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”Hør dette ord, mitt folk! Gjør dere 
rede til å kjempe mot det onde. Vær 
som fremmede på jorden.” Fjerde 
Esra 16, 41.

Det er alltid en ånd i tiden. Før 
var det én ånd som  regjerte, nå er 
det en annen. På Noahs dager var 
folk langt borte fra Gud. Det står 
i Skriften en henvisning til at det i 
de siste tider skal være som i Noahs 
dager. Vi kan også si at middelal-
deren hadde en tidsånd. Den holdt 
evangeliet skjult for folk fordi det 
kun var de som kunne latin som 
fikk forstå ordet. Slik er det mange 
eksempler på innvirkninger tidsån-
den kan ha for folk og land. Felles 
for tidsånder til alle tider, er at de 
vil dra oss bort i fra Faderen. De 
vil gjerne virke naturlig og falle inn 

i folks hverdag stille og rolig så det 
nesten ikke merkes. For at djevelen 
skal få dette til, må han tilpasse seg 
tiden og samfunnet i de respektive 
land.

Vår tids ånd er avskyelig! Den 
virker inn på folks liv fra absolutt 
alle vinkler: TV, aviser, blader, 
reklame, internett, klær og mer til. 
Kristne har også langt på vei latt 
seg drive inn i vår tids besnærende 
feller. Jeg vil – og med rette – 
kalle dette for Utuktsånd! Det er en 
veldig fokusering på sex. Kolossal 
fokusering er det. Ta for eksempel 
shampoo-reklamer og undertøysre-
klamer. Halvnakne mennesker på 
plakater så store at det ville vært en 
nåde å være blind. - Enkelte er så 
spektakulære at de faktisk blir gjen-
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stand for diskusjon i visse politiske 
kretser. 

Men folk lar seg påvirke, også de 
som kaller seg kristne. Korte topper 
(for jentenes del) og stramme 
bukser/ skjørt (begge kjønn). Sli-
temerker på steder man forbinder 
med kroppsdeler som man kler med 
bluferdighet. Bluferdighet – dette 
er fremmed ord!!! Kan du med 
hånden på hjertet si noe annet enn 
at mesteparten av det tøy ungdom 
går med i dag – også kristne – er 
inspirert av noe som helst annet 
enn lysten i kjødet, og trangen til 
å vekke enda mer begjær? Er dette 
noe jeg som kristen bør fyre opp 
under? Eller bør vi hate synden så 
kraftig i ord og i gjerning at vi ikke 
en gang nærmer oss å ligne på noe 
av denne verdens sexifiserte stilar-
ter? Her må vi gå til angrep, det 
nytter ikke å komme med abstrakte 
og svevende synspunkter som gir 
rom for tolkninger og tvil! Drep 
synden!! Kall synden med det rette 
navn! 

La din tale være ja, ja og nei, nei. 
La det være en klar basun som lyder 
fra deg. Vis i din ferd – både med 
klær og i valg av medier hva du står 
for, så skal du bli velsignet. Vanære 
må vi regne med, men midt i det 
kan vi bli bevart – vi blir fremmede 

og utlendinger i sjel, ånd og kropp. 
Ta dette som en kjærlighetserklæ-
ring og en formaning. Du vil bli 
reddet og ditt liv vil bære frukt. Fly 
dette avguderi, avvis enhver form 
for tøy eller medier som ikke er for-
enlig med Den Hellige Ånd. Mange 
forener seg med denne verden, ”det 
er det indre som teller”, sier man. 
Slik dekker mange seg under et 
teppe av nåde – men det er løgn 
– man kan ikke både være Gud og 
verdens venn. Gud hater synden – 
men elsker synderen, så klart! Skal 
vi bli reddet må også vi sky verdens 
ånd og synden som pesten! Kjenn 
etter i din samvittighet, den vil vitne 
med deg i Den Hellige Ånd hva 
som er rent. Be om nåde og visdom 
til å ta det rett i alle ting. Kanskje 
er du en av dem som har latt seg 
forherde av tidens meninger, eller 
kanskje du er en som er bundet av 
lovens pekefinger... Kristus vil sette 
deg fri uansett hvilke laster du lider 
under.

Job hadde inngått en pakt med 
sine øyne i spørsmålet om hvordan 
man ser på kvinner. Paulus taler om 
at vårt hjerte skal være et tempel 
for Den Hellige Ånd. Jesus sier at 
enhver som ser med begjær på en 
kvinne, allerede har drevet hor med 
henne i sitt hjerte. Ja, vi forstår når 



Nr. 2/ 2004BasunenSide 3

vi leser og hører Guds ord, at det 
ikke levnes noen tvil om hvordan 
vi bør ferdes i tanker, ord og gjer-
ninger når det gjelder denne sak. 
Det er kanskje en kamp – ja det 
er i sannhet en kamp – for vårt 
naturlige menneske steiler, kritise-
rer innholdet og forsvarer seg når 
det utsettes for lesning av denne 
type artikler. Men gå du bare frimo-
dig inn for nådens trone. Der skal 
du få all den hjelp du trenger i din 
kamp i mot synden.

”Derfor skal dere ikke etterligne 
ondskapen og dens gjerninger. For 
om kort tid skal den forsvinne 
fra jorden, og rettferdigheten skal 
herske over oss.” Fjerde Esra 
16,52.

Kjærlig hilsen Erik Petersen
PORSGRUNN

Venn, er du rede?
I denne tid kan det se ut som om 
alt omkring oss går i oppløsning. 
Stater kriger mot hverandre, folk 
mot folk, ektefolk mister kjærlighe-
ten til hverandre og skilles, søsken 
splittes, de kristne strides og split-
tes i partier og samfunn – ja selv 
naturen går sin undergang i møte 
på grunn av menneskets gjerning. 
Se Mark. 13, 5-13.

Du og jeg lever kanskje under 
trygge og gode forhold. Vi går på 
skole, utdanner oss og vi går på 
jobb. Dager og måneder går, og 
det blir til år, og vi tenker kanskje 
ikke dypere over fremtiden, men 
lever i nuet, slik som barn og unge 
gjør vanligvis. Men tenker vi på den 
verden som er omkring oss, så må 
det berøre oss.

Avisene fylles hver dag med arti-
kler om vold, krig, mord, røverier 
og mye, mye annet av den slags. 
Interesserer det oss ikke? Tenk på 
at dette er Jesu profeti om den siste 
tid, om begynnelsen til veene. Mark. 
13, 8.

Venn! Hvor står du i dag, og hvor 
vil du være den dag Herren utøser 
sin vrede over jorden? Å, jeg skulle 
ønske at du som leser dette, da er 
skjult i Kristus, at du har omvendt 
deg fra ditt gamle liv, der hvor 
du levde etter dine lyster, hvor du 
gjorde kjødets og tankenes vilje, 
uten å bekymre deg for det.

Lever du nå med Jesus i din hver-
dag, ikke som en god venn som 
nikker og bukker til alt du gjør, men 
med en Jesus du av hele ditt hjerte 
ønsker å være til behag for, ut fra 
hva du har lært om ham gjennom 
hans Ord og Ånd?



Søk din Frelser mens det er tid. 
Han venter med lengsel etter deg. 
Vet du med deg selv, om livet skulle 
være slutt for deg fra i dag, at du 
ville være hjemme hos Gud? Eller 
går du rundt med en stadig frykt i 
ditt hjerte, for å møte døden? I dag 
kan du bli fri fra denne frykt. Bare 
ved å bekjenne med din munn at du 
er en synder, og med ditt hjerte tro 
på Guds sønn, Herren Jesus Kris-
tus, som Forløser og Frelser. Rom. 
10, 9. Da er du fri, da er du hans, 
da tilhører du ham. Og alt hva som 
tilhører ham, vil han ta opp til seg, 
enten det skjer ved død eller ved 
Herrens gjenkomst. Ja, når Kristus 
er blitt din skatt, det dyreste du 
eier, da vil du også lenges etter hans 
komme. Ja, du forbereder deg på 
å skulle møte ham, som en brud 
som gjør seg i stand til å møte sin 
brudgom. Ikke med motvilje og av 
tvang, men av lyst, ja av hele hjer-
tet.

Du som lengter etter de helliges 
samfunn, noen å dele ordet med 
og etter å be, og det bedrøver ditt 
hjerte om du noen dager ikke har 
fått søkt Herrens selskap, enten i 
enerom eller sammen med andre:

Kjære sjel, benytt tiden, den er 
din! Bruk den flittig til alt godt. Spar 
ikke deg selv, det gjorde ikke Jesus! 

Nei, han ofret alt for deg til Guds 
ære. Han elsket deg med en evig 
kjærlighet. Elsk igjen, både ham og 
din neste, med en evig kjærlighet. 
Du har fått den av ham, dersom du 
har tatt imot ham, sagt ja til hans 
tilbud.

Alt Guds er ditt i Kristus. Bruk 
det! Les i Guds ord om hvilke gaver 
han har skjenket deg. Gå i tro på at 
du har fått det og Herren skal vel-
signe deg med stor glede.

Ikke spill bort tiden! Den er langt 
mer verdt enn dine penger. De 
passer du godt på å ikke miste. Lev 
med Guds sønn! Lytt til hans tale 
og gjør som han taler. Da skal du 
bli i stand til å stå blant tusener som 
faller ved din side, uten å rokkes. 

Daniel Schytt
KØBENHAVN

Jesu Kristi sinnelag 
– vår stilling
Med deg som er kommet til tro 
på Herren Jesus, det vil si; mottatt 
ham som Herre i ditt liv og renset 
ren i hans dyre blod, vil jeg gjerne 
dele en herlig og frigjørende sann-
het som evangeliet lærer oss.

La oss først lese noen vers om 
ham i Fil. 2, 5-8: ”La dette sinn være 
i dere, som også var i Kristus Jesus 
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(kan også oversettes: la det sinnelag 
råde i blant dere, som hører livet 
i Kristus Jesus til). Han som var i 
Guds skikkelse, holdt det ikke for 
et tilranet gode å være lik Gud, men 
Han uttømte Seg Selv, tok på Seg en 
tjeners skikkelse og kom i mennes-
kers likhet. Og da Han i sin fram-
treden var funnet som et menneske, 
fornedret Han Seg Selv og ble lydig 
til døden, ja, til døden på korset.”

Det overvelder oss nesten å lese 
disse vers om vår Herre Jesus, og 
så formaner apostelen oss til å iføre 
oss det samme sinnelag. La oss med 
det samme slå fast at Paulus ikke 
ber sine medbrødre om det umu-
lige, men han taler ut fra en ganske 
bestemt forutsetning, som gjør det 
mulig for oss å ta denne formaning 
til våre hjerter.

Forutsetningen leser vi i hans brev 
til Romerne, kap. 1, vers 16-17: ”For 
jeg skammer meg ikke over Kristi 
evangelium, for det er Guds kraft 
til frelse for hver den som tror, for 
jøde først og så for greker. For i det 
blir Guds rettferdighet åpenbart av 
tro til tro, som det står skrevet: Den 
rettferdig, ved tro skal han leve.” 
(Siste setn. dansk. ov.) Formanin-
gen til Paulus er altså ikke en opp-
fordring til menigheten i Filippi om 
å anstrenge seg til det ytterste for 

å etterligne det forbildet de ser i 
Kristus, men til å ikle seg det sinn, 
den holdning, som de så hos sin 
mester.

Hvorfor er det så viktig å skjelne 
mellom det å etterligne Jesus, og 
det å ikle seg det samme sinn, den 
samme holdning? Fordi etterligning 
ikke forvandler ditt vesen til likhet 
med Jesu bilde, men å la en annens 
sinn/ personlighet overta plassen 
for ditt eget sinn/ din egen per-
sonlighet, omskaper nødvendigvis 
deg innenfra, fordi det er sinnet 
som styrer alle dine handlinger og 
danner dine holdninger. Derfor 
legger Paulus også vekt på at de 
skulle få et annet sinn, i stedet for 
å anspore dem til å gjøre de samme 
gjerninger som Jesus gjorde.

Du har ganske sikkert som jeg, 
en lengsel etter å ligne Jesus i din 
daglige ferd. Derfor opplever du 
også ofte, at du ikke strekker til, og 
det er jo nettopp sannheten. Ingen 
av oss makter å etterligne Gud i 
Hans ferd. Nettopp derfor skam-
mer Paulus seg ikke ved evangeliet, 
for det var, for ham, løsningen på 
hele det overordnede problem, at 
alle har syndet og mangler herlig-
heten fra Gud. Rom. 3, 23.

”Han som ikke sparte sin egen 
Sønn, men gav ham for oss alle, 
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hvordan skulle han kunne annet 
enn å gi oss alle ting med ham?” 
Kjære bror og søster! Hører du den 
frigjørende forkynnelse fra Paulus. 
Du er gitt alt med Jesus. Det betyr 
at du, i ham, eier alt det som skal 
til få ligne Gud i ferd. Der spørres 
ikke etter hva du formår, for det har 
Herren allerede erklært for ubruke-
lig. Rom. 2, 19-20. Derfor stadfes-
ter Paulus også: ”Den rettferdige, 
ved tro skal han leve.” Hvilken fan-
tastisk sannhet! Ved troen løftes du 
og jeg over i en annen virkelighet/ 
verden, hvor vi gjenspeiler Herren 
Jesus overfor våre omgivelser. Dette 
er virkelig evangelium - et godt bud-
skap.

Men hva når du så opplever, at 
du i din ferd får gjort noe som ikke 
ligner Gud, slik Han åpenbarte seg 
i Jesus? Det bekrefter kun at du 
fortsatt er et menneske i kjød og 
blod her på jorden, og at du bærer 
i deg en natur, som kun kan tjene 
synden. Men hva skal du gjøre med 
dette? Som Johannes sier i sitt brev: 
Bekjenn det – så renser Jesu blod 
deg og du fortsetter din vandring 
fremad i samfunn med Faderen.

La oss lese Kol. 3, 12: ”Dere er 
Guds utvalgte, hellige og elskede! 
Ikle dere da...” Legg merke til hvor-
dan Paulus igjen understreker for-

utsetningen for det som kommer 
etterpå ”...inderlig barmhjertighet, 
godhet, ydmykhet, saktmodighet og 
tålmodighet.” Det er ubeskrivelig 
viktig at vi legger merke til alle de 
små detaljer i Skriften, for de taler 
ofte mest når de oppdages.

Og Paulus fortsetter: ”så dere 
tåler hverandre og tilgir hverandre 
dersom en skulle ha noe å anklage 
en annen for. Likesom Kristus har 
tilgitt dere, skal også dere tilgi hver-
andre.” Igjen påpeker han hvordan 
vår innstilling skal være, likesom 
Kristus tilgav dere. Hvis du vandrer 
i erkjennelse av hvordan Herren har 
tilgitt deg, så virker det utvilsomt at 
du tilgir din bror.

Jeg vil på det sterkeste oppmun-
tre til å lese Skriften i lyset av det 
fullbrakte verk, som ikke bare er til-
givelse for våre synder, men som 
et fullbrakt verk i tilrettelagt fra 
begynnelse til slutt. Se, hvordan vi, 
gang på gang, blir påminnet om vår 
stilling i Kristus. La deg ikke over-
velde av motløshet, for det er ikke 
din egen elendighet som skiller deg 
fra Gud eller fra å ligne Ham, men 
det spørres etter hvem du har tatt 
imot og i hvem du liver ditt liv, i 
verden eller i Kristus.

Gud være takk for dette vidun-
derlige budskap, som virkelig stiller 
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oss fri til å tjene Herren med glede 
i vårt liv. Vi vil ikke rose oss av 
noe annet enn vår Herre Jesu Kristi 
kors, ved hvem verden er korsfes-
tet for meg og jeg for verden. Altså 
intet felles mer.

Aron Schytt
KØBENHAVN

Våkn opp, du som sover!
”Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjer-
ninger, men refs dem heller! For det slike 
mennesker driver med i det skjulte, er det 
skam bare å tale om. Men når alt dette 
blir refset, blir det avslørt av lyset. For 
alt som blir åpenbaret, er lys. Derfor sier 
skriften: Våkn opp, du som sover! Stå 
opp fra de døde, og Kristus skal lyse for 
deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre 
varlig, ikke som uvise, men som vise, så 
dere kjøper den laglige tid, for dagene er 
onde.” Ef. 5, 11-15.

Det er lett å havne i en åndelig 
søvntilstand for en som går i et 
kristent miljø, og “ ikke gjør så mye 
mer galt enn  de andre”. Dette gjør 
at jeg ikke er ivrig etter å være til 
Guds behag, og å prøve hva som er 
hans vilje. Dette fører til at jeg ikke 
ser min egen  synd, eller i alle fall 
ikke alvoret i den.

Dersom vi kjenner at dette gjelder 
oss, og i større og mindre grad bør 
vi alle kjenne det, lyder formanin-

gen direkte til meg og deg: “Våkn 
opp, du som sover, stå opp fra de døde, og 
Kristus skal lyse for deg.”

Jesus vil at vi skal være døde for 
synden, men levende for Gud. For 
den søvnige blir det stikk motsatt. 
Man er levende for det verdslige, 
men død for Frelserens tale. Det 
spiller mindre rolle om det verdslige 
i ditt tilfelle har en religiøs form. 
Ingen blir frelst  ved at de andre 
tror at det står bra til med en. Det 
er den levende Gud, som ser i det 
skjulte, som er vår dommer. Men 
han vil ingen synders død, men at 
vi skal komme til ham og bli frelst. 
Derfor vil han at vi skal slutte å ha 
vårt liv i denne verden, men vende 
oss om til ham, slik at han kan lyse 
for oss.

Det er akkurat som i det naturlige, 
hvis en holder en lykt, og vil vise en 
annen vei, så nytter det ikke hvis den 
andre vender ryggen til og ser ut i 
mørket. Men hvis du bare vil la ham 
lyse for deg, da nytter det!

Tor Myrland
STAVANGER

Vær ikke overmodig, 
men frykt!
“Noen av grenene er nå brukket av, og 
du som var en vill oljekvist, er blitt podet 
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inn blant grenene og har fått del i sevjen 
fra roten. Men innbill deg ikke at du er 
bedre enn grenene. Gjør du det, så husk 
at det ikke er du som bærer roten, men 
roten som bærer deg! Du sier kanskje: 
”Grenene ble brukket av for at jeg skulle 
bli podet inn.” Javel, men de ble brukket 
av på grunn av vantro, og du blir stå-
ende på grunn av tro. Vær ikke overmo-
dig, men frykt Gud! Sparte han ikke de 
naturlige grenene, skal han heller ikke 
spare deg. Så ser du altså at Gud er både 
god og streng. Streng er han mot dem som 
er falt, men mot deg er han god, dersom 
du holder fast på hans godhet. Ellers skal 
du også bli hogd av.” Rom 11, 17-22.

Paulus skriver her om at det er 
mot naturen at vi, som er hednin-
ger har kommet inn i frelsen. Tidli-
gere hadde både paktene og loven 

tilhørt  Israel, men nå hadde de 
fleste jøder blitt “brutt av” på grunn 
av  vantro. Hedningene hadde deri-
mot kommet inn på grunn av Guds 
store nåde, som åpnet veien for alle 
som tror på Hans Sønns navn.

Her retter han en kraftig formaning 
til oss: At vi aldri må tro at det var 
fordi vi var så mye bedre enn jødene 
at dette hendte, men at vi heller må 
leve i frykt, slik at ikke vi også faller 
fra troen. Denne frykten kan bevare 
oss i  ydmykhet. Ved en slik ydmyk-
het holder vi oss til Guds godhet, for 
de ydmyke gir han nåde. Og siden det 
er de ydmyke som får nåde, er det all 
grunn til å gjøre seg dette bevisst, og  
til å gjøre det til et bønneemne.

Tor Myrland
STAVANGER


