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Døm IKKE!

Forut for undergang står det skrevet, opphøyer en mann seg. Setter seg til dommer over alt og alle, over hva som helst og hvem som 
helst. 

Det er noe som heter gudsfrykt. Frykte for Gud, frykte for å mishage Gud. Frykte for å være på kant med han. Ja hva skulle en frykte 
mer enn dette? Det verste av alt – ikke det er man redd for en gang. 

Det er svært lite gudsfrykt kjære venner. Men det er forholdsvis svært bra iblant oss. Det kommer av at det er så mye gudsfrykt som 
det er. Men det er en masse kjære brødre og søstre som i høy grad mangler gudsfrykt. Ordet sier hva det mener. Det er å frykte, det 
er å være redd – for å få Gud imot seg, for å komme på kant med Gud, for ikke å lyde hans ord, for ikke å elske hans ord, for ikke å 
mishage han på noen som helst slags måte.  
Og den aller verste måte – enestående forferdelig måte – det er å ha store tanker om seg selv. Det heter hovmot. Det heter stolthet. 
Det heter oppblåsthet, og det heter selvklokskap – noe man innbiller seg. Som ikke er sant. Det stikk motsatte er det sanne. 

Paulus skrev at «av Guds nåde er jeg det jeg er». Ja, det er nøyaktig det samme som «av mangel på Guds nåde er jeg ikke noe mer enn 
det jeg er, dessverre». Det er dessverre ikke blitt noe mer enn det det er blitt. Av mangel på Guds nåde. 

For Gud gir de ydmyke nåde, altså av mangel på ydmykhet. Det kan vi alle 
ta til oss det. Det er ikke tale om at det er så bra med noen av oss at vi ikke 
kunne vært enda bedre. Altså er det i alle fall en liten mangel på ydmyk-
het. I beste tilfelle. I de fleste tilfellene er det stor mangel på ydmykhet.

Det vanligste som er, det er å kritisere og dømme. Og det er det mange av 
vennene som gjør. Det er en del som har det slik – de er så ydmyke at de gir 
seg ikke til å dømme de eldste, men vi får nesten si så tar de det igjen med 
alle de andre. De synes de de kan dømme. Men hva står det skrevet? Det 
står ikke sånn: døm ikke for meget. Det står ikke sånn: vær ikke for snar til 
å dømme. Det står: døm ikke. I-K-K-E. Ikke.

Elias Aslaksen

< Hør på talen.

"Det er ikke tale om at 
det er så bra med noen 
av oss at vi ikke kun-
ne vært enda bedre."                                     
Elias Aslaksen
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Spørsmål

SIDE !

I talen «Døm ikke» sier Aslaksen at hovmod er det aller verste når det gjelder å komme på kant med Gud. Hvil-
ke av disse tanker ville du ha sagt er hovmod? Drøft det gjerne i gruppen.
 
      "Jeg er flink til..."
      "Jeg har falt så ofte at jeg har forspilt mine sjanser."
      "Heldigvis sliter ikke jeg med de samme ting som han/hun gjør..."
      "Det hun/han sa var ikke riktig."

Notater
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Gudsfrykt

Gudsfrykt i dypeste forstand - etter Guds ords målestokk - finnes nesten ikke her i verden!!! Dessverre, dessverre, dessverre! Hvorfor 
kaller I meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier??? sa Jesus. Hvis han er vår Herre, da er vi jo hans tjenere, forpliktet til å lyde ham i 
alt! Nesten ingen tar det slik. Luk. 6, 46.

“Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, såle-
des som frykten for deg krever?” Salme 90, 11. Sann 
og full gudsfrykt virker slik at vi forstår og kjenner til 
hvor mektig vred og harm Gud er på all synd av alle 
mulige slag, i alle former og skikkelser, og i alle grader!

Jo mer vi frykter for å mishage Gud, for å overtrede 
hans lover og bud, jo hurtigere og lengre kommer vi 
bort fra all slags synd og overtredelser. Jo nøyaktige-
re, og med dess større glede og alvor, og jo villigere 
holder vi av hele vårt hjerte alt hans ord! Hvem fryk-
ter vel med dødsens alvor for å gå glipp av hele frel-
sen på grunn av tomt snakk??? Jak. 1, 26. Eller for å 
forsømme å gjøre noe av alt det gode han har anled-
ning til å gjøre??? Jak. 4, 17.

Er du virkelig redd for det, kjære venn?

Elias Aslaksen

"Jo mer vi frykter for å mishage 
Gud, for å overtrede hans lover 
og bud, jo hurtigere og lengre 
kommer vi bort fra all slags synd 
og overtredelser. Jo nøyaktige-
re, og med dess større glede og 
alvor, og jo villigere holder vi av 
hele vårt hjerte alt hans ord!"        

Elias Aslaksen

< Hør på talen.



Spørsmål

Notater

I stykket «Gudsfrykt» skriver Aslaksen hvor vred Gud er mot synden. Noter et bi-
belvers som beskriver dette. Nå finn et bibelvers som viser hvor glad han er i deg.

SIDE "



< Hør på talen.

Vokt eder for avgudene // 1. Johannes 5, 21

I kap. 2, 15 har vi uttrykk for hva avgudene vanligvis er: De ting som er i denne verden! Dette stemmer med apostelen Paulus’ forklaring: 
havesyke som er avgudsdyrkelse.

Det man er syk etter å ha, få, anskaffe, er altså avgudene. Vi har også en dødsens alvorlig forklaring på denne avgudsdyrkelse i Fil. 3, 18-
19: “hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, ... de som attrår de jordiske ting”. Man kan i den grad elske og beundre god mat at buken, 
dvs. god mat og mye mat er ens gud. Paulus hadde ofte sagt dem dette, og gråt av sorg over dette, v. 18. Og dette stemmer med hva han 
skrev i Rom. 1, 25: de dyrket det skapte fremfor skaperen! De aller fleste penger går til avgudsdyrkelse! Just derfor går det ikke an å elske 
penger samtidig med at man elsker Gud!!!

Den store profet Esaias har også talt alvorlig om dette! Es. 2, 21-22 og 3, 16-24. I 
k. 2, 18 står det: “Og avgudene - med dem er det helt forbi.” Nemlig på den dag da 
Guds vrede og dom over alt dette skal åpenbares! (V. 12) Men nå er saken den at 
Jesus kom med fullkommen frelse fra all denne vanlige elendighet!!!

Så nå har vi alle full anledning til at det blir helt forbi med all slags avgudsdyrkelse i 
våre liv! Høylovet være Herren!

Elias Aslaksen

"Så nå har vi alle full 
anledning til at det 
blir helt forbi med all 
slags avgudsdyrkel-
se i våre liv!Høylo-
vet være Herren!"              
Elias Aslaksen
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Spørsmål

Notater

I stykket «Vokt eder for avgudene» nevner Aslaksen forskjellige eksempler på 
avguder. Når blir noe en avgud for deg?

SIDE #



Gjøre Guds vilje slik den skjer i himmelen

Vi arme stakkarer her i denne onde verden med et kjød som det ikke 
bor noe godt i, med sterk egenvilje, sterke lyster og sterke meninger. 

Så bli i den grad frelst at Guds vilje kan skje i vårt liv, at vi personlig - 
hver enkelt en - gjør Guds vilje slik som den blir gjort i himmelen. Og 
de i himmelen har ikke noen slik egenvilje å fornekte, men det har vi! 
ENDA gjøre Guds vilje slik som den skjer i himmelen. Ja hvem mener 
seg å ha gjort det slik? Hva om vi spurte hver enkelt om de mente at 
de gjorde Guds vilje? Så ville vel de fleste dra på det tenker jeg. Og 
om du skulle tilhøre en av de få, så ville du si ja uten å dra på det, så 
var det da allikevel nødvendig med det tilleggsspørsmålet slik at du 
blir i overenstemmelse med dette ordet her: mener du at du gjør den 
slik som den skjer i himmelen? All Guds vilje blir av deg gjort slik på 
jorden som den skjer i himmelen.

Så kan vi spørre, hvorledes skjer den i himmelen? Ja det er det letteste 
å svare på av alt sammen. Eller rettere sagt det er det eneste som er 
lett å svare på. Det skal det ikke stort til å skjønne. Men det er ikke 
sikkert vi har tenkt noe større over det, og derfor så gjør det ikke noe 
større virkning heller. Derfor er jeg glad for å kunne fremlegge det her nå, for at det kan gjøre større virkning. Stor virkning. I himmelen 
skjer selvfølgelig Guds vilje slik at den blir gjort med en eneste gang. Det er ikke før sagt før det er gjort. Den blir gjort straks! 

Elias Aslaksen

"I himmelen skjer 
selvfølgelig Guds vil-
je slik at den blir gjort 
med en eneste gang."                           
Elias Aslaksen

" Så bli i den grad frelst at 
Guds vilje kan skje i vårt 
liv, at vi personlig - hver 
enkelt en - gjør Guds vil-
je slik som den blir gjort i 
himmelen."
Elias Aslaksen

TEMA ! – FRYKTE OG ELSKE GUD

< Hør på talen.



Spørsmål

Notater

SIDE $

Hør på talen «Gjøre Guds vilje»: Noter noe konkret som var Guds vilje for deg i 
dag. Tenk over hvordan det kan gjøres her på jorden slik som det skjer i himme-
len.



Å overgi sine sjeler til den trofaste skaper»

For et treffende, innholdsrikt uttrykk!!! Altså: ikke beholde vår sjel for oss selv, ikke leve oss selv, ikke gjøre som vi selv synes, men 
overgi vår sjel til ham. Gi oss ham i vold med hud og hår og alt hva i oss er, i full tillit til ham, ja, til skaperen, han som har skapt alt, og 
som nå vil skape noe helt nytt i vårt indre! Ikke stole på fornuft og følelser, men forlate oss fullt og helt på ham, på hans ord, etter det 
Nye Testamentets fullkomne lys.

Motto: blind tillit og enfoldig troskap både i smått og stort. Vi kan 
jo ikke si til Skaperen hvorledes han skal skape! Det er hans sak. Vår 
sak er å overgi oss til hans vilje. All ære og pris til ham.

Prøv deg selv om du virkelig er fullt og helt og viljeløst overgitt. — 
Hvis det ikke er slik, så overgi deg nå, for det er veldig mye bedre 
sent enn aldri!

Når sjelen blir uttømt i Kristi død, får man sans for det åndelige. — 
De som er sjeliske, har ikke overgitt sin sjel til ham.

Elias Aslaksen

"Ikke stole på fornuft 
og følelser, men forla-
te oss fullt og helt på 
ham, på hans ord, et-
ter det Nye Testamen-
tets fullkomne lys. "                                        
Elias Aslaksen

TEMA ! – FRYKTE OG ELSKE GUD

1. Pet. 4, 19

< Hør på talen.
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Notater

I stykket «Å overgi sine sjeler til den trofaste skaper» skriver Aslaksen om å være 
viljeløst overgitt. Hva tror du han mener med dette? 

SIDE %%



Du er elsket og bør elske igjen

Kristendom, omvendelse, frelse, evangeliet – hva gjelder det? Hva vil Gud med oss? Hva dreier det seg om ? ? ?
Es dreht sich um zwei Dinge:
I.   At Gud elsker oss. «Så elsket Gud verden at han ga . . .» Joh. 3, 16.
II.  At vi elsker ham igjen: «Vi elsker fordi han elsket oss først». 1. Joh. 4, 19.

Dreier det seg ikke om meget annet også? Nei, ikke om noe som helst 
annet! Alt annet godt er en uunngåelig følge av dette! Hvem elsker 
oss med stor og ren kjærlighet? Det gjør Jesus Kristus. Det har han 
kraftig bevist. Hvem elsker ham igjen? Det gjør selvfølgelig alle som 
blir oppmerksomme på denne hans opphøyede kjærlighet.
Fordi Gud elsker deg, med fullkommen kjærlighet, er det kun en 
eneste ting han vil med deg, og det er å gjøre vel imot deg. Det er den 
eneste tanke og plan han har med deg. Noe verre enn det er det ikke!

Tenk å bli elsket av ham ! ! ! ? ? ? - - -
Hvilken lykke! Hvilken storhet! Hvilket tilbudt! Intet under at evange-
liet kalles for det gode og det glade budskap!
Hvem er du, kjære sjel, at du skulle si «nei takk til dette? Alt du skulle 
avvise ham? At du heller skulle velge å være ham foruten? Han har 
gitt sitt liv for deg, lidt alt for deg, sonet all din synd, banet en vei ut 
fra all synd og forbannelse, forat du skal få anledning til å vandre på 
den! «Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for 
å føre oss frem til Gud». 1. Pet. 3, 18.

Bekjenn din synd og han tilgir deg alt! 1. Joh. 1, 9.
Bed om kraft, og han styrker deg! Han gir deg tro, kjærlighet, ånd og 
kraft, til å gjøre hva rett og godt er i hans øyne, og du blir helt lykkelig, bestandig lykkelig! Du får alt hva du trenger for å makte å gjøre opp 
dine saker, for å bekjenne og gjøre godt igjen hva du har gjort ille. –

Du får alt hva du trenger av ham som er rik på kraft og godhet, og som elsker deg, så du kommer til å kunne hva du nu ikke kan, nemlig 
gjøre det gode, samt opphøre å gjøre det onde.

Fatt kjærlighet til ham! Han elsker deg! Si «ja» til ham! Elsk ham igjen! Så vil du få erfare hva hans usigelig store kjærlighet vil komme til å 
bringe deg av utenkelig og unevnelig lykke og herlighet i ditt hjerte.

Intet er bedre enn å elske og bli elsket igjen! Især når det er en sådan person som elsker oss, og som vi elsker igjen. Si ikke «nei» til Ham! 
Jesus kaller på deg nu. –

Elias Aslaksen

"Fordi Gud elsker deg, 
med fullkommen kjærlig-
het, er det kun en eneste 
ting han vil med deg, og 
det er å gjøre vel imot 
deg."
Elias Aslaksen

TEMA ! – FRYKTE OG ELSKE GUD

< Hør på talen.



Spørsmål

Notater

Les/hør stykket «Du er elsket og bør elske igjen». Hva betyr det for deg å elske 
Jesus igjen? Noter gjerne noen konkrete punkter.

SIDE %!
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