
Står ånd over materie? Som kristne mener vi å vite dette, men kanskje trenger det spesifisering (Fil 2,5-11). 

Vi blir bedt om å dele det vi er opptatt av i forhold til Gud og kristendom: Jeg våknet i natt av tanker som jeg kanskje 

tror var noe av det mer sentrale av det jeg har vært gjennom i det senere og fram til nå nylig: Vi er et biologisk vesen, 

der kjønn har en naturlig plass, og et sosialt vesen: Mennesket har en natur, en biologisk side, som er gitt oss av 

Skaperen. Det å si at den ikke betyr noe, er å forringe Skaperen som har gjort mennesket. Vi er også sosiale vesener, 

vi møtes også fordi vi ønsker fellesskap og er avhengig av hverandre. Vi er en personlighet, en sjel med følelser, 

intellekt og vilje. I noen kristne sammenhenger er problemet at vi møtes og møtes og møtes, uten egentlig å møtes. 

Slike kvelder som i kveld, gir oss en mulighet til å dele med hverandre hvem vi er og hva vi er opptatt av. Jeg trenger å 

minne meg selv om at det kan være et greit introduksjons-spørsmål til andre: "Hva er du opptatt av for tiden?" 

[Og vi er noe mer:] Samtidig er vi også noe mer: Vi er natur og mer enn natur: 1 Mos 1,27 Og Gud skapte mennesket i 

sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Mennesket er skapt av Gud, med to 

kjønn, og jeg håper at alle har undertegnet Oppropet på Opprop.net -evt. søk Oppropet To kjønn. Det er antagelig 

siste anledning i kveld, da lovforslagene det retter seg mot, skal behandles i morgen. Vår kropp er ikke mindreverdig: 

Det som gir mennesket verdi, er at vi er skapt av Gud. At mennesket er lite i universet, gjør ikke at vi er ubetydelige i 

Guds øyne. Vi er av Ham og satt lite lavere enn Gud og kronet med herlighet og ære(Sal8,2-10). Om mennesket bare 

var sammensatt av atomer som ble holdt sammen av fysiske lover, ville det ikke gi mening å snakke om fornuft, godt 

og ondt eller at vi er noe mer enn kroppen vi ser. 

Står menneskets ånd over dets legeme?  I urkirken fantes en retning som ble kalt gnostisismen. Den mente at 

menneskelegemet var mindreverdig, og ikke var skapt av den høyeste Gud, men av en laverestående demiurg. Det 

kan sammenlignes med om vi skulle være dannet ved lov og tilfeldighet alene, slik evolusjonsteorien hevder. Legemet 

blir framstilt som et fengsel, mens vi som kristne blir oppfordret til å fremstille det som et tempel (1Kor3,16). Det er 

noe å tenke på innfor jula, da Jesu legemlig-gjøring er det vi feirer dypest sett: At Gud kom som et menneske(Fil2,5-7). 

Samtidig hevdet gnostisismen at menneskets ånd var høyerestående i forhold til materien. Noe av det samme har vi 

våre dagers syn på kjønn. I den radikale kjønnsideologiens lovverk er kjønn i ferd med å løsrives fra biologien, -tenk på 

forslaget om en 3.kjønnskategori. Sagt på en enkelt måte hevdes det synet at kjønn sitter i hodet I STEDET FOR under 

beltestedet, sml. forslaget om kjønnsnøytrale dusjer og garderober i nye skolebygg. 

Dette fremføres nå som offisielt syn i lovverket, og det skal endog være forbudt å argumentere mot det, for da 

diskriminerer man dem som har den 'kjønnsidentiteten'. At det synet bygger på en ideologi, ikke vitenskap, og skiller 

seg fra det kristne synet, synes ikke mange å bry seg om. Gnostisismen ble dømt som vranglære i urkirken, men den 

er tydeligvis ikke død, OG lever i beste velgående. Dens talsmenn sitter sentralt plassert i lovverket, og ønsker å bryte 

ned det tradisjonelle synet om at kjønn, familie og biologi skal ha en dominerende betydning. Det kristne synet 

hevder at mennesket er satt sammen i en helhet: 1 Tess 5,23a: Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og 

Må Deres Ånd, Sjel Og Kropp Bli Bevart Uskadet. En skal ikke drive politikk på Bedehuset, men her er det omvendt: 

Det er politikken som er blitt ideologisk, og forfekter en lære som strir mot kristent virkelighetssyn. 

Men Guds Ånd står over alt det skapte: Guds Ånd står bak og over alt det skapte og har tatt bolig i oss (Rom8,14). 

Dermed står det en Ånd over det skapte likevel, men det er Guds Ånd, med i den treenige Gud. På en måte har 

gnostikerne rett, ånd står over materie, men NB! Det er Guds Ånd, som all materie er skapt ved. Det er ikke 

mennesket som skal gjøre seg til Gud, slik fristelsen i syndefallet lød: 'Dere vil bli som Gud' (1Mos3,5). Siden den gang 

da fallet slo inn, også i forhold til menneskets seksualitet, i form av ulike legninger, har historien vært en kamp 

mellom slangens ætt og kvinnens ætt: 1 Mos 3,15 Kvinnens ætt skal ramme den ondes hode, men den ondes avkom 

skal ramme i vår (akilles-)hæl. For tiden virker det å være synet på seksualitet som er under angrep. Men Gud skal 

føre også den kampen fram til seier, og den gamle slangen, som er djevelen og Satan, skal bindes og så kastes i sjøen 

med ild og svovel (Åp.20,10). Da vil striden være over, og de som har sitt navn i livets bok, skal igjen få være i lag med 

Gud, denne gang på en ny jord (Åp.bar21,3). Vi trenger ikke være redde, Jesus kommer igjen! 
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