
 

Rom 14, 19 

 19: La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred, og det som fører til oppbyggelse av 

hverandre. 

 Med bakgrunn i de inngående utleggelsene Paulus hittil har gitt, begynner han nå å formane. Han 

sier: La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred ... Formaningen hans her er svært alvorlig. 

For det ordet han bruker, og som er oversatt med "ivrig søke etter", betyr egentlig å jage etter, 

forfølge. Og med det antyder han at den freden han nå har omtalt, og freden mellom de kristne, 

liksom stadig forsøker å rømme bort fra oss, skal være vanskelig å finne igjen og beholde. Så 

mangfoldige og sterke er fristelsene til splittelse og krangel. Fristelsene kommer dels fra vår naturs 

selvopptatthet, egenkjærlighet og storhetstanker. Dels fra sjelefienden som meget godt vet hva han 

oppnår hvis han kan splitte de kristne og vekke opp innbyrdes mistro og uenighet. Den som nå har 

kjærlighetens omsorg for sjelene og for evangeliets ære, bør i stort alvor ta denne formaningen til 

hjertet. Bør forberede seg på å få oppleve store fristelser til utglidninger og splittelser. Og han må be 

Gud om hans nåde til "ivrig å søke etter det som tjener til fred", på samme måte som en jeger 

forfølger viltet som alltid forsøker å slippe unna ham*. 

 [* Men at vi ikke bør gi opp sannheten for tidlig, det kan du lese om i utlegningen av Rom 12: 18.] 

 

 Men hvis vi skal søke etter det som fremmer freden, da må vi nok huske på lærdommene i dette 

kapitlet: Ikke kreve at alle skal tenke likt med oss i alle spørsmål. Ikke omgående mistenke og dømme 

dem som har en annen oppfatning. Og heller ikke misbruke vår frihet så de svake ødelegges, eller 

forakte dem fordi de ikke er mer opplyst osv. Nei, i utrettelig kjærlighet skal vi være forstandige, og 

bare tenke på hva som kan være til størst mulig nytte for de dyrekjøpte sjelene i hvert enkelt tilfelle. 

Derfor tilføyer da også Paulus: ... og det som fører til oppbyggelse* av hverandre. Og dette at sjelene 

har utbytte og blir oppbygget, er jo det aller viktigste. Det er dette den sanne kjærligheten må søke 

etter, og la alt annet, selv et mer fullkomment lys over hvert enkelt spørsmål, tre tilbake overfor 

dette at sjelene oppbygges i tro, kjærlighet og gudsfrykt. Hvis du glemmer dette, og blir mer nidkjær 

for at de andre må innse og akseptere din oppfatning i enhver sak, da kan du forårsake noe ganske 

forferdelig; akkurat det Paulus skildrer i 1Kor 8: 11 med disse ordene: "Din kunnskap fører til at den 

svake bror går fortapt, han som Kristus døde for". Derfor tilføyer han også akkurat nå for andre gang i 

dette kapitlet, sin advarsel i dette forholdet: 

 [* "Oppbyggelse", egentlig "husbygging", et bildespråk som i Skriften ofte anvendes når det tales om 

å bygge Guds kirke eller tempel på klippen eller hjørnesteinen Kristus, f. eks. i 1Kor 3: 9-17, Ef 2: 20-

21, 1Pet 2: 5.] 


