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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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For kort arm?

Israels folk klagde til Gud fordi de ikke
hadde kjøtt, ja de lengtet til og med tilbake til trelldommen i Egypt. Da lovte
Gud: ”Ikke en dag skal dere spise, heller
ikke to dager, ikke fem dager, ti dager, tjue
dager, men i en hel måned, helt til det tyter
ut av nesen deres og dere blir kvalme av
det, fordi dere har forkastet Herren som er
midt iblant dere. Dere har grått fremfor hans
ansikt og sagt: ”Hvorfor drog vi i det hele
tatt ut av Egypt.” Moses sa: ”Seks hundre
tusen mann til fots er folket jeg er iblant.
Likevel har Du sagt: Jeg vil gi dem kjøtt så
de kan spise en hel måned. Skal det slaktes
så mye småfe og storfe for dem, at de får nok
mat? Skal all fisken i havet samles til dem,
så de får nok mat?” 4. Mos. 11, 19-22
Hva svarer Gud ham? ”Herrens arm,
er den blitt kortere? Nå skal du få se om
mitt ord slår til eller ikke.” v. 23
Nei den har ikke blitt for kort! Det
er bare mine små tanker om Gud som
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får dem til å se korte ut. I alle livets
situasjoner kan det være slik. Det er
lett å tro at ”bla, bla bla ingenting er
umulig for Gud bla bla bla”. Da blir
det en søt illusjon om noe som skjer
langt borte enten i Amerika eller i år
1500 før Kristus. Det krever derimot
både årvåkenhet og overgivelse å tro
at i mitt eget liv er ingenting umulig
for Gud. At det ikke er noe problem
for Gud å løse meg helt ut fra den spesielle synden som så lett fanger meg,
eller å løse problemer med karakterer,
skole, venner, familie.
Jeg trenger ikke å tenke urolige tanker
vedrørende om jeg skal bli gift, om jeg
vil få jobb og om jeg vil tjene ”nok”
penger. Gud har lagt et helt liv med
gode gjerninger foran meg, for at jeg
skal vandre i dem. Verken flere eller
færre. De er Guds vilje, den gode, velbehagelige og fullkomne. For meg er
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den vanskelig å se konkret. Og den blir
enda vanskeligere å se i den grad jeg
stirrer meg blind på det synlige. Hvis
jeg metter sjelen med det synlige, er
det umulig å ha det usynlige for øye.
Ja, det er rart hvor vanskelig det er å
se ting i rette proporsjoner. Jeg har lett
for å se meg selv stor bare den minste
ting lykkes, enda det alt er Guds nåde.
Så blir de andre lett for små, fordi det
er deres feil jeg legger merke til.
Gud er stor, men han blir uendelig
mye mindre enn det han skulle vært
i min virkelighetsoppfatning. Det
kommer av at han er ”så langt borte”.
Og enda så er han ikke langt borte fra
en eneste av oss. Det er jeg som oppfatter meg selv som for stor!
Jeg trenger virkelig å stikke hull i
ballongen, så jeg slutter å være oppblåst, og kan innta sindige tankemønstre. –Etter det mål av tro som Gud
har tilmålt meg.
Husk: Å tenke sindig om Gud betyr
å tenke på noe ubegrenset stort i nåde
og sannhet. Å tenke sindig om meg
selv er å tenke på noe særdeles begrenset.
Tor Myrland

STAVANGER

Sann tilbedelse
er rotfestet i Ordet.
Rick Warren
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Tal ikke ondt om hverandre
En dag jeg satt med min Bibel, falt
mine øyne på Jakob 4, 11: ”Tal ikke
ondt om hverandre brødre! Den som
taler ondt om sin bror, eller dømmer
sin bror, taler ondt om loven og
dømmer loven. Men dømmer du loven,
er du ikke lovens gjører, men dens
dommer.” (dansk ov.)
Dette vers talte sterkt til meg. Jeg
vet ikke hva det sier deg? Men meg
slo det, for min egen del. Første setning avsluttes med utropstegn. Jakob
mener hva han skriver her. Ja, han vil
legge oss det på hjertet. Vi synes ofte
vi har rett til å tale ondt eller nedsettende om andre, for det er jo sant det
vi sier. Vi sier det selvfølgelig ikke for å
baktale, men kun som en advarsel eller
som en opplysning som ofte synes å
kunne være til nytte.
Måtte vi vokte vår tunge for hva
vi taler, og vårt hjerte for hva vi slipper inn. Det er ikke det som går inn
i munnen som gjør mennesket urent,
men det som går ut. Matt. 15, 11.
Paulus sier i Rom. 14,4: ”Hvem er
vel du som dømmer en annens tjener?
Han står eller faller for sin egen herre.
Men han skal bli stående, for Herren
er mektig til å holde ham oppe.”
Ja, hvem er du og jeg at vi med rette
kan tale ondt om vår bror? Er vi ikke
frelst ene og alene på Guds nåde, og
er vi ikke det vi er på grunn av nåden?
1. Kor. 15, 10.

Side 3

Basunen

Nei, vi er kalt til å velsigne! ”Gjengjeld ikke ondt med ondt – det har vi
lett for – eller skjælsord med skjælsord.
Velsign derimot, for til å arve velsignelse ble dere kalt.” 1. Pet. 3, 9 (dansk
ov.).
Ja, velsign alt du kan. Søk enhver
anledning til å velsigne, både i ord og
i gjerning. Venn og fiende. Gi hva du
selv har fått av Gud! Kanskje spør du:
Hva har jeg fått? Be Gud vise deg hvor
rik du er. Begynn så å gi det lille du har.
Søk Guds kraft, Den Hellige Ånd, til å
være en velsignelse. Da faller lysten til
å tale ondt eller nedsettende om andre
bort, og ditt liv blir fyldt med fred og
glede.
Daniel Schytt
KØBENHAVN

Adgang
I oldtidens samfunn var det ofte stor
avstand mellom folket og herskeren.
For å opprettholde sin makt som eneveldige despoter, ble konger, faraoer
og keisere omhyllet av vollgraver, sikkerhetsvakter, mystikk og legender.
I det persiske imperium gjaldt bare
en eneste lov for enhver mann eller
kvinne som gikk inn i slottets innerste gårdsplass uten å være tilkalt: De
ble drept. Esters bok 4, 11. Kun den
kongen rakte frem gull-septeret mot
fikk leve. Selv dronningen kunne ikke
komme fritt inn til kongen, uten at han
hadde kalt henne med navn.
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Mennesket har lett for å tenke det
samme om Gud som et mektig menneske. For oldtidens mennesker var det
derfor naturlig å se på Gud som utilnærmelig. Jobs venn, Elihu, sa: ”Om
Gud er der en forferdende herlighet.
Den Allmektige finner vi ikke, han
som er så stor i makt.” Job 37, 22-23.
For de første troende må det ha vært
fantastisk å få høre hvor lett og trygg
adgangen til Kongenes Konge i virkeligheten er! Jesus sa til sine disipler:
Nå kan dere be til Gud som deres
egen far! Luk. 11, 2. Jesus demonstrerte også dette nye prinsippet, ved å
være tilgjengelig for alle. Da disiplene
prøvde å sile ut hvem som var verdige
til å komme tett på Jesus, fikk de klar
beskjed: Hindre dem ikke!
Jesus visste at Hans Far i himmelen
alltid hørte ham. Joh. 11, 42. Jeg er
utrolig glad for at jeg har fått den
samme trygghet, ved troen på Jesus.
Tillitsfullt kan jeg komme inn for Gud
med frimodighet. Ef. 3, 12. Adgangen
til denne nåde er ene og alene gjennom Jesus. Rom. 5, 1-2.
Conrad Myrland

STAVANGER

Den mest alminnelige feilen
kristne gjør i tilbedelsen i dag,
er at de søker opplevelsen i
stedet for å søke Gud.
Rick Warren
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Hvem er Jesus Kristus?

Side 4

else når han skriver følgende til efeserne: ”For vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger, som
Gud forut har lagt ferdige for at vi
skulle vandre i dem.” Ef. 2, 10.
Da Gud skapte mennesket, skapte
han det til et formål - til gode gjerninger. Derfor er det en gjenopprettelse av skapningen når vi kommer til
tro og begynner å vandre i gode gjerninger, for det var Guds opprinnelige
mening med oss.
Fortsettelse i neste blad.

Vår skaper
”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er
ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” Joh.
1,3,
”Han var i verden, og verden er blitt til ved
ham, og verden kjente ham ikke” Joh 1,10,
Faderen, Sønnen og Den Hellige
Ånd er fra evighet av. Johannes forteller oss at Ordet var Gud, og Ordet var
hos Gud. I vers 14 leser vi at Ordet
ble kjød og tok bolig i blant oss.
Aron Schytt
Ordet som var Gud og som var hos
KØBENHAVN
Gud, ble altså født inn i verden som
mennesket Jesus. Det kan den menGud utvikler Åndens frukt
neskelige forstand ikke fatte, vi må
i livet ditt ved å tillate deg
gripe det i tro.
å oppleve omstendigheter
Dette gir oss innblikk i hvorfor Jesus
der du fristes til å uttrykke
Kristus er vår Skaper, eller sagt på en
nøyaktig det motsatte!
annen måte: Vi er skapt i og ved ham.
Rick Warren
Apostelen Paulus utvider vår forståSkriv eller send inn en tegning til neste utgave før 15. februar.
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For om basunen lager en uklar lyd,
hvem vil da gjøre seg klar til strid?
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