å være et vitnesbyrd for Jesu Kristi evangelium. Som en kristen er ditt liv et 
vitnesbyrd.  Hvordan du lever vitner om din tro for de rundt deg.  Det er i deg de kan se den 
levende kristne tro. Det er i deg folk kan finne Jesus! Du er et tempel! Du og jeg er en levende 
Bibel! Hva slags kristent vitnesbyrd ser de som står deg nær? 
 
Josjia fulgte opp sin forpliktelse ved å ødelegge alterene inne i tempelet som var laget til falske 
guder. Dette er også et annet utfordrende aspekt ved å overkomme synd. Uansett hva slags 
objekt som bidrar til din syndige oppførsel er det nødvendig å fjerne den/det fra ditt liv. Hvis det 
er musikk med et destruktivt budskap eller DVD’er, kast dem vekk. Hvis det er pornografi eller 
upassende websider, få hjelp av noen til å installere et passord-kodet filter på maskinen din slik 
at det ikke lar seg gjøre å besøke disse sidene. Dersom fristelsen din er New Age bøker eller 
okkult underholdning, fjern dem. Det er mulig det er alkohol eller narkotika som krever mer 
intense metoder som f.eks. sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner. Men, først av alt bli kvitt 
«forsyningene.» På samme måte dersom det er steder som leder deg inn i fristelse, om det er en 
strippeklubb, en spesiell persons hjem, utagerende fester, kjøpesentre, Facebook, en bar eller 
nattklubb, så ta avstand fra dem. 
 
Se hva Jesus sier i Matteus 5:29-30: «Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast 
det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i 
helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er 
bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete.» 
 
Galaterne 5:17-24 forteller oss hvor kritisk denne åndskampen er for en kristens liv: 
 
«For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid 
med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke 
under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 
misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De 
som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes 
ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.» 
 
Så lenge vi er fanget i vår jordiske kropp vil vi ha en konstant krig mellom Den Hellige Ånd som 
bor i oss og som kun søker å tjene Gud, og vår syndige natur som forblir i oss. Og hvis du er i 
Kristus er befalingen å «korsfeste kjøttet» eller sagt med andre ord; ødelegg den syndige veien i 
ditt liv. Men legg også merke til at det samme verset befaler at vi skal korsfeste «våre 
lidenskaper og lyster» også. Og det er her mer av utfordringen kommer inn. Er vi klare for få 
slutt på synden som vi faller i gang på gang? Ønsker du det virkelig nok så du klarer å si nei til å 
oppsøke steder som leder deg til fristelse og synd? Det er dette Bibelen befaler kristne å gjøre 
dersom de ønsker å leve etter Ånden og ikke etter kjødet. Å leve for Gud er ikke bare å motstå 
synden, men også å unngå fristelser. 2. Korinter 10:3-5 sier: «For vel går vi fram på menneskelig 
vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har 
sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt 
som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot 
Kristus.» Den enkleste måten å kvitte seg med syndige fantasier og få våre tanker mer Kristus-
like er å finne de tingene som skitner til kroppen vår, som er et tempel, og fjerne det fra våre liv. 
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«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.»  

Galaterne 5:16 
 

Fjern alle dine «avgudsprester» 
 

 
 

Enkelte venner vil alltid stå klare til å lede deg tilbake til den syndige veien du vil bort fra. 
 
 

La oss ta for oss noen utvalgte vers fra 2. Kongebok 23:3-23: 
 
«…4 Siden befalte kongen øverstepresten Hilkia, og prestene under ham, og dørvokterne at de 
skulle fjerne fra Herrens tempel alle de gjenstandene som var laget for Baal og Asjera og hele 
himmelens hær. Han brente dem opp utenfor Jerusalem, på avsatsene i Kedron-dalen, og asken 
førte han til Betel.  5 Josjia avsatte de avgudsprestene som Juda-kongene hadde satt til å tenne 
offerild på haugene i Judas byer og omkring Jerusalem, og de som tente offerild til Baal, til 
solen og månen, til stjernebildene og hele himmelens hær….. 
 
…. 20 Alle offerhaug-prestene som fantes der, drepte han ved altrene, og han brente 
menneskeknoklene der. Så vendte han tilbake til Jerusalem... 
 
  …24 Josjia utryddet åndemanerne og spåmennene, terafene og avgudene og alle avskyelige 
gudebilder som var å se i Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle lovens forskrifter som sto 
skrevet i den bokrullen presten Hilkia hadde funnet i Herrens tempel.» 
 
Mange av de verste syndene å overvinne involverer andre mennesker. Om det er en person fra 
et forhold som involverer utroskap og hor, venner som frister med en syndig livsstil, noen du har 
baksnakket sammen med osv. Det er ikke knapphet på mennesker i folks omgangskrets som kan 
være med å dra oss bort fra Herren og friste oss til en syndig livsstil. Det kan til og med være 
mennesker som vi ikke prater med som kan lede oss inn i syndige tanker, om det er seksuelt, 
misunnelse, rasistisk hat eller hån og spott. Kong Josjia var helt klar over alle de menneskene som 
stod i Satans tjeneste ved å prøve å friste folket inn i ondskap. Han gjorde det til sin misjon å få 
fjernet enhver person som ledet nasjonen til et syndig opprør og avgudsdyrkelse. Dette var ikke 
en tilfeldig innsats. Josjia reiste rundt i landet og fjernet, ja til og med i enkelte tilfeller drepte han 
disse onde prestene. Og dette er selvfølgelig et eksempel til etterfølgelse i våre egne liv, selv om 
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vi ikke skal gjøre noe ondt mot de som leder oss inn i fristelse og synd, skal vi absolutt ikke ha 
disse som de viktigste faktorene i livene våre. 
 
Igjen reiser spørsmålet seg: Er du seriøs i dine ønsker om å overvinne dine verste synder? Hvis 
det er slik, da bør ikke mennesker som har en stor negativ innvirkning på din livsførsel få så stor 
plass i livet ditt. Dersom dette høres ekstremt ut, skal du vite at det er sagt i kjærlighet. Se på den 
ekstremt lange tiden Josjia brukte på å forlike hans nasjon med Gud og få en ende på den 
nedadgående spiralen av synd. Venner kan ha en vesentlig påvirkningskraft på å lede kristne til et 
opprør mot Gud. Så hvis det finnes relasjoner som har stor påvirkningskraft for at du fortsetter 
med din synd bør du begrense samværet med disse. Del heller evangeliet med disse vennene og 
la dem få vite at du ikke har noen ønsker om å delta i de verdslige aktivitetene som leder deg ut i 
fristelse.  Dersom presset fra disse vennene er for stort å bære, bør du absolutt slutte med å 
bruke tid sammen med dem. 
 
I noen tilfeller må du ikke, eller kan du ikke bryte relasjonen med mennesker. Dersom det er et 
familiemedlem du er i konflikt med, ikke takler eller som leder deg inn på den syndige veien, prøv 
å forson deg med dem. Hvis det ikke er mulig på det nåværende tidspunkt, prøv da heller å 
begrense samværet med dem. Dersom det er din egen ektefelle som gjør deg ekstremt sint, 
bitter og harm, tilgi ham/henne. Gud har tilgitt deg og meg, uten forbehold, for alt det verste, 
mest ondskapsfulle av tanker og gjerninger vi har gjort oss skyldig i. Og vi skylder å tilgi vår neste 
på samme måte. Efeserne 4:21-24 og 26: «Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den 
sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt 
av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn! Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i 
Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet…Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå 
ned over deres vrede.» De tingene eller personene som vekker et syndig begjær i oss er «steder» 
der fienden kan få fotfeste og kan introdusere oss for nye fristelser til å begå synd. Vi bør holde 
disse på så lang avstand som mulig fra våre liv så vi ikke lar dem skade oss. 
 
Dersom du er i et kjæresteforhold og tenker: «Jeg elsker min kjæreste. Hvordan kan jeg bare 
gjøre slutt på forholdet?», er det en enkel løsning på: gift deg med ham/henne. Bibelen forteller 
oss i 1. Korinter 7:2 og 36: «Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin 
ektemann… Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi 
han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han 
synder ikke med det.» Dersom du er så knyttet til en person at du er i et seksuelt forhold til 
ham/henne, befaler Bibelen å gifte seg med vedkommende. Dersom du ikke føler deg klar til å 
gifte deg med vedkommende, men fortsetter som før, vil det si at du bruker forholdet til å tjene 
dine egne opprørske lyster. Dersom det ikke er mulig å beholde kjæresteforholdet hellig (uten 
hor), bør du avslutte det. Jesus sier til oss i Matteus 10:37-38: «Den som elsker far eller mor mer 
enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke 
verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.» Det å sette 
en relasjon med mennesker som leder deg ut i synd høyere enn en relasjon med vår Herre Jesus 
Kristus kan sammenlignes med å ikke ta sitt kors opp og følge Ham. Så igjen, er du virkelig klar for 
å overvinne synden som plager deg? Hvis svaret fremdeles er ja er forordningene fra Bibelen 
klare og tydelige. 
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Søk Herren 
 
«Jeg søkte Herren, og han svarte meg, fra alt som skremte, berget han meg…Den hjelpeløse 
ropte, og Herren hørte, han frelste ham fra alle trengsler. Herrens engel slår leir rundt dem som 
frykter ham. Han frir dem ut.»  
 

Salme 34:5 og 7-8 
 

Når du føler fristelsen blir for stor fra synd som du sliter med, be til Jesus Kristus om kraft og 
styrke. Be Gud om hjelp til å kunne motstå akkurat denne spesifikke synden. 1. Korinter 10:13 
forteller oss: «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.» Ved enhver syndig fristelse som virker for vanskelig å motstå, be til Herren om at han 
må finne en utvei når det stormer som verst. Kong David sa i Salme 51:12 etter at han hadde falt 
i ekteskapsbrudd med Batseba og hadde myrdet hennes ektemann Uria: «Gud, skap i meg et 
rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!» Be om den rette ånd når Satan utfordrer deg! 
 

 
Velsignelsen 
 

 
 

Hebreerne 11:6 «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud.  
For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» 

 
 

«Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres 
sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.» 
 

Salme 1:1-2 
 
 

«Den som går veier som gleder Herren, får fred også med fiendene sine.» 
 

Ordspråkene 16:7 
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«Så sier Herren, Israels Gud: Du har nå hørt disse ordene. De rørte ved ditt hjerte, og du 
ydmyket deg for Herrens ansikt da du hørte hva jeg talte mot dette stedet og mot dem som bor 
her: at de skal bli til skrekk og forbannelse. Fordi du flerret klærne dine og gråt for mitt ansikt, 
så har jeg nå også hørt, lyder ordet fra Herren.» 
 

2. Kongebok 22:18b-19 
 
 

 
Kongedømmet Juda var falt så dypt i synd at Gud hadde varslet en kommende dom over folket 
som straff for deres ondskap. Uansett, på grunn av Josjias utrolige anstrengelser for å rense 
nasjonen for dens synd og ved å kvitte seg med den hedenske og ondskapsfulle innflytelsen i 
landet, valgte Herren Gud å vise nåde og avblåse dommen i hele Josjias levetid. Hele nasjonen 
ble spart for Guds vrede og mange mennesker fikk mer tid og anledning til å angre sin synd. 
Kristne i dag kan unngå tukt fra Gud ved å leve for Ham og vise hvor seriøst man ønsker å kvitte 
seg med de vanskeligste og verste syndene sine. Jesus Kristus sier i Johannes 8:36: «Får Sønnen 
frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Du kan bli frigjort fra syndens slaveri. Du kan overvinne 
ditt lystige begjær. Men det blir gjort gjennom kraften til Jesus Kristus. Og i dine anstrengelser vil 
du leve i Herrens velsignelse! 
 
Det finnes ingen bombesikker måte å fjerne all syndig aktivitet du måtte slite med i livet. 
Beretningen om Josjia er bare en av mange eksempler fra Skriften som viser hvordan den 
enkeltes synd kan bli overvunnet. Apostelen Paulus brukte mange år på å forfølge, straffe og 
henrette kristne før han ble frelst. Og det måtte et møte med Jesus Kristus for å få en slutt på 
denne forferdelige synden. Apostelen Peter som benektet at han kjente Jesus Kristus tre ganger 
tok et oppgjør med denne synden og brukte hele livet sitt på å proklamere Jesunavnet helt til han 
ble henrettet for å være så frimodig. Syndet disse to apostlene igjen etter deres oppgjør med 
synden? Selvfølgelig! De store trosheltene i Bibelen, både menn og kvinner, var bare vanlige 
mennesker som deg og meg og ble utsatt for den samme daglige kampen mot synd som vi 
opplever. Men gjennom Jesus Kristus overvant de sin synd og ble velsignet for at de var villige til 
å leve for Gud og ikke for verden. Gud vil velsigne deg for at du forplikter deg til å bekjempe 
synden som plager deg. Og mens hver eneste kristen, inkludert forfatteren av denne artikkelen, 
vil fortsette å synde så lenge vi er fanget i våre jordiske kropper, kan vi stole på og ha full visshet 
om at Gud vil tilgi oss og gi oss styrke og tro til å bekjempe synden enda hardere.  


