
Hvilken vei går du?

Basunen
For om 
basunen 
lager en 
uklar lyd, 
hvem vil 
da gjøre 
seg klar 
til strid? 
1. Kor. 14, 8
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Det er mange meninger om Guds 
ord. Det er mange kristne med ulike 
meninger og synspunkter på hvordan 
man skal leve og oppføre seg. “Frihet 
ja, det er viktig”, sier man – og bruker 
kanskje dette for å rettferdigjøre sine 
egne synspunkter. Det kan også bli 
brukt for å godta uten videre andres 
fordreininger og usunne tolkninger. 
Av hvilken grunn? For ikke selv å bli 
dømt! – Noen diskuterer Guds ord og 
deltar gjerne i debatter både hjemme, 
borte og på internett.  Interessant? Ja, 
det er i sannhet godt for kjødet når 
dette søker slik trøst. Går du på denne 
veien, da blir du forført – hvis du da 
ikke allerede er forført! Hva fikk deg 
inn på denne veien? Var det den veien 
Kristus banet? 

Den som taler ut fra seg selv, søker 
sin egen ære. Men den som søker ære 
for ham som har sendt ham, taler sant, 

og det er ikke urett i ham. Joh. 7, 
18. Det er nok unødvendig å svare 
på hvorvidt slike meningers vinder og 
stormer ærer Jesu navn. Det er snarere 
et spørsmål om egen ære, få aksept for 
sine egne utleggelser, sin egen “forstå-
else”.

Nei, må vi være slike som handler 
i stedet for å snakke. En kristendom 
med mye handling og lite snakking. 
Dette er slike som er fulle av troens 
ånd og ild, levende interessert i sam-
funnet med Kristus Jesus og levende 
interessert i å møte vennene og opp-
muntre hverandre til tålmodighet i det 
løp som er oss foresatt. I dette sam-
funnet er meningene satt til side, for-
ståelsene er stuet bort i en krok, og 
debatteringer er byttet ut med fortro-
lig samfunn i Ånden. 

”Til slutt et ord til dere alle: Ha 
det samme sinn, vis medfølelse, elsk 
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hverandre som søsken, vis hjertelag og 
ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med 
ondt eller skjellsord med skjellsord. 
Dere skal tvert imot velsigne. For dere 
er selv kalt til å få velsignelse.” 1. Pet 
3, 8-9. Tenk så herlig. Det krever at 
jeg er ydmyk. Det koster litt av mitt 
eget. Men tenk - så er vi kalt til å få 
velsignelse. Det vil du erfare allerede 
mens du er her på jorda. For Herren 
har godvilje for sitt folk, han kroner 
de hjelpeløse med seier. (Salme 149, 
4)

Den smale veien er ikke folksom, 
ikke mange finner den. Vent ikke at 
det vrimler med brødre og søstre - 
men de som er der har inderlig sam-
funn med hverandre. ”Men trang er 
den port og smal er den vei som fører 
til livet, og få er de som finner den.” 
Matt. 7,14. La oss be om at så mange 
som mulig skal få åpnet sine hjerters 
øyne. Så vi alle må se hvilket herlig kall 
vi har. Tenk hvilken arv!! Uendelig liv 
i lykke og fred i skjønne omgivelser, 
på en helt ny jord. Mens vi går her 
nede disponerer vi den samme kraft 
i kampen mot synden som Gud opp-
reiste sin sønn fra de døde med. Hva 
har vi å diskutere? - Kom med på him-
lens veier og kjenn at Gud er god!!

Erik Petersen
PORSGRUNN

Nøkkelen til salvelse
Tidligere følte jeg en mangel på sal-

velse over livet mitt. -Mangel på den 

vedvarende dype fred og velsignelse som 
Jesus har å gi, som jeg i perioder fikk 
kjenne litt av. Åndelig uttørking i det per-
sonlige liv er et problem som plager så 
altfor mange troende. Men Jesus ønsker 
at vi, som hans elskede barn, skal vandre 
i rettferdighet, og ha mest mulig av den 
samme salvelse som han hadde over sitt 
liv her på jorden, da han levde som men-
neske. 

Jesus trengte - akkurat som oss - sal-
velse fra sin Himmelske Far. Jesus hadde 
en kropp som vår, og kunne ikke av seg 
selv leve etter sin Fars vilje. Men Guds 
Ånd fylte Ham, og ved den kunne Jesus 
oppfylle loven. Men hva var nøkkelen til 
salvelsen han fikk over sitt liv? Vi leser 
i Hebreerne 1, 9: Du elsket rettferd og 
hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud 
salvet deg med gledens olje framfor dine 
medbrødre. 

Jesus elsket rettferd, og hatet urett. Er 
dette vårt sinnelag? Den vanlige hold-
ningen blant menneskene, som kanskje 
kan være nærliggende for oss, er (satt på 
spissen): “Jeg gjør rettferd, så lenge det 
er positivt for meg, og mitt ansikt utad. 
Jeg unngår urett, i den grad jeg taper ære 
hvis jeg blir oppdaget.” 

Denne holdningen kan “i sin finere 
form” selvsagt være til det beste for 
ugudelige mennesker (fordi man gjør 
en del gode handlinger, og unngår en 
mengde grove synder). Men når vi skal 
følge Jesus må vi innse at et slikt liv er et 
humanistisk bedrag, og våkne opp for 
hva som er Guds absolutte vilje med 
oss: Vi skal gjøre rettferd, fordi vi elsker 
rettferd. Vi skal avstå fra urett, fordi vi 
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hater urett og synd! 
Dette var Jesu vei. -Ingen tanke på 

egen vinning og ære. -Ingen egenkjærlig-
het og selvopptatthet - bare sin Himmel-
ske Fars vilje! Derfor salvet Gud ham - 
med gledens olje. Livet i Jesu vilje med 
det rette sinnelaget virker glede og frihet 
- og Han gir dette sinnelaget til den som 
ber om det! Kun med gledens olje i sitt 
liv kan man være i stand til å arbeide 
med sine medmennesker på en slik måte 
at det bærer frukt. Vi ber om mer enn 
dråper! Gud, gi meg mer av ditt sinn!

Fredrik Myrland
OSLO

Tjen hverandre 
i kjærlighet

”Deres sterke kjærlighet til hverandre 
skal vise verden at dere er mine disipler, 
sa Jesus.” Joh. 13, 35 (dansk. ov.)

Dette gav spørsmålet i mitt hjerte: 
Hvordan kan vi vise denne sterke kjær-
lighet til hverandre i praksis? Nådega-
vene er forskjellige, men Ånden er den 
samme som virker alt i alle. 1. Kor. 12, 
4-11.

Noe som virkes i alle som har Ånden, 
er at vi har sann omsorg for hverandre. 
Når et lem lider, lider alle med. Når et 
lem hedres, gleder alle seg. 1. Kor. 12, 
25-26. Hvordan er det, har jeg det slik?

Bærer jeg de andre i mitt hjerte? Også 
de som jeg etter kjødet ikke liker? De 
som ikke er så ”prektige” som jeg skulle 
ønske? Ber jeg for dem, eller dømmer 
jeg? Gir jeg dem liv? 1. Joh. 5, 16.

Hvordan er det når vi kommer 
sammen til stevner? Noen går da rundt 
og føler seg ensomme og tilsidesatt. 
Hvis alle var lydige mot Åndens tale, 
ville den sterke kjærlighet vi har til hver-
andre vise seg i praksis.

Tenker jeg bare på meg, mitt og mine? 
Eller prøver jeg å legge merke til hvem 
som er ensom og ringe, en som andre 
ikke synes om? Kanskje er det en fami-
lie med små barn som trenger en hjel-
pende hånd? Å knytte bånd til barna kan 
vi være med på både unge og gamle.

De fleste liker jo at noen bryr seg om 
en og har omsorg for en. La oss være 
våkne for hverandre! Tenke på hveran-
dre, slik at ingen blir glemt.

Når vi inviterer venner, søker jeg da 
mitt eget eller de andres beste? Hvem 
kan jeg glede? Hvem kan jeg være til vel-
signelse for? Gud hjelpe oss her. Hvor 
lett det er å bare gjøre det som passer 
meg og mine.

Kristendom i praksis er også å kunne 
ha samfunn utenom møtene og ikke bare 
”kjenne nakkene til hverandre”. Det nytter 
ikke å bare tale fint om kjærlighet, når det 
ikke stemmer i dagliglivet. 

La oss gi av de nådegavene vi har. Ingen 
kan gjøre det likt verken på eller utenom 
møter. Men alle har vi fått nådegaver av 
Herren, og de må vi bruke til hans ære og 
tjene hverandre i kjærlighet. Da vil ordet 
fra Joh. 13,35 bli virkelighet, og verden vil 
se at vi elsker hverandre.

Gud gi oss nåde til det!  
Anne-Karin Myrland

STAVANGER
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De evige armer

Skriv eller send inn en tegning til neste utgave før 10. februar.

Høylovet, høylovet er du!
Du evige, eldgamle Gud!
De evige armer her ned meg favner,
Du er meg en bolig, o Gud!
(5. Mos. 33, 27)

Som moder sitt diende barn
Du kan meg ei glemme, o Far!
Om hun kunne glemme, så glemmer du ei!
Så grenseløst elsker du meg.
(Jes. 49, 15)

Min skaper, mitt opphav du er,
Derfor er du alltid meg nær.
Jeg rører meg, lever og ånder i deg.
Du alltid skal være hos meg.
(Ap. gj. 17, 28)

Høylovet, høylovet er du!
Du evige, trofaste Gud!
I armene dine, jeg evig får hvile, 
I evighet tilbede deg.

Lars Larsen
FINLAND

Melodi: ”Du Vater und herrlicher Gott”


