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(Norsk oversettelse av et engelsk originaldokument publisert av Generalkonferansens helseavdeling 19. august 
2021. https://www.healthministries.com/vaccination-biblical-theological-reflection/) 

Ordet vaksinasjon forekommer ikke i Bibelen, slik det er med mange andre viktige 
helsetermer som vitaminer, transfusjon, høyt blodtrykk, nyretransplantasjon, injeksjon, piller, 
karbohydrater, biopsi, kroppstemperatur, blodpropper, diabetes, etc. Bibelens forfattere bruker 
ikke begreper som forebyggende medisin, psykosomatiske forhold, kardiovaskulær trening, 
ikke røyk, pust inn frisk luft, drikk 6-8 glass vann hver dag, vask hendene før hvert måltid, 
puss tennene, spis regelmessig frokost, ikke drikk alkohol, eller få tilstrekkelig søvn på 7–9 
timer daglig. Man kan lage en lang liste over slike gode vaner som ikke er bokstavelig omtalt 
i Bibelen. 

På samme måte finnes det ikke noe bibelsk påbud, «Ta vaksinen» eller «Ikke la deg 
vaksinere», derfor må man resonnere om man skal vaksinere seg eller ikke. Bibelsk 
undervisning kan bidra til å motvirke feil- og desinformasjon om helseproblemer, selv om det 
ikke er en medisinsk lærebok om helse. Den hellige skrift presenterer 
viktige helseprinsipper som danner grunnlaget for slike refleksjoner. Disse er svært nyttige 
og må settes ut i praksis i dagliglivet. Den generelle regelen er klar: Det som er i harmoni 
med bibelske helseprinsipper og ikke motsier dem, er tillatt. Man kan argumentere for at 
det kan anbefales eller til og med kreves når helse eller liv skal bevares. 

Aktiviteter som er i samsvar med Guds åpenbaring, er tillatt, selv om de ikke er nevnt direkte 
i Bibelen (som å ha sabbatsskole eller potluck på sabbaten; feire nattverden en gang i 
kvartalet; bygge skoler, universiteter, biblioteker, sykehus og sanatorier; organisere 
menighetens struktur med distrikter, unioner, divisjoner og Generalkonferansen). Med andre 
ord, forbudt er (1) det som er i strid med den eksplisitte befalingen av Gud, og (2) er i strid 
med generelle livsprinsipper uttrykt i Guds ord. 

Disse to prinsippene er tydelig i harmoni med de to første budene som ble gitt av Gud i Edens 
hage til Adam. «Og Herren Gud befalte mannen: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 
Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, 
skal du dø» (1 Mos 2:16-17). Legg merke til at Gud først befalte frihet ved å skape et trygt 
rom for menneskers liv og vekst (generell regel), og deretter satte han klare grenser: ett tre 
kan du ikke spise av, «treet til kunnskap om godt og ondt» (spesifikk kommando). Det var 
ikke nødvendig å nevne alt som var tillatt (som at du kan spise eple, appelsin, fiken, pære, 
banan, fersken, kirsebær, aprikos og granateple), fordi det var inkludert i den generelle 
uttalelsen: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen.» Det konkrete forbudet måtte 
imidlertid uttrykkes eksplisitt. Det samme er sant og må anvendes på vaksinasjoner: det som 
ikke er forbudt, er godkjent når det er i harmoni med Guds åpenbarte helseprinsipper. 

I tillegg kan viktigheten av vaksinasjoner demonstreres gjennom forskjellige vinkler fra det 
bibelsk-teologiske perspektivet. Tenk over og be over følgende prinsipper: 
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1. Bare Gud er helbrederen, den sanne legen som helbreder våre sykdommer (5 Mos 
7:15; 28:60; Sal 103:3; Luk 4:40; 6:18; 7:21). I 2. Mosebok 15:26 lovet Gud at ingen 
sykdom (eller pest) han sendte over Egypt, ville falle på israelittene hvis de fulgte hans 
befalinger. Han vil også beskytte sitt folk under de syv siste plagene slik han beskyttet 
Israel fra plagene i Egypt, og han vil hjelpe med andre sykdommer eller 
sykdommer. Han er livets kilde og livgiver for sine barn; Han gir liv i overflod (Joh 
11:25; 14:6). Medisin og forskjellige legemidler kan være nyttig, men bare Herren 
bevarer og gjenoppretter helsen. 

2. Gud skapte mennesker i sitt bilde (1 Mos 1:27) som intelligente vesener for å bruke 
tankene sine til å resonnere og tilegne seg kunnskap og skille mellom hva som er 
riktig, godt og nyttig. Mennesker må også bruke sunn fornuft på livets problemer. Vi 
er rasjonelle vesener, og vår Skaper gir oss muligheten til å tenke og vite hva som 
fungerer best for helsen vår. Vår Herre vil at vi skal ta vare på kroppen vår og leve 
ansvarlige liv fordi vi er ansvarlige overfor ham. Paulus sier tydelig: «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. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til 
Guds ære!» (1 Kor 6:19–20; jf. 1 Kor 3:16-17; 2 Kor 5:10). Vår åndelige helse er nært 
knyttet til vårt fysiske, mentale, emosjonelle og sosiale velvære. Man trenger ikke et 
uttrykkelig «så sier Herren» for å vite hva man skal gjøre eller ikke gjøre, fordi 
resultatene og fordelene ved mange av våre beslutninger og handlinger er 
åpenbare. Uansett hva vi gjør, bør det være basert på bibelske prinsipper. Vaksinasjon 
er et menneskelig produkt, men et resultat av de evner Gud har gitt mennesker til å 
tenke og være kreative. Gud gir visdom til både forskning og oppfinnelser (Dan 
12:4). Han skapte det fantastiske og intrikate immunsystemet som et forsvar; det er 
også grunnlaget for vaksiner og immunisering (Sal 139:14). 

3. Man kan ikke forvente at Gud vil virke for oss hvis vi overser grunnleggende 
livsprinsipper og ikke etterlever dem fordi vi er likegyldige, fordomsfulle eller 
late. Det er ikke nok å be om kunnskap, men man må studere flittig; det er ikke nok å 
be om at Gud griper inn for å gi en god høst og deretter ikke være villig til å dyrke 
åkrene og jobbe hardt med å sikre avlingen. På samme måte ville det være overmot og 
arrogant fra vår side å be Gud om å gi oss god helse og forsømme helseprinsippene, og 
være uvillig til å studere og anvende resultatene av moderne medisin som han gjorde 
det mulig å oppdage for å hjelpe en lidende menneskehet. Man må arbeide flittig under 
Guds veiledning og velsignelse: «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider 
bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen 
forgjeves» (Sal 127:1). 

4. Gud vil at vi skal bevare helsen i best mulig form (3 Joh 2), ikke bare for å leve lenger, 
men for å kunne tjene andre og være til nytte så lenge som mulig. Hvorfor dø for tidlig 
bare fordi vi forsømmer midler som er tilgjengelige for å beskytte og forlenge våre liv, 
og dermed gjøre oss i stand til å være en velsignelse for andre? 

5. Gud påbyr oss å verne om livet og ta vare på helsen til vår neste (3 Mos 19:18; Esek 
34:4,16). Å bli vaksinert er en uselvisk handling, fordi man har andres velvære og 
beskyttelse i tanke. Selv om noe er ukjent i forskningen om vaksinens langsiktige 
effekter, overgår fordelene med vaksinasjonen de potensielle problemene. Å bli 
vaksinert er en god gjerning fordi vaksinasjon er med på å beskytte andre mot å bli 
alvorlig syke, eller til og med dø, og dermed bygge opp flokkimmunitet. 

6. Bønn om helbredelse og god helse gjør ikke bruken av forskjellige legemidler, 
kirurgiske inngrep, medisiner eller vaksinasjoner overflødig. Å vite hvordan de skal 
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brukes, avhenger av livets situasjoner. Vi kan tenke på flere eksempler fra 
Bibelen. Gud kunne mirakuløst og øyeblikkelig ha helbredet den døende kong Hiskia 
ved sin kraft, men i stedet valgte han å helbrede ham ved hjelp av et fikenomslag (2 
Kong 20:5-7; Jes 38:21). Gud lovet å helbrede ham, men fikenkaken måtte brukes som 
plaster på byllen. Jesus kunne ha helbredet en blind mann ved sitt ord, men han brukte 
leire blandet med spytt til dette formålet. Den blinde mannen måtte også gå og vaske 
øynene i Siloa-dammen for å få synet (Joh 9:1,6-7). Slik lærer vi hvordan vi kan 
samarbeide med Gud. I tillegg gjorde Moses det bitre vannet friskt ved å kaste et tre i 
det (2 Mos 15:23-25). Det nære samarbeidet mellom Gud og mennesker sees i 
hendelsen da det var «død i gryta», og maten ble spiselig da Elisa hadde i mer mel (2 
Kong 4:38-41), så vel som i tilfellet med Naaman, som måtte gå og vaske seg i 
Jordanelven sju ganger for å bli helbredet for spedalskheten (2 Kong 5:10-14). I alle 
disse tilfellene kunne Gud ha utført helbredelsesmirakler bare ved å be, men han 
valgte å gi undervisning om et nært samarbeide mellom Gud og mennesker ved å 
bruke tilgjengelige midler. Vaksiner er også virkemidler for å bevare helsen og stoppe 
spredning av sykdom. Ellen White bekrefter: «Det er ikke noen fornektelse av troen å 
bruke fornuftige legemidler på en skjønnsom måte» (Manuskript 31,1911, På fast 
grunn 2, s. 345).  

7. Forebygging er alltid viktigere enn å helbrede. Å unngå å være syk er en bibelsk 
forpliktelse (Joh 10:10; 1 Kor 6:20; 3 Joh 2), fordi vi må ære vår Skaper også med 
kroppen vår. Å passe på oss selv og sørge for at familien og samfunnet er trygt bør 
være vår motivasjon. Helse handler ikke først og fremst om vaksinasjon, men om å 
etablere og utvikle en balansert livsstil som resulterer i å være i god form for å tjene 
Gud og andre i nød på en mest effektiv måte i det lange løp. Ellen White formaner: 
«Lær folk riktige vaner og en sunn levemåte, idet vi husker på at et gram som 
forebygger, er av større betydning enn et kilo som skal rette på skaden. Forelesninger 
og studier i denne retningen vil vise seg å være av største verdi» (Letter 17a, 1893 
utgitt i På fast grunn 2, s. 278, 2SM 280). Vaksinasjon handler om å forhindre at et 
virus, som kan være dødelig, sprer seg i oss og gjennom oss til andre. Vaksinasjon er 
ikke noe magisk; den må støttes av kloke valg i livet. Før man tar vaksine er det viktig 
å styrke ens eget bønneliv, sunne livsstil, vitnetjeneste og tillit til Gud. Men disse 
aktivitetene peker på vaksinasjon når det er behov for det, og den er tilgjengelig. Den 
bør brukes i henhold til vår beste kunnskap og den enkeltes helsesituasjon. 

8. Medisinsk vitenskap og tro virker sammen og må brukes hånd i hånd. De er 
utfyllende. Kreativitet og oppfinnsomhet er Guds gaver. Beviset for vitenskap er 
åpenbart, nemlig at vaksiner redder liv, og bivirkningene stort sett er små og 
kortsiktige. De mange fordelene oppveier med stor margin de minimale negative 
følgene og helserisikoen. Ellen White uttaler: «Gud er vitenskapens 
opphav. Vitenskapelig forskning åpner sinnet for enorme områder for tanker og 
informasjonen, slik at vi kan se Gud i hans skaperverk. Uvitenhet kan prøve å støtte 
skepsis ved å appellere til vitenskap; men i stedet for å opprettholde skepsis, bidrar 
ekte vitenskap med nye bevis på Guds visdom og kraft. Rett forstått er vitenskapen og 
det skrevne ordet enige, og hver kaster lys over den andre» (Ellen G. White, Counsels 
to Parents, Teachers and Students, s. 426). 

Det er et grovt misbruk av Bibelen å påstå at det å ta en vaksinasjon mot COVID-19 er å 
motta dyrets merke omtalt i Åpenbaringens bok, og at det vil forandre ditt DNA 
(feilinformasjon knyttet til forvirring rund mRNA-grunnlaget for vaksinen mot koronavirus 
og SARS). Ulike konspirasjonsteorier misbruker bibelske tekster på en fryktelig måte for å 
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skape angst og avhengighet av falske «lærere». Bibelske profeter taler ikke mot 
vaksinasjoner. La meg si det tydelig: vaksinasjon har ingenting å gjøre med dyrets merke eller 
med Babylons falske lære av følgende grunner: 

• Dyrets merke er et falskt religiøst system som motarbeider Gud, hans folk og hans lov. 
• Dyrets merke handler om forvrengning av Guds kjærlige karakter ved å godta den 

ubibelske læren om søndagshellighet, sjelens udødelighet og evig lidelse i helvete. 
• Dyrets merke handler om falsk tilbedelse og Babylons giftige lære. 

Guds segl er derimot å oppleve den sanne hvilen i Jesus Kristus i hele dens fylde, ved å holde 
den bibelske sabbaten som et tegn på skapelsen og forløsningen, og vise trofasthet mot alle 
bibelske læresetninger sentrert i den treenige Gud. Guds segl består av å elske og ære Gud og 
gi ham ære som vår Skaper og Frelser. Det handler om gjenopprettelse av troende for å 
gjenspeile Guds bilde i vår karakter og livsstil. Ved Guds nåde, hans ord og Den hellige ånds 
kraft knytter dette sammen og gjenoppretter vårt fysiske, følelsesmessige, mentale, åndelige 
og sosiale liv. 

Våre bibelteologiske refleksjoner støttes og bekreftes av Ellen Whites praksis, fordi hun selv 
ble vaksinert og oppmuntret andre til å gjøre det av to grunner: (1) personlige helsemessige 
fordeler gjør det mulig for oss å tjene andre effektivt; og (2) ikke å overføre sykdom og smitte 
andre. Det er sant at Ellen White ikke skrev om vaksinasjon, ikke en eneste uttalelse. Vi vet 
imidlertid at hun oppmuntret andre til å ta en koppevaksine, og hun tok den selv ifølge 
øyenvitnet D. E. Robinson, en av Whites sekretærer, gjengitt i andre bind av På fast grunn 
(Selected Messages): Ellen White ble «selv vaksinert, og hun tilskyndet sine medarbeidere til 
å bli vaksinert» (På fast grunn 2, s. 301; 2 SM 303). Hun var klar over at det ville beskytte 
henne så vel som andre: «Hun var også klar over faren ved å smitte andre hvis de unnlot å ta 
denne forholdsregel» (På fast grunn 2, s. 301; 2 SM 303). Ellen White ga et klokt råd: «De 
som søker helbredelse ved bønn, må ikke unnlate å bruke de legemidlene som står til rådighet. 
En fornekter ikke sin tro om en gjør bruk av de midlene som Gud har gitt for å stille smerte og 
hjelpe naturen i arbeidet for å helbrede. Det er ikke å fornekte sin tro å samarbeide med Gud 
og stille seg under slike forhold som er gunstige for helbredelsen. Gud har overlatt til oss å 
tilegne oss kunnskap om livets lover. Denne kunnskapen ligger innenfor vår rekkevidde for at 
vi skal bruke den. Vi bør gjøre bruk av ethvert middel som kan hjelpe oss til å vinne helsen 
tilbake, ved at vi utnytter enhver mulig fordel og arbeider i harmoni med naturlovene. Når vi 
har bedt om at den syke må bli frisk, kan vi arbeide med enda større styrke og takke Gud for 
at vi kan samarbeide med ham og be om hans velsignelse over de midlene han har gitt oss» 
(Ellen G. White, Helse og livsglede, s. 178). 

Konklusjon 

De bibel-teologiske prinsippene nevnt ovenfor må studeres nøye. Troende bør forstå fordelene 
med disse prinsippene og se hvordan de hjelper dem med å fremme en balansert, sunn livsstil, 
samt å ta vaksinasjoner. Vaksiner kan redde liv ved å stoppe spredningen av sykdom, men 
hvis man venter for lenge, kan det være for sent. Man forhindrer alvorlige 
sykdomskomplikasjoner ved bruk av vaksine. Vi bør be og med omtanke bruke det Gud gjør 
tilgjengelig for oss for å bevare livet og også beskytte andre mot å bli skadet. 

Vi finner ingen bibelske påbud eller forskrifter som hindrer eller forbyr folk å bli 
vaksinert. Tvert imot, basert på det bibelske materialet, kan man sterkt anbefale slik praksis i 
samråd med helsepersonell til mennesker som ikke har noen spesifikke og alvorlige 
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helseutfordringer. Hvis kroppen vår ikke er vår egen, og vi er ansvarlige overfor Gud hvordan 
vi har tatt vare på dem, og hvis Gud vil kreve til regnskap for vår kjærlighet til vår neste, da er 
det å ta vare på vår egen helse så vel som på vår nestes helse en nødvendighet. Paulus sier 
ettertrykkelig at «enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds 
ære!» (1 Kor 10:31). Ved å iverksette konkrete tiltak for å beskytte helsen vår, ærer vi 
Herren; og klok, ansvarlig bruk av vaksinasjon kan være en slik handling. 

Vi må be om guddommelig visdom og kunnskap for å vite hvordan vi skal bli godt informert 
og ta modne beslutninger. Evidensbasert vitenskap er gunstig i denne beslutningsprosessen 
fordi vi dermed kan velge de beste tilgjengelige alternativene i gitte livssituasjoner. En slik 
tilnærming er bekreftet av Ellen G. White. Resultatet kan være missiologisk, ettersom hun 
treffende sier: «Hvis de [vantro] ser at vi er intelligente med hensyn til helse, vil de være mer 
klare til å tro at vi er sunne i bibelske læresetninger.» (Counsels on Health, s. 452) På den 
annen side advarer hun tydelig: «Men når menn går inn for reformer og tar saken til det 
ekstreme og er inkonsekvente i måten de lever, kan man ikke klandre folk hvis de synes 
helsereformen er motbydelig… Disse mennene gjør et arbeid som Satan elsker å se 
fortsette.» (2T 377). 

Covid-tretthet kan overvinnes hvis vi lar Gud veilede oss. Måtte vår nådige Herre gi oss 
dømmekraft og styrke til å handle uselvisk og etter hans vilje, slik at vi kan bli velsignet av 
ham og være en velsignelse for andre. Ellen White gir et klokt råd: «Guds mirakler har ikke 
alltid en ytre likhet med et mirakel. De utvirkes ofte på en måte som ser ut som en naturlig 
utvikling av begivenhetene. Når vi ber for syke, arbeider vi også for dem… Vi skal bruke 
hver eneste velsignelse som Gud har lagt innenfor vår rekkevidde, til hjelp for dem som 
trenger den… Vi ber om å bli bevart fra pesten som farer frem i mørket, og som lister seg 
frem gjennom verden med en slik makt. Da må vi samarbeide med Gud og gi akt på helsens 
og livets lover. Når vi har gjort alt som står i vår makt, skal vi fortsette å be i tro om helse og 
styrke… Gud oppmuntrer oss ikke til å mene at han vil gjøre for oss det som vi selv kan 
utføre» (Letter 66, 1901 utgitt i På fast grunn 2, s. 346, 2 SM 346). I lys av de skisserte bibel-
teologiske prinsippene i denne studien er det betydningsfullt at Ellen White valgte å bli 
vaksinert både for egen del og til fordel for samfunnet. 

Vår bønn er at du gjennom bønn og ettertanke vil bli veiledet til å ta de beste valgene som vil 
bevare helsen og din tjeneste for Herren og menigheten vi elsker. 

Dette dokumentet tilhører Generalkonferansens Adventist Health Ministries og er 
underlagt gjeldende opphavsrettsbeskyttelse. 
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