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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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Du er verdifull

Hvor mye er mobilen din verdt? Over tusen
kroner? Hvordan kan du vite det? Det er greit
nok at du nylig har sett den annonsert til over
tusen kroner, men vil noen gi så mye for din
brukte telefon? Hvordan kan du finne ut hva
mobilen din er verdt?
La oss tenke oss at vennen din også har en
mobil, en modell som er bedre. Hvordan går
det hvis du prøver å selge din mobil til ham.
Tror du han er villig til å betale over tusen
kroner? Neppe. For ham har din mobil lite
verdi.
Dersom du annonserer mobilen din i en
avis eller på Internett, treffer du kanskje flere
som ikke har noen mobil, og som gjerne kan
tenke seg en brukt utgave av din modell. Kanskje får du ulike bud, og du selger selvsagt til
den som byr mest.
Din mobil er verdt så mye som den som er villig
til å betale mest vil betale. Slik gjelder det for alle
ting. Ingenting er mer verdt, enn den som er villig til
å betale mest vil betale.
Hvor mye er du og jeg verdt?
På 1700- og 1800-tallet kom det afrikanske
slaver til Amerika. Deres verdi var så mye
som den som var villig til å betale mest ville

betale. Det varierte ofte med bomullsprisen,
og kunne være nede i noen få dollar. Da
bomullsprisen steg, var det gunstig å ha flest
mulig slaver. Mellom 1792 og 1794 ble verdien til slavene doblet, bare i løpet av to år.
Årsaken til det var først og fremst innføringen
av en ny rensemaskin for bomull. Rensemaskinen krevde mye håndkraft.
Hvor mye er en landslagsspiller i fotball
verdt? Det gjelder ingen andre regler for ham
enn for slavene. Han er så mye verdt som den
som er villig til å betale mest vil betale.
Hvor mye er du og jeg verdt? Er det noen
som vil betale for oss?
Du har gjerne hørt uttrykket ”å sette pris på
noen”. Verdien bestemmer prisen.
Mange mennesker har store problemer fordi
de føler at de ikke blir satt pris på. Livet deres
er tomt. Etter en stund føler noen at livet ikke
lenger er verdt å leve.
Men det er en god nyhet! Det har kommet
inn et bud på oss! Betalingen er garantert!
Kjøperen har allerede fått ”pengene”.
Det er ikke Manchester United eller TV2
som tilbyr deg kontrakt.
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- Jesus Kristus har kjøpt oss! Gud er vår nye
eier.
Gjør det meg verdifull, kan du spørre? Ja,
din verdi er så mye som Guds sønn var villig
til å betale.
Hvor mye var det?
Jesus kjøpte oss til Gud med sitt blod. Han
gav sitt liv på korset for å kjøpe deg. Jeg vet
det blir dumt å spørre, men har du fått inn
noen høyere bud?
Da er vi solgt. ”Auksjonen” er slutt. Vi tilhører ikke lenger oss selv.
Verdien din er uendelig høy! Apostelen Peter
skriver det slik: ”For dere vet at det ikke var
med forgjengelige ting som sølv eller gull dere
ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra
fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,
som av et lam uten lyte og uten flekk.” 1. Pet.
1, 18-19. Lovet og priset være Gud i all evighet for dette blod!
Apostelen Paulus skriver to ganger at vi ble
kjøpt for en høy pris. Første gang kobler han
dette direkte til å tjene Gud fullt og helt. ”For
dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud
ære i deres legeme og i deres ånd, for både
legeme og ånd hører Gud til.” 1. Kor. 6,20.
Lederen i et aksjeselskap skal ha som mål
å maksimalisere verdien av selskapet, til glede
for eierne. Ofte kommer vi troende på skam
når vi sammenligner oss med den iver som
næringslivsledere viser for sin oppgave. De
gjør jobben for å få forgjengelige ting (som
sølv eller gull), vi lever for å glede Gud – og
kan vente en evig, himmelsk lønn.
Da Jesus kjøpte oss på korset, skiftet vårt
legeme og ånd eier. Må det være levende for
oss om dagen, når vi gjør våre valg og prioriteringer!
Paulus nevner den høye kjøpssummen også
i en annen sammenheng: ”Dere ble kjøpt for
en høy pris. Vær derfor ikke treller under menneskene!” 1. Kor. 7, 23.
Nesten alle unge treller under mennesker.
Det betyr for eksempel at de er ufrie, tør ikke
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å vise sitt sanne jeg, smisker, følger moten i
denne verden og er ikke fornøyd med sitt eget
utseende. Også de fleste ungdommer som sier
at de tror på Jesus treller under mennesker på
ulike måter. For han som kjøpte oss for en slik
utrolig høy pris må det være fryktelig trist å
se!
Vi er verdifulle for Gud, derfor er det ingen
grunn til å bry seg om hva mennesker mener!
Dette er en holdning vi må innta i tro, så får vi
erfare lykken og gleden ved dette frie liv.
Vi er verdifulle for Gud, vår Skaper! Han vil
ikke selge oss eller leie oss ut til noen andre
oppdrag. Salige er de som lever dette liv!
Conrad Myrland

STAVANGER

Omvendelse
Gud sier ved profeten Jeremia: ”Derfor, så
sier Herren: Hvis du vender om, skal Jeg føre
deg tilbake. Du skal få stå for Mitt åsyn. Hvis
du skiller det edle fra det uedle, skal du være
som Min munn.” Jer. 15, 19.
Tegnet på en sann omvendelse er at vi
vender oss fra mørket til lyset, fra å leve oss
selv til å leve for Ham, fra å søke det som er i
denne verden, til å søke det som er himmelen,
fra å være verdens venn til å være Guds venn.
Ja, sagt med disse få ord – man omvender seg
fra å gi det uedle vekst, til å gi det edle vekst.
Det er en fullstendig motsatt rettet forvandling som kommer over vårt liv, den dag vi gir
det til Herren vår Gud, og til Hans elskede
sønn Jesus Kristus.
Alt blir nytt. Det blir åpenbart for alle at her
er en Herrens tjener.
Omvendelse er ikke bare en kursendring.
Nei, det er det helt motsatte av hva det var
før.
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Å, måtte vi forstå dette, tale om dette og
leve i dette, så ingen må være i tvil om hvilken
herre vi tjener. Vi er skyldige til å bære Herrens vitnesbyrd på en verdig måte.
En kongesønn kan ikke være som andres
barn, men må leve etter kongens bud for
folket, for ikke å bringe skam over sin far og
hans rike.
Vi er også barn av en konge. Ja, Kongenes
konge! Vi er fremmede her i verden. Ja, slik
må det være. Vi er ikke som de andre som
setter sin ære i sin skam. Nei, vi sørger over
vår synd og omvender oss fra den om vi faller.
Vi søker i all vår tanke, tale og ferd å behage
vår Far i himmelen, som har vist oss slik en
ubegripelig stor kjærlighet.
Å, om vi kunne vandre verdig det kall som
vi ble kalt med. Det er et hellig kall. Ja, Gud vår
Far er hellig! Tenk når vi virkelig har omvendt
oss, da skal vi være som Guds munn. Ham
som har skapt alt! Vi skal bli ham like! Halleluja! Vi skal se ham som han er!!!
Kan vi tenke oss noe større? Nei, nei, nei.
Det finnes intet større enn å tjene den eneste
levende sanne Gud. Det er nåde over nåde!
Daniel Schytt
KØBENHAVN

Hvem er Jesus Kristus?
Vår frelser
”For i dag er det født dere en Frelser i Davids by,
Han er Kristus, Herren.” Luk. 2,11.
Jesus er vår Frelser. Det var selve årsaken til
hans komme til jord. Det første løftet i Det
nye testamentet leser vi i Matt 1,21: ”Hun skal
føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for
Han skal frelse Sitt folk fra deres synder.”
Jesus er alle menneskers frelser. Han kom
ikke bare for noen få eller noen særlig utvalgte
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– han kom som alle menneskers frelser. Når
så mange ikke blir frelst fra den kommende
vrede, er det ikke fordi Jesus ikke er deres frelser, men fordi de ikke tar imot ham.
”Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han
retten til å bli Guds barn, dem som tror på Hans
navn.” Joh. 1,12. Derfor er det så viktig at alle
Guds barn alltid er klare til å forkynne evangeliet, slik at de som ennå ikke har tatt imot
Frelseren, kan gjøre det og få livet (det evige)
i eie.
Jesus er frelser i mer enn én forstand. Han
er først og fremst kommet for å frelse fra fortapelse (vreden), og enhver som tror på ham
skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Dernest
er han en frelse fra syndens herredømme for
dem som har tatt imot ham, fordi han lever
sitt liv i dem. Synden har mistet sin makt over
eller i dem, fordi Jesus har herredømmet i
deres liv.
Vår herre
Bare i Matteus evangelium kalles Jesus minst
20 ganger for ”Herre”. Han nektet aldri noen
å kalle seg herre, for han var det. Han sier til
og med et sted at han er herre over sabbaten.
Jesus er herre, for alle ting er underlagt ham.
Alle ting betyr ikke bare alt, men alle. Vi vet at
hvert kne skal (komme til) å bøye seg, og hver
tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til
Gud Faders ære. Dette understreker fullstendig Jesus som Herre over alt.
At Jesus er vår herre, betyr at vi ikke har
noen selvbestemmelse. Å være herre, betyr
også å ha styringsrett over den man er herre
over. Derfor har Jesus råderett over oss. Dette
handler likevel ikke om tvang, for Jesus har
kun råderett over dem som frivillig stiller seg
til rådighet for ham, for i Guds rike utspringer
alt av et frivillig sinn.
Fortsettes i neste blad…
Aron Schytt
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La oss derfor ikke sove
”La oss derfor ikke sove, som de andre, men
la oss våke og være edrue!” 1 Tess 5, 6
”Og dette er det budskap som vi har hørt
av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og
det er intet mørke i ham.” 1 Joh 1, 5
”Ditt ord er en lykte for min fot og et lys
for min sti.” Sal 119, 105
Vi vet at hvis vi ligger i halvsøvne og noen
kommer inn på rommet, og slår på fullt lys,
så er det rett og slett vondt, og vi blir lett irriterte. Slik kan Gud oppleves hvis vi er i en
åndelig søvntilstand.
Vi ser at Gud er lys, og han vil at vi skal
vandre som lysets barn. Men djevelen vil at vi
skal sove som de andre. Derfor bombarderer
han oss med sløvende medikamenter: usømmelige blikk, verdslig musikk, radio, tv, aviser
og blader som med jevne mellomrom pumper
på med stoffer som er rene sovemedisinen for
det nye menneske, men som gir ny styrke til
kjødet. Andre sløvende medikamenter er løgn,
baktale, rusmidler osv. Kort sagt: Alt som gjør
at vi mister Guds velsignelse.
Satan vet nemlig at når Gud er for oss, så
nytter det ikke hvem som måtte være imot
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oss. Men hvis han kan få oss til å leve i usømmelighet om dagen, så nytter det ikke å prøve
å holde djevelen ute av tankelivet om kvelden.
Det er min smertelige erfaring.
”Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som
sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal
lyse for deg.” Ef 5, 14
”Jesus sa da til dem: Ennå en liten stund
er lyset blant dere. Vandre den stund dere
har lyset, for at ikke mørket skal komme over
dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor
han går hen.” Joh 12, 35
Tor Myrland
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Innlat deg ikke på diskusjoner
med djevelen. Han er inkere til
å argumentere, ettersom han har
praktisert i tusener av år. Du kan
ikke bløffe Satan med logikk eller
dine egne meninger, men du kan
bruke våpenet som får ham til å
skjelve - Guds sannhet.
Rick Warren
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For om basunen lager en uklar lyd,
hvem vil da gjøre seg klar til strid?
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