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For om
basunen
lager en
uklar lyd,
hvem vil
da gjøre
seg klar
til strid?
1. Kor. 14, 8
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Avlegg alt hykleri

Hykleri er blant syndene som Jesus angrep
aller mest i sin forkynnelse. I talen som er
referert i Matteus 23 hadde han hyklerne
som hovedtema. Fariseerne og de skriftlærde
fikk høre sin rette dom: ”Dårer! Blinde veiledere! Slanger! Giftslangers avkom!” Hykleri
er en hovedvei til helvete, hvor det skal
”være gråt og tenners gnissel”. Matt. 24,
51.
Det kan være en tankevekker å stille seg
selv dette spørsmålet: Hvor gammel tror du
den gjennomsnittlige fariseer var?
Man tenker seg gjerne en mann med alvorlig ansikt i 50-, 60-, 70-årene, ikke sant? –
Jeg kan ane tankemønsteret, fordi jeg har
hatt den samme vrangforestilling. Vi har
hørt om ”den unge Jesus” som utfordret
”de gamle fariseerne”. Ubevisst kan nok en
tanke som at ”unge kan ikke være fariseere”
krype inn. Jo mer fastlåst vi blir i dette, jo
mindre sannsynlig er det at vi som unge vil
finne ”fariseeren” i oss selv.
Hvor alvorlig en slik generalisering er, forstår vi av de mange godt voksne troende
som har falt i åpenbar synd på det seksuelle
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området. Her blir saken snudd på hodet:
De voksne har kanskje hørt mye tale mot
å lyde ungdommens lyster, men når de blir
godt voksne faller frykten for å synde bort.
De forstår ikke at kjødets begjær kan leve
lenger enn ungdomsalderen, og resultatet
blir hor. På denne måten har utallige menn
som skulle vært Herrens tjenere, føyd seg
inn i rekken av Satans rekrutter.
Nå gjelder det deg og meg. Hvor gammel
tror du vi må bli før fariseeren i oss våkner?
Hykleriet kjenner ingen aldersgrenser. La
oss derfor ikke være overmodige, men våkne
opp for alvor og ikke synde! 1. Kor. 15, 34.
Jesus gir oss mange kjennetegn for å
avsløre hykleriets ånd:
1. Hyklerne lar blåse i basun for seg. Matt.
6, 2.
Det som jeg har gjort til velsignelse, det
som jeg har ordnet til det beste, det som jeg
har kommet på, det som jeg tenkte først og
det som jeg har opplevd må flest mulig få
høre i løpet av kortest mulig tid. Hvis ikke
jeg vil at alle skal høre det, er det i hvert fall
viktig at broder A og søster B får vite om
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det. Hvem kan spre dette? Er det en god
”basun” jeg kan lekke informasjonen til?
2. Hyklerne vil vise seg for menneskene.
Matt. 6, 5.
Nå spør jeg deg hvilken karakter du fikk,
bare for å kunne skryte litt av min toppkarakter etterpå. Ser du de nye klærne mine?
Har du hørt at jeg har fått det ene og at
jeg snart skal kjøpe det andre? Foran speilet: Tenker denne frisyren gir litt ekstra oppmerksomhet! På møtet: Nå skal jeg be og
vitne litt så de forstår at jeg ikke er en
synder.
3. Hyklerne ser ikke sine egne feil, men er
veldig opptatt av andres feil. Matt. 7, 4.
Det er alltid noe som må rettes inn og
rettes opp både der og der – bare ikke her
– i mitt eget liv. Den flisen hos søster C må
vi få bort med en gang! Har du hørt hva
broder D har gjort? - Jeg har forstått lenge
at det kommer til å gå galt med ham!
4. Hyklernes hjerte er langt borte fra Gud.
Matt. 15, 8.
De kommer nær Ham med sin munns tale
og ærer Ham med sine lepper, men hjertet
er langt borte fra Gud.
5. Hyklerne forsømmer rettferd, barmhjertighet og troskap. Matt. 23, 23.
Men de er nøye med å holde en ytre gudsdyrkelse ved like. De kommer på stevner og
møter, gjør sin plikt og renser seg på utsiden. Innvendig er de ”fulle av dødningeben
og all urenhet”. Jesus sier også: ”På samme
måten gir også dere menneskene inntrykk
av å være rettferdige i det ytre, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.”
Matt. 23, 28.
6. Hyklerne kan ha større kjærlighet til
dyr enn til mennesker. Luk. 13, 15.
Så detaljert og skarp er Jesus i sitt angrep
på hykleriet! Synagogeforstanderen ble harm
på Jesus fordi han helbredet på sabbaten.
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Da svarte Herren ham og sa: ”Hykler! Løser
ikke enhver av dere oksen sin eller eselet
sitt fra båsen, og leier dem av sted for å
gi dem vann på sabbaten? Skulle ikke da
denne kvinnen, som er en Abrahams datter,
og som Satan har bundet – tenk på det –
i atten år, bli løst fra denne lenken på sabbaten?”
Den store hovedårsak til at man hykler,
er lysten til å få ære av mennesker. Matt.
6, 2. Man vil gjør seg til noe annet enn
det man egentlig er. Overfor andre troende
gjør man seg mer hellig. Overfor verdslige
prøver man å skjule så godt som mulig at
man er annerledes som kristen.
Om Ånden får overbevise deg om hykleri
i ditt liv, skal du vite hvilket sinnelag Jesus
hadde overfor fariseerne. Selv etter sin kraftsalve i Matteus 23, avslutter han: ”Hvor ofte
ville Jeg ikke samle sammen dine barn [fariseerne i Jerusalem], som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere
ville ikke!” Matt. 23, 37.
Velger vi å komme inn under Jesu vinger,
kommer vi inn under hans kjærlighet, som
også er hans lys. Her lærer vi av ham å bli
sanne, ekte, kjærlige og ydmyke.
Den som vil kan avlegge bevisst hykleri
som om det var et skittent klesplagg. Det er
slik Peter anbefaler å angripe denne synden
i 1. Pet. 2, 1: ”Legg derfor av all ondskap
og alt svik og hykleri og misunnelse og all
baktalelse!”
Denne formaning gir Peter til dem som
er gjenfødt, og i lydighet mot sannheten ved
Ånden har renset sine sjeler til oppriktig
broderkjærlighet!
Må Gud gi oss nåde til å holde alt hykleri
langt borte fra vårt liv, både i det naturlige
og i det åndelige! Jeg vil være under Jesu
vinger, hvor jeg i sannhet kan være meg
meg selv.
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Til slutt en kraftig oppmuntring:
I Gal. 2, 11-14 forteller Paulus at Peter
opptrådte på to forskjellige måter overfor
hedningene, før og etter at noen jødiske troende kom fra Jerusalem. ”Til og med Barnabas ble revet med” i dette hykleriet. –
Trøsten er ikke at apostlene falt i hykleri.
Trøsten er at Peter med erfaring kan peke
ut seiersveien for oss: Avlegg hykleri! Dere
som har smakt at Herren er god, la lengselen etter ordets uforfalskede melk være som
hos et nyfødt barn!
Conrad Myrland

STAVANGER

Gleden i Gud
Glede er noe alle ønsker å få mest mulig av.
Vi som lever i dagens samfunn, vet at tilbudet på ”gode” opplevelser er stort, især
for oss ungdom. Hva som gleder varierer
fra person til person alt etter interesse. Når
et ønske blir oppfylt, oppleves dette som en
glede for den som går med ønsket. Man kan
vinne et større pengebeløp, komme best ut
av en konkurranse, få til noe man ikke har
klart tidligere, eller bare føle at man har
kontroll over omgivelsene.
Glede kan være så mangt. De som kjemper til seg medaljer i VM eller OL opplever
gjerne en gledesrus. Og rus er også en form
for glede, vil noen påstå. Det kan kanskje
virke sånn for enkelte, men en rus gir oss
ikke ekte glede. Rus manipulerer sansene og
lar oss bitterlig erfare at rus langt i fra gir
varig glede. Verdslige i dag vet lite om hva
ekte glede er. Det bevises daglig med skuffelser over noe man tidligere har gledet seg
over. Vi må ikke legge vår sjel, glede og liv
i endelige ting, men i det uendelige og ufor-
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andelige.
Gud er den samme til evig tid. Han er ”vår
faste og sikre borg”, slik vi synger i sangen.
I vårt forhold til Gud kan vi glede oss over
at Han har en fullkommen plan med våre
liv. Gjennom både små og store hendelser
gjennom dagen ønsker Han å gjøre oss mer
lik Jesus. Bare det er en større glede enn noe
annet mennesker kan finne på denne jord.
Tenk at vi skal bli kvitt både det å ta igjen
og det å ha lyst til å ta igjen når vi selv for
eksempel blir ydmyket!
Hver gang vi ser en åpenbar synd kan vi
tenke ”Takk, Jesus, for at du tok med deg
også denne synden opp på korset!” Tenk for
et rikt liv vi kan leve! Gud gir oss ikke bare
en overveldende glede, men også en dyp
fred og evig takknemlighet. Vi kan legge
alle våre problemer i Herrens hånd gjennom dagen i bønn. Hvilket herlig liv! ”Gled
dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled
dere! La alle mennesker få merke at dere er
vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret
for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår
all forstand, skal bevare deres hjerter og
tanker i Kristus Jesus.” Fil. 4, 4-7.
Alexander Bekkevold
DRAMMEN

Når “nåden” blir skamløshet
“Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å
skrive dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride
for den tro som en gang ble overgitt til de hellige.”
Jud 1, 3.
Judas var ivrig opptatt av å skrive om
Guds nåde, men midt i dette så han at tilhørerne hans hadde mer behov for noe annet;
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de hadde behov for å stride for den troen
som har blitt overgitt til de hellige. “For noen
mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom
allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet
og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus
Kristus.” Jud 1, 4
Problemet altså at noen blir opptatt av
“nåden” på en slik måte at de ikke ser grusomheten i sin egen synd, og mister skammen og angeren for denne. Dette er en tragedie for den enkelte person, men det som
er enda mer tragisk at deres dårlige samvittighet dypt nede i underbevisstheten plager
dem, og dette gjør Djevelen seg bruk av på
en slik måte at han får dem til å brenne for
å spre bedraget til andre.
Judas går videre, og forkynner om at de
som er revet med i denne forvillelsen ikke
eier respekt for høye åndemakter. De ser
ikke en gang Guds Hellighet og verdighet,
kontra egen vanhellighet og uverdighet. På
denne måten blir de hovmodige, og mister
avhengighetsfølelsen til Gud (selv om de
kanskje vet rent teoretisk at de trenger Guds
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hjelp, og at Jesus frelste oss), dermed mister
de også samfunnet med Gud, og Guds hjelp
i trengsel. Trengselen vil man ellers helst
unngå, for de er jordiske, “naturlige mennesker, som ikke har ånd.” Jud 1, 19 Hvis dette
er tilfellet, blir man en hykler, uansett om
man i sin bevisste tanke skulle tro at man er
en person som holder seg borte fra hykleri.
For denne aktive religiøse lever kun på et
egenkonstruert bedrag, mens en overfor seg
selv og andre gir inntrykk av å være en “god
kristen”.
Dersom vi kjenner at dette gjelder oss, må
vi nå stå opp fra de døde, falle på våre knær
for Herren, og bønnfalle ham om nåde at
han må lyse for oss, og bli levende og virksom i våre liv. Vi må også be Gud om en
brennende nød for de som er rundt oss. “Og
noen skal dere tale til rette fordi de tviler, andre
skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre
igjen skal dere miskunne dere over i frykt, idet dere
til og med hater kjortelen som er smittet av kjødet.”
Jud 1, 22-23.
Tor Myrland

STAVANGER

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

5. årg.

Basunen

2004

Nr. 1

For om basunen lager en uklar lyd,
hvem vil da gjøre seg klar til strid?
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