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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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Vær et forbilde

La ingen ringeakte deg på grunn av din
ungdom, men være et forbilde for de troende
i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet.
1.Tim 4,12.
Dette vers er til oss unge. Vi kan uttrykke
den første setningen på en annen måte: La
ikke noen ringeakte deg med rette, fordi du er
ung.
Som unge kan vi gjøre mange feiltrinn, av
større eller mindre betydning. Vi kan til tider
føle oss sett ned på av andre for det dumme
vi gjør. Ja, vi føler oss mindreverdige. Men
Paulus gir oss en oppskrift her, som en herlig
løsning på dette. Men vær et forbilde…!
Herren vil lære oss å være et forbilde. Et forbilde som ikke er av deg selv, men av Herren
i deg.
Et forbilde er noe man ser opp til og noe
man ønsker å følge etter. Da det var de troende vi skulle være et forbilde for, kan det kun
være det at Kristus kommer til syne i deg. Det
bor jo ikke noe godt i deg selv som kan etterfølges.
Tenk når Kristus forvandler din tunge, så
din tale blir som hans: Mild, overbevisende.
Når den renses for tomt snakk, og for verds-
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lige uttrykksformer og i stedet blir til velsignelse for dem som hører på deg.
I stedet for å klage når noe går galt så sier
du takk. I stedet for å bebreide din neste når
han feiler, så roser du ham når han gjør det
gode.
På tungen din ligger alltid et ord fra Herren.
Ikke et ”så sier HERREN”, men et ord til
oppbyggelse.
Tenk når Kristus forvandler din ferd, så du
ikke lenger lever etter dine lyster, men heller
gjør det som er til gagn for din neste.
Merker dine arbeidskollegaer eller skolekamerater at du er annerledes, eller er din ferd
slik at du er som en av dem. Og din ferd blant
de troende? Er den slik at selv de troende
legger merke til den, ikke slik at de priser deg,
men Herren, og får lyst til å etterfølge Ham?
Paulus sier: Etterfølg meg, som jeg har etterfulgt Kristus!
Tenk når du blir grepet av Kristi kjærlighet.
Kjærlighet er å elske uten å forvente å få noe
igjen. Du tier heller stille enn å få din rett.
Lider gjerne tap på din ære og ditt gods, til
fordel for freden og for Jesu navns skyld, at
det ikke skal vanæres.
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Tenk når du er oppmerksom på hvor du kan
ofre deg for andre og være til hjelp, både praktisk og åndelig. All din gjerning og hele din
tanke inspireres av Kristi kjærlighet, og du blir
oppfinnsom i det gode. Kjærligheten tvinger
deg også i bønn for andre, ja ditt hjerte føles av
og til som om det skulle briste i medfølelse og
nød for dine omgivelser. Ditt liv forvandles fra
å være selvopptatt til å være opptatt med hva
du i Guds kraft kan gjøre for andre.
Tenk å være et forbilde for de troende i troskap. Troskap er å holde hva man lover, både
overfor Gud og for mennesker. Har du sagt
ja til troskap mot en kvinne eller en mann,
da har du sagt ja til hele kvinnen eller til hele
mannen. Slik er det også med Gud, når du har
sagt ja til Ham. Du har dermed lovet Ham
troskap til alt Hans ord.
Tenk når menneskene ikke lenger behøver
å tvile på hvor de har deg, fordi du har valgt å
være tro imot Kristus. Trofasthets vei har jeg
utvalgt, sier David (Salme 119,30). Troskap er
en sjelden vare, og det som er sjeldent har stor
verdi. Tenk når din renhet blir et forbilde for
de troende, i stedet for at du i din ferd og med
ditt tøy søker ære og oppmerksomhet.
Ja, tidsånden i dag er urenhetens ånd. Den
blir fremhevet og æret til stor vanære og skam
for menneskene og til sorg og prøvelse for de
troende som søker i all deres ferd og bevares
ren. Gjennom Jesu blod er vi rene, og på grunn
av det ord vi har hørt. I denne renhet skal vi
bevares til vår Herre Jesu Kristi komme.
Legg deg dette på sinne kjære bror og søster.
Ved Guds kraft, Den Hellige Ånd, skal det
lykkes. Du blir hva du spiser! Nær deg derfor
med de kilder som kan bevare deg i renhet. Ja,
kilden som er Kristus formår å forvandle hele
ditt vesen så det utstråler hans renhet!
Måtte du og jeg alltid ha dette for øye. Da
vil vårt liv bære rik frukt til ære og pris for
Guds navn.
Daniel Schytt
KØBENHAVN

Side 2

Stå opp og gå!
En lam tigger lå en gang ved en av dørene til
templet i Jerusalem. Han fikk kanskje et lite
håp om å få en slant, da han så Johannes og
Peter på vei inn i templet for å be. Han ba
dem om en almisse, og de to apostlene ble
oppmerksomme på tiggeren. Peter sa: ”Se på
oss!”. Tiggeren stirret oppmerksomt på de to,
og trodde nok kanskje at de ville gi såpass at
han skulle slippe å sulte resten av dagen. Men
Peter sa: ”Sølv og gull eier jeg ikke, men det
jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå opp og gå!” Tiggerens ben
ble helbredet, og da Peter tok ham i hånden
og hjalp ham opp, hadde bena styrke til å bære
ham! Aldri mer måtte han ligge nede, hjelpeløs og ensom! Denne fortellingen fra Apostlenes gjerninger (kap. 3) har lært meg noe. På
grunn av vår syndige natur ligger vi i utgangspunktet nede som den lamme tiggeren.
Syndens makt er som en lammelse - vi ligger
nede og kan ikke gå – vi klarer ikke å holde
oss borte fra synden.
Men evangeliet om Jesu fullkomne frelse er
som et rop: ”Her finner du ikke gull og sølv –
her finner du ikke jordisk rikdom og berømmelse – men det som finnes her, skal DU få
del i! I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå opp
og gå!”
Når man virkelig får oppleve å bli reist opp
til et helt nytt liv og får Jesu styrke i sine
ben, kan man gå framover, og slippe å ligge
i synden. Jeg er helbredet! Mitt liv skal være
en vandring i Ånden, hvor hvert skritt blir tatt
med kraft fra Han som reiste meg opp!
Fredrik Myrland

KOLBOTN

Dine lover har blitt
musikken i mitt liv.
Salme 119,54 A (eng. ov.)
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Fasthet
Vi som har fått troen på Jesus, vet at Gud
er den samme i går og i dag, ja til evig tid.
Utenom Ham selv er det bare det han ved sitt
ord har fastsatt skal være fast, som er fast.
Paulus summerer opp noen hovedlinjer i
Guds plan for de han har utvalgt i Kol. 1,
21-23: ”Også dere som før var fremmede og
fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger,
har Gud nå forlikt med seg selv ved hans
kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram
hellige og ulastelige og ustraffelige for hans
åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp
som evangeliet gir…”
Siden vi i vår jordiske kropp bærer et kjød
som verken vil eller kan være Guds lov lydig, er
det ikke naturlig for oss som mennesker å være
grunnfestede og faste i troen. Kjødet vil helst at
vi skal kastes og drives om av enhver lærdoms
vind og dets kløkt i villfarelsens listige knep.
Kjødet vil at hvis vi har lyst på noen slags
mat, så skal vi skaffe oss det, selv om det å
dele med andre, nøysomhet, eller rett og slett
det å ikke ha buken til Gud i det aktuelle tilfelle skulle tilsi noe annet. Dette betyr ikke
at det er galt å spise det som er godt! Men
det betyr at det kan være tilfeller hvor det er
riktig å fornekte seg selv også på dette området. Kjødet vil at når vi er på en internettavis,
og ser en artikkel hvor innholdet ser ut til å
være usømmelig (dette kan gjelde både tekst
og bilder) så skal vi skynde oss å klikke oss
inn slik at kjødet kan få inn en kile som har
som hensikt å presse oss til å gjøre dets vilje.
Eller at når vi ser en oppgave som må gjøres,
og som vi kjenner at Gud virker på oss at vi
skal gjøre, så vil kjødet at vi straks skal finne
på noe som vi heller har lyst til å gjøre. Eller
hvis vi vet at andre mennesker kan se det vi
gjør, kan det hende at kjødet heller har lyst til
at vi skal late som om vi fornekter oss selv, for
at vi kan få ære av mennesker. Lyst, lyst, lyst.
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Det er ingen ende på hvor lysten kan drive
og kaste et menneske som meg og deg omkring,
dersom vi lar oss drive av den. Det er lystens og
lastens surdeig, som snart syrer hele deigen. Den
gjør oss mennesker rastløse så snart vi ikke gjør
akkurat det vi selv vil, og når vi får det som vi
vil, har vi bare oppnådd et kortvarig skalkeskjul
for vår tomhet. Det er fordi alt er tomhet, og
jag etter vind, som Predikantens bok sier. – Alt
unntatt det å frykte Gud, og å holde Hans bud.
Derfor er det hva hvert menneske bør gjøre.
Hvordan skal vi slutte å drive? ”…Jakobs
Gud er vår faste borg…” Salme 46, 8 ”…han
gjorde mine trinn faste.” Salme 40,3 Oppskriften er enkel og vanskelig. Vi må klynge oss til
Ham. Men det å gjøre det krever av oss at vi er
våkne til enhver tid. Hvis vi sløvner av, mister
vi grepet, og da mister vi livet, som er menneskenes lys. Da ser vi ikke veien, og vi drives
og kastes om av kjødet igjen. Først litt, så mer,
og så syrer det hele deigen. Jeg taler av bitre
erfaringer! Og av velsignede erfaringer. For
jeg har også fått oppleve at Jakobs Gud er vår
faste borg! Og: ”…Den som tror på Ham skal
ikke bli til skamme.” 1. Pet. 2,6.
”Likeså skal dere unge underordne dere
under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte
imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk
dere derfor under Guds veldige hånd, for at
han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all
deres bekymring på ham, for han har omsorg
for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander,
djevelen, går rundt som en brølende løve og
søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot,
faste i troen! For dere vet jo at deres brødre
rundt om i verden må gå gjennom de samme
lidelser. Men all nådes Gud, som har kalt dere
til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en
kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste,
styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten
i all evighet! Amen.” 1. Pet. 5, 5-11.
Tor Myrland

STAVANGER
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Sodoma og Kapernaum
I Abrahams dager lot Gud det regne ild og
svovel ned over Sodoma, på grunn av deres
alvorlige synd. 1. Mos. 19, 24. Men Jesus forteller oss at dommen over Sodomas land ikke
er over.
På den endelige dommens dag vil innbyggerne i Sodomas land igjen få sin dom. Mange
som har sett Guds virkninger og hørt Guds
ord vil få en strengere dom enn sodomittene!
Dette er Jesu budskap i Matteus 11, 20-24.
Her refser han byene der størstedelen av hans
kraftige gjerninger var gjort.
”Og du, Kapernaum, som er opphøyet til
himmelen, skal bli kastet ned til dødsriket. For
dersom de mektige gjerningene som ble gjort i
deg, hadde vært gjort i Sodoma, ville Sodoma
blitt stående til denne dag. Men Jeg sier dere at
det skal bli lettere for Sodomas land på dommens dag enn for deg.” Vers 23 og 24.
Kapernaum ligger ved Genesaretsjøen. På
Jesu tid var det en svært religiøs landsby,
hvor det blant andre bodde en offiser som
forstod hva tro var (Matt. 8,5-13), og menn
som samlet inn Tempelskatten med iver (Matt.
17,24). Jesus selv bodde i byen en periode,
forkynte og gjorde mange av sine undergjer-
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ninger der. Ved Jesu nærvær var Kapernaum
”opphøyet til himmelen”.
Hvorfor ble Kapernaum refset av Jesus?
Hvorfor varslet han en så streng dom?
- Fordi de ikke omvendte seg til Ham.
I denne sammenheng går han videre med
å si: ”Kom til Meg, alle dere som strever og
bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta
Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild
og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile
for sjelene deres.” Vers 28 og 29.
Det er en kolossal nåde å ha mottatt budskapet om frelse i Jesus Kristus, og ha sett hans
virkninger i eget og andres liv. Men omvender vi oss stadig til Ham, kommer vi til Ham?
Eller strever vi og bærer tunge byrder? Lærer
vi av Ham, eller er vi like harde og stolte i
hjertet som før? Må Gud gi oss nåde så vi kan
unnfly ”Kapernaum-dommen”.
Conrad Myrland

PERTH

Bevar meg fra å
lyve til meg selv. Gi meg
nåde til å kjenne din lov.
Salme 119,29 (eng. ov.)
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For om basunen lager en uklar lyd,
hvem vil da gjøre seg klar til strid?
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