
Kristen livsstil – Mote og underholdning  
Mål:  Bibelen er en håndbok for det daglige livet som også inkluderer instruksjoner om 

underholdning og klesstil.  
Fokus:  Jesus ønsker at vi som hans representanter skal reflektere ham i alle henseender 

av vårt liv.  
Innledning:  Den store striden utspiller seg primært i våre tanker (2 Kor 10,4-5). 

Bibelen forteller oss hvordan vi kan få seier i kampen mot onde tanker…  
Rom 12,1-2 Hva innebærer sann åndelig gudstjeneste? Vi er kalt til å leve et fullstendig 

overgitt liv der vi i alt ønsker å behage Jesus. Hvordan kan våre sinn forvandles? 

Hva skal vi ikke skikke oss etter? Om verden passer er du feil størrelse.  
Hva i verden skal vi ikke tilpasse oss etter? Johannes svarer på spørsmålet…  

1 Joh 2,15-17 Hvilke tre begjær finnes i verden? Skal vi elske dette? Verdens livsstil står i sterk 
kontrast til en kristen livsstil. Dets fornøyelser, humor, klesstil osv. er annerledes.  

La oss se på hva Bibelen praktisk sier om disse ting. Vi begynner med underholdning… 

2 Kor 3,18 Gjennom å se forvandles vi. Det vi ser på forandrer oss for godt eller ondt. Media 
med vold og seksuell umoral? Bør en kristen roe seg ned med det som korsfestet 
Jesus? (Sal 101,3; Job 31,3) Eks.: ”Det er bare en film” Eks.: Reklame – påvirker 

underbevisstheten. Samme med TV, bøker, dataspill og musikk.  
Musikk er et kraftfullt medium som kan brukes for godt eller ondt.  

1 Sam 16,23 Påvirker musikk vårt åndelige liv? Kan god musikk drive bort onde engler? Kan 
ond musikk drive bort gode engler? Påvirker følelser: melankolsk, aggressiv, 
forvirret vs. glad fredfylt, oppløftende. Eks.: Musikk og lyrikk som vekker begjær?  

Av hvilken karakter bør da det vi ser og lytter til være?  
Fil 4,7-8 Hva skal vi tenke på? Om våre tanker skal være slik trenger sinnet å mates med 

det som er oppbyggende. Ønsker du å ære Gud i hva du lytter til og ser på?  

Et av verdens begjær er forfengelighet. Verdens mote oppfordrer ofte til forfengelighet. Hva lærer Gud 
om klesstil?  

1 Pet 3,3-5 Hvordan ønsker Jesus at vi skal pynte oss? Hva er dyrebart i Guds øyne? Kvinner 
vil være vakre. Ikke noe galt i det, men det er ikke smykkene, klærne eller fysisk 
form, men karakter som gir sann skjønnhet (Ord 31,29-30). Gjelder selvfølgelig 

mennene også.  
Hvordan kledde de fromme kvinnene i GT seg?  
1 Mos 35,2-4 Gull og edelstener er ikke onde i seg selv (1 Mos 2,11-12). Men når man bærer 

dem på kroppen som pryd, kan smykket bli en avgud og lede til forfengelighet.  
Etter en tid i Egypt hadde Israels folk omfavnet Egypts mote, og Gud gjennomførte en reform…   

2 Mos 33,2-6 Dette etter at Israels folk bokstavelig talt hadde lagd en avgud av sine smykker (2 
Mos 32,1-4). Hva var israelittenes problem? Stolthet. Hva skulle de derfor gjøre 
med smykkene? (Jes 3,18-23) Eks.: Helligdommen – smykkene på innsiden – ikke 

på utsiden.  
Det Nye Testamentet følger samme enkle mote…  

1 Tim 2,9-10 Vil Jesus at vi skal smykke oss på utsiden? Gjelder det menn også? Hadde Jesus 
piercing og smykker? (Jes 53,2) Hvordan vil Jesus at vi skal kle oss? Utfordrende 
eller anstendig? Kulturelle forskjeller finnes, men visse regler er universelle (1 

Mos 3,7.21; 1 Kor 12,23-24; 2 Mos 28,42) Eks.: Menn, visuelt tiltrukket. Ingen 
unnskyldning for onde tanker. Men hvorfor være en anstøtsstein?  Gjelder også 
menn. Skal menn kle seg stygt? Svar: Nei, med god dømmekraft. Dyre klær? 

Moteslave?  
Hva med tatoveringer?  

3 Mos 19,28 Er tatoveringer en del av en kristen utsmykking? Eks.: Skrible på Guds tempel.  
Kanskje fornøyelser og klesstil anses som noe lite, men den som er trofast i smått er trofast i stort…  
Luk 16,10 Er det ditt ønske å behage Jesus i alt? Er det tydelig for deg at Jesus ønsker at vi 

ikke skal smykke utsiden, men innsiden? Er du villig å legge av deg alt som ikke 
behager Gud eller kan lede andre til fall?  



VEDLEGG 

MEDIA ”Mine kjære unge venner, se på deres egen erfaring og spør dere selv hvilken 

innflytelse opphissende fortellinger har på dere. Kan dere etter at dere har lest 

slike fortellinger, åpne Bibelen og med interesse lese livets ord? Synes dere at 
Guds bok er uinteressant? Kjærlighetshistoriens tiltrekningskraft virker på sinnet 
og ødelegger den sunne sans. Den gjør det umulig for dere å feste 

oppmerksomheten på viktige og alvorlige sannheter som angår deres evige liv. 
Vær bestemt og legg vekk all verdiløs litteratur. Den vil ikke styrke deres åndelige 
liv, men vil gi sinnet følelser som forderver fantasien og får dere til å tenke 

mindre på Jesus og til å dvele mindre ved hans dyrebare lærdommer. Hold sinnet 
rent for alt som vil kunne lede det i feil retning. Fyll det ikke opp med verdiløse 

fortellinger som ikke gir noen styrke til de mentale kreftene. Tankene vil være av 
samme karakter som den føden som man nærer sinnet med.” (Ellen G White, 
Ung i Dag, s. 231) 

 

MUSIKK ”Musikk er en gave fra Gud til å inspirere rene, edle og opphøyede tanker. God 

musikk forsterker altså de fineste karakterkvalitetene.  
 Fornedrende musikk, på den andre siden, ”forstyrrer sjelens rytme og bryter ned 

moralen.”  Derfor vil Kristi etterfølgere sky ”all melodi av samme natur som jazz, 

rock eller relaterte hybridformer, eller alt språk som uttrykker dårlige eller 
trivielle følelser.” Den kristne lytter ikke til musikk med suggestiv lyrikk eller 

melodi. (Rom 13,11-14; 1 Pet 2,11).” (Seventh-Day Adventists believe…, s. 284 
(2.utg. 1988)) 

 ”De ting som skjer i Indiana har Herren vist meg kommer å finne sted like før 

nådedøren lukkes. Man kommer til å få se alle mulige besynderlige ting. Det 
kommer å bli roping, med trommer, musikk og dans. Rasjonelle værelsers sinn 
kommer til å bli så forvirret at man ikke kan stole på at de treffer rette valg. … Et 

tumult av ulyd sjokkerer sansene og forvrenger det som kunne vært en 
velsignelse om det var utført på riktig måte. Kraften fra satanisk påvirkning 

blandes med larmen og ulyden for å ha et karneval, og dette sies å være Den 
Hellige Ånds verk… Ingen oppmuntring burde gis til denne type gudstjeneste… De 
ting som har vært i fortiden vil komme igjen i fremtiden. Satan kommer til å gjøre 

musikken til en snare gjennom den måten den spilles på.” (Ellen White, Selected 
Messages, bind 2, s. 36-38)  

 

SMYKKER ”I lys av bibelsk lære og de prinsipper som angis over, tror vi at kristne ikke burde 

pryde seg med smykker. Vår forståelse er at dette betyr at å bære ringer, 

øreanheng, halskjeder og armbånd og prangende slipsnåler, mansjettknapper og 
pins – og alle andre typer smykker som har oppvisning som hovedfunksjon – er 
unødvendige og ikke i harmoni med den enkelhet i prydelse som Skriften 

oppmuntrer til.”  
 (Seventh-Day Adventists Believe…, s. 287 (2. Utg 1988))  

 ”Alt som er beregnet på å lede oppmerksomheten mot personen eller på å vekke 
beundring, ligger utenfor den standard for ærbarhet og måtehold som Gud 
påbyr.” (Ellen White, Helse og livsglede, s. 218)  

 ”Selvfornektelse når det gjelder klesdrakt er en del av den kristne plikten. Å kle 
seg enkelt og å avholde seg fra å bære juveler og smykker av enhver art, er i 
harmoni med vår tro.” (Ellen White, Testimonies for the Church, bind 3, s. 366)  

 ”Mange som bekjenner seg til å være Guds barn, har ingen betenkeligheter med 
å følge verdens skikker i å bære gull, perler og kostelige klær. De som er for 

samvittighetsfulle til å bruke disse ting anses for å være trangsynte, overtroiske, 
og til og med fanatiske. Men det er Gud som i sin store nåde gir oss disse 



instruksene; de er forskrifter fra Den Uendelige Visdom, og de som ringakter dem 
gjør det med fare for sitt eget liv. De som holder fast ved de utsmykkinger som 

Guds ord forbyr, kjæler for stolthet og forfengelighet i sitt hjerte. De vil vekke 
oppmerksomhet. Deres klær sier: Se på meg. Beundre meg. Den forfengelighet 

som er i den menneskelige natur vokser stadig gjennom at den slik tilfredsstilles. 
Når sinnet er innstilt på kun å ære Gud; kommer alle disse unødvendige ytre 
prydelser til å forsvinne.” (Ellen White, Testimonies, bind 4, s. 644)  

  

Vielsesring? ”Noen følt et ansvar med hensyn til å bære vielsesring, og mener at våre 

predikanters koner skal følge denne vane. Alt dette er unødvendig. La 
predikantenes koner ha den gylne lenke som binder dem til Kristus, en ren og 
hellig karakter, sann kjærlighet, ydmykhet og gudsfrykt som er den frukt som det 

kristne treet bærer, og deres innflytelse kommer til å merkes over alt. Det er ikke 
noe motivasjon for å bære vielsesring at man utsettes for spørsmål og undring 

når man ikke bærer denne. Amerikanere kan gjøre sitt standpunkt forståelig 
gjennom å tydelig forklare at skikken å bære vielsesring ikke anses obligatorisk i 
vårt land. Vi trenger ikke bære tegnet, for vi er ikke utro mot vårt ekteskapsløfte, 

og å bære vielsesring skulle ikke være noe bevis for at vi er tro. Jeg føler meg 
dypt bekymret over denne ulykke som utvikles, som synes å trenge seg inn blant 
oss, at vi må følge mote og sedvaner. Ikke et øre skulle brukes for en gullring, for 

å derigjennom vitne om at vi er gifte. I de land som skikken er nødvendig, har vi 
ingen forpliktelse å fordømme dem som bærer sin vielsesring. Må de bære den 

om de kan gjøre det med god samvittighet, men våre misjonærer trenger ikke 
føle at bruk av ring kommer til å øke deres innflytelse det minste grann.”  

 (Ellen White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 181-182) 

 Bibelen nevner funksjonelle smykker som noe annet enn smykker som er laget 
for å dra oppmerksomheten til personen. Smykker brukes f.eks. for å signere 
dokument (Ester 8,8), som penger (1 Mos 24,22.51-53) eller som symbol på 

familiestatus (Luk 15,22). Vielsesring er ikke nødvendig, men i de land som 
vielsesring anses obligatorisk skal vi ikke dømme de som bærer den. Fokuset er 

ikke å pryde seg med kostelig skjønnhet.  


