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”Herren Herren har gitt meg en disip-
peltunge, så jeg skal kunne styrke den 
trette med mine ord. Han vekker mitt øre 
hver morgen, han vekker det for at jeg skal 
høre som disipler hører.” Jes. 50,4.

Gud har et svært omfattende arbeide med 
hver sjel som har gitt hele sitt hjerte til Ham. 
Man skulle kanskje ikke tro det er nødvendig 
for Gud å vekke ens øre hver morgen, når en 
allerede er en disippel. Men Gud vekker det 
for at disippelen virkelig skal høre som en dis-
ippel hører. Det er et behov hos disippelen 
som Gud ser, og Han bearbeider øret slik at 
det mer og mer kan høre slik som det er nor-
malt for disipler å høre. 

Her arbeider Gud på mange måter i våre 
liv. Han vil så veldig gjerne ha oss i stillhet, så 
vi kan høre. Det er ikke lett å høre der hvor 
det larmer, men utenfor leiren - utenfor fol-
kehavet - der er Han å finne. Mange troende 
låner sitt øre ut til så mange forskjellige røster 
og retninger, at Mesterens røst helt blir borte. 
Han som har så mye å si kommer ikke til, for 
hjertets ører hører på andre kanaler. 

Men midt i dette kan man selv mene seg å 
høre riktig. Det er viktig å prøve seg selv og 
motivene i ærlighet, så vi ikke bedrar oss selv. 

Lytter vi til den rette røsten? Hører vi riktig? 
I 2. Mos. 32, 17-18 står en hendelse vi har 

god grunn til å legge oss kraftig på hjertet: ”Da 
Josva hørte hvordan folket støyet og skrek, sa 
han til Moses: Det lyder krigsrop i leiren. Men 
Moses svarte: Det lyder ikke som seiersrop og 
heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyd 
av sang jeg hører.”

Moses hadde mottatt lovens tavler og var 
på vei ned fra fjellet sammen med Josva. De 
hørte vel begge den samme lyden fra leiren 
med naturlige ører, men drog forskjellige kon-
klusjoner. Mens Josva mente det måtte være 
krigsrop, tolket Moses det til sang. Og vi leser 
videre at det hele var en dans rundt gullkalven 
med ståk og tjohei. Altså noe helt annet enn 
krigsrop og seier over fienden.

Og hva hører du og jeg? Hører vi krigsrop 
eller sang og dans? Sannheten er den at det vi 
har øre for, det hører vi - det adlyder vi. Der 
hvor vår skatt er, der vil også vårt hjerte være. 

Den som har øre, han høre hva Ånden sier 
til menigheten.

Har du øre for sannheten og tro på seier 
over synden? Ja, har du det, da kan du si som 
den unge Samuel; ”Tal, din tjener hører!” 1. 
Sam. 3, 10. Da kan Gud tale til ditt hjerte om 



Basunen Side 2Nr. 1/ 2002

Søk det himmelske!
Jeg er takknemlig til Gud fordi jeg kjenner 
at Han arbeider i mitt liv. Jeg er takknemlig 
for at jeg kjenner meg fri, og for at Herren 
har gitt meg så mange herlige brødre og søstre 
i troen. Dette er en skatt – samfunnet med 
de hellige – altså med de som hører Kristus 
til. Det er så viktig kjære venn, at du forstår 
dette. Søk samfunn med vennene og vær på 
den måten med på å oppbygge! - Selv om du 
ikke har så mye å si. Bare det å se at du stiller 

opp, er med på å styrke de andre i troen.
I den siste tiden har dette med sinnelaget 

arbeidet i meg. Det er så viktig at jeg har et 
sinn som søker det himmelske. La eders hu stå 
til det som er der oppe; ikke til det som er på jorden! 
Kol. 3,2.  Ved at jeg gjør dette, bevarer jeg 
tankene i Gud. Hvis jeg lar tankene få fritt 
spillerom er det lett for at det bærer galt av 
sted med sinnelaget også. Det er viktig at ikke 
omgivelser eller omstendigheter, andre men-
neskers - kanskje dårlige - humør, virker inn 
på meg, på min sinnstilstand, mitt sinnelag. 
Mitt hus må stå på klippegrunn, klippen er 
Jesus. Vi blir formant til å ta tankene til fange 
under lydigheten mot Kristus. Kor. 10, 5. Dette 
er et viktig punkt å være oppmerksom på for 
å bevare et rent sinn. 

Tenk på dette, så skal din fremgang bli åpen-
bar for alle!

Erik Petersen
PORSGRUNN

de tilkommende ting, og Han kan skrive sine 
lover i hjerte og sinn. Det dreier seg da ikke 
lenger om hva du kan få lov til og hvor langt 
du kan strekke deg, men viktigere blir det å 
leve Ham til behag. Evangeliet og frelsen i 
Jesus Kristus blir så mye, mye mer verdt!

I Heb. 5, 14 står det om ved bruken å få 
sine sanser oppøvd til å skille mellom godt og 
ondt. Dette er et meget viktig vers å legge seg 
på hjertet. Kampen står mellom det onde og 
det gode. Men da må vi jo forstå hva som er 
ondt og hva som er godt. Tidsånden arbeider 
kraftig på at det onde skal synes godt - til og 
med i Jesu navn. Alt skal være så kjærlig og 
inkluderende, og vi må for all del ikke dømme. 
De fleste lar seg påvirke i gal retning, men ikke 
alle! Ikke de som ved bruken får sine sanser 
oppøvd til å skille mellom det gode og det 
onde. Lovet være Gud for disse få som mer 
og mer forstår å gjengjelde ondt med godt, 
harde ord med gode ord, sinne med mildhet, 
krav med villighet osv. Det er slike som for-
står seg på frelse i egne liv, som Gud kan få 
gjort et verk i. Og livet består av tusenvis av 
anledninger til å rense seg likesom Han er ren. 
Velg å lide synden ut, det er den eneste veien 
til å bli ferdig med den. Tenk å få sans for 
den store frelse som er i Jesus Kristus. La oss 
arbeide nå mens det er dag!

Steinar Hansen
DRAMMEN 

Ta imot Ordet som Guds ord!
Da dere tok imot det Guds ord som dere 
hørte fra oss, skriver Paulus til tessalonikerne, 
så tok dere imot det, ikke som menneskers 
ord, men som det i sannhet er: Guds ord.

Hvordan tar vi imot Ordet? Hvordan leser 
vi? Hvilket inntrykk gjør Ordet som man kan 
hører forkynt?

Paulus takket alltid Gud for at tessaloni-
kerne tok imot hans forkynnelse som Guds 
ord. 1. Tess. 2, 13. Av dette forstår vi hvor 
avgjørende denne saken er!!

Hvordan mottar vi for eksempel disse 
ordene: ”Men Gud er rik på barmhjertighet. 
Og på grunn av Sin store kjærlighet som 
Han elsket oss med, gjorde Han oss levende 
sammen med Kristus, da vi var døde i overtre-
delsene. Av nåde er dere frelst.” Ef. 2, 4-5.

Som regel legger menneskene mer vekt på 
værmeldingen enn på Guds ord. Er disse ver-
sene for oss som når en meterolog leser vær-
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meldingen? Eller ser vi allmaktens Guds øyne 
tale mildt til oss ved sin enbårne Sønn: Jeg 
er rik på barmhjertighet! Gud har gjort deg 
levende med meg! Nåden hersker nå i ditt liv!

Da blir det ikke menneskers ord! ”Men som 
det i sannhet er”, skriver Paulus. Jeg har merket 
i mitt eget liv hvilken hvile og glede det gir når 
Ordet blir tatt imot som et direkte budskap 
fra Hærskarenes Gud.

Paulus fortsetter: ”Guds ord, det som også 
er virksomt i dere som tror.” Når vår tro ikke 
virker det løftene i Guds ord taler om, betyr 
det at Ordet er mottatt på feil måte. Gud taler 
til oss ved sin Sønn! La oss derfor be om å se 
Ham når vi leser i Bibelen!

Conrad Myrland
STAVANGER

Om den gode jord
Noe falt i den gode jord og bar frukt. Den 
gode jord var næringsrik. Den hadde det rette 
vekstgrunnlaget. Hvordan er vekstforholdene 
i hjertet hos deg og meg?

Jesus forteller i Matteus-evangeliet om 
såmannen som gikk ut for å så. Lignelsen 
handler om Guds ord som blir sådd blant 
menneskene. Dessverre får ikke Ordet alltid de 
mulighetene til å vokse som det egentlig burde 
ha. (Matt. 13, 19-23) - Hos noen kommer den 
onde og røver frøene. - Noen blir grepet av 
ordet, men det dør ut, fordi det kun har berørt 
overfladisk. - Hos noen kveles ”planten” av 
bekymringer for penger og lykke. 

Jesus sier: ”Men det som ble sådd i den 
gode jord, det er den som hører ordet og for-
står det. Han bærer frukt og, og en gir hundre 
foll, en seksti foll, en tretti foll”. Hundre foll 
betyr at man får tilbake hundre ganger mer 
enn innsatsen – ett frø blir til hundre frø! 

Hvor mye har det egentlig blitt av det ordet 
vi har hørt og lest? Ser vi kanskje en frukt eller 

to? Eller er vi blitt som ”et tre plantet ved rin-
nende bekker” som bærer rik og hellig frukt 
for Gud? 

Guds ord forteller at det avhenger av vekst-
forholdene. I hjertene våre. Hjertet mitt må 
være rent for tistler og torner. – Med dyp, 
moldrik jord. Mesteren kan gi oss et hjerte 
med de rette vekstforhold. Det handler om 
hjerteinnstillingen. Takk til Gud at han kan gi 
et varmt hjertedyp fullt av de rette mineraler 
og næringsstoffer for å kunne gi vekst til Hans 
ære!

Fredrik Myrland
STAVANGER

En bønn fra hjertet
Gi meg, o Jesus, å bli deg mer lik, 
full av sann kjærlighet, 
helt uten svik.  

Hjelp meg, så jeg i din Ånd kan vandre, 
øse av kilden 
og gi til de andre.  

Hjelp meg, o Jesus, et lys å være, 
så jeg DEG 
med mitt liv kan ære.  

Hjelp meg, Mester, ved dine føtter bli, 
så du av din fylde 
og kraft kan gi.  

Hjelp meg, o Herre, din røst å høre, 
så jeg alltid 
din vilje kan gjøre.  

Hjelp meg, at mitt hjerte ikke er delt, 
men at du, Herre, 
får eie meg helt.  

Å, hvilken lykke å deg tilhøre! 
Takk, at du vil ditt verk 
i meg fullføre!           

Maria Skarstein   
EVJE
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I 1. Pet. 2,2-3 står det: ”Som nyfødte barn må 
dere lengte etter den uforfalskede, åndelige 
melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, 
så sant dere har smakt at Herren er god.” 

Så vil jeg spørre deg: Har du smakt at 
Herren er god? Vær helt ærlig med deg selv 
og tenk etter. Hvis du ikke har smakt det, så 
søk det av hele ditt hjerte!! Hvis du har smakt 
det, så kan du være enig med meg i at det snur 
opp/ ned på livet. Innstillingen til Gud og alt 
som har med Ham å gjøre blir helt annerle-
des. 

Jeg har fått lov til å smake at Herren er god. 
Hvorfor? Fordi jeg turde å komme til Ham 
akkurat som jeg var – full av synd, feil og 
mangler – og si: ”Her har du meg, Gud. Jeg er 
ikke bedre, men jeg ønsker å høre deg til, og 
jeg vil at du skal komme inn i livet mitt.” Det 
holdt ikke å komme én gang. Nei, som men-

nesker er vi så svake at vi lett kommer bort 
fra Gud igjen. Men jeg turde å komme til Gud 
igjen, og igjen og igjen, og lengselen etter å 
få mer av Ham har vokst seg sterkere og ster-
kere. Selv om det mangler svært mye enda, 
har Gud litt etter litt forvandlet bundethet til 
frihet, tvil til tro, forknytthet til åpenhet og fri-
modighet, løgn til sannhet, og ikke minst har 
Han forvandlet et dårlig selvbilde til tro på at 
jeg er uendelig mye verd i Guds øyne. Dette 
er ting som ikke er spesielle for meg. ALLE 
som kommer til Gud kan få oppleve det. Gud 
ønsker å vise oss at Han er god! Og når vi 
oppdager det, lengter vi etter mer, ja vi lengter 
”etter den uforfalskede, åndelige melk, for at 
vi ved den kan vokse til frelse!”

Åse-Marie Bekkevold
OSLO

Har du smakt at Herren er god?

Skriv eller send inn en tegning til neste utgave før 15. april!

Minneverset

”Hold dere borte fra all slags ondt.” 
1. Tess. 5, 22


