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Hvor mye ville du kappet av?

Av og til hører man eller leser en av
disse utrolige historiene om noen som
er helt alene på et øde sted, og klarer
å klemme fast en finger eller en hånd.
Først prøver de å rope etter hjelp, men
ingen hører dem...
Når det har gått en tid, og de begynner å kjenne at de blir svake, når alle
andre muligheter er oppbrukt, så tar de
fram en lommekniv, eller et annet mer
eller mindre egnet verktøy, og begynner å skjære av seg den kroppsdelen
som har blitt sittende fast. De vet at
om de ikke gjør det, og gjør det fort,
så går de en sikker død i møte. Det er
overlevelsesinstinktet deres som slår
inn og får dem til å trosse alle smerter
for å sikre seg noen år til her på denne
jorden. Om så uten en finger eller en
hånd.
Tror du at du ville ha kappet av en
finger som ble sittende fast? Om det

var den eneste måten å overleve på?
Hva med to fingre? Eller en hel hånd?
Ville du ha skåret av deg en hel arm,
hvis du visste at du ville dø om du lot
være?
Kanskje er denne situasjonen litt mer
relevant for deg enn du er klar over.
Og det er mye mer som står på spill
enn livet ditt her nede på jorden. Det
dreier seg om det evige livet. Himmelen eller helvete. Les disse alvorlige
ordene fra Jesus:
Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut
og kast det fra dig! for det er bedre for dig at
ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt
legeme blir kastet i helvede. Og dersom din
høire hånd frister dig, da hugg den av og kast
den fra dig! for det er bedre for dig at ett av
dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme
kommer i helvede. Matt. 5, 29-30.
Om du er villig til å kappe av deg en
arm for å få en liten porsjon til av det
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forgjengelige og kortvarige livet her
nede, er du villig til å gjøre det samme
for å arve evig liv i himmelen?
Men la oss se litt nærmere på hvordan vi skal forstå dette bibelverset, så
vi sparer oss for unødvendige misforståelser: Nå er jeg vanligvis en tilhenger av å tolke Bibelen så bokstavelig
som mulig, men i dette tilfellet faller
det helt klart mer naturlig med en “billedlig” forståelse. Å fysisk kappe av
seg kroppsdeler for å bli frelst, eller
for å bli fri fra synd, er jo et konsept
som gir liten mening. Om du hadde
en hang til å stjele, og kappet av deg
din høyre hånd, så ville du jo ikke være
kvitt problemet. Du ville bare stjele
med venstre hånd isteden. Synden har
ikke sitt opphav i hånden eller i øyet,
den kommer innenifra.
Det Jesus sier er at du må ta et radikalt oppgjør med dine synder. Ja, du
må gå langt lengre enn å kutte av en
hånd eller rive ut et øye. Du må dø
bort ifra synden, og bli født på ny til
et nytt liv (Kol 3:3-6). Du må altså
ta farvel med dine yndlingssynder. De
lenkene som du liker aller best å være
bundet av. Og gjør det før tiden er
ute. For hvert minutt du venter blir du
svakere. Evnen og viljen til å overleve
avtar, og du er i ferd med å bli apatisk. Hvert eneste hjerteslag kan være
ditt siste. Den lønn som synden gir er
døden (Rom 6:23).
Du som vet at Jesus døde for å sone
for dine synder. Du som vet at alt du
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må gjøre for å ta imot denne nåden
er å omvende deg og stole på Gud i
tro på at han vil frelse deg. Du har
kanskje latt være å gjøre det fordi du
har en spesiell synd som du ikke vil gi
slipp på. Kapp den av i dag! Før det
er for sent! La Jesus sette deg fri, og
du kommer aldri til å ønske å vende
tilbake til fangenskapet.
Ruben Ravatsås
SANDEFJORD

Å tjene ved Ånden
Det er forskjell på nådegaver, men
Ånden er den samme. Det er forskjell
på tjenester, men Herren er den
samme. (1. Kor. 12, 4-5)
Guds menighet på jorden er ikke en
maskin som former identiske mennesker, men et felleskap mellom de mange
forskjellige menneskene som virkelig
vil bli ”likedannet med Hans Sønns
bilde”. (Rom. 8,28) Når Den Hellige
Ånd bor i oss, er vi verktøy i Guds
egen hånd. Som hans verktøy, kan vi
tjene menneskene med både ord og
gjerninger, både i blant troende og
ikke-troende.
Vi leser i 1. Korinterne 12 at mange
forskjellige tjenester blir gjort ved den
samme Ånd. Vi mennesker har så lett
for å la oss forvirre av verden og den
onde. Vi trenger å vite noe om hvordan vi skal tjene Gud og mennesker
ved Guds Ånd, slik at det er til behag
for Gud. For meg har det blitt en hjelp

Side 3

Basunen

å lese de mest kjente versene i kapittel 13 som en lang rekke med retningslinjer for tjeneste ved Guds Ånd.
Guds Ånd er kjærlighetens ånd. Det står
i 1. Kor. 13, 4 at kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Det jeg gjør – all min
tjeneste - må altså være i en ånd som
er tålmodig og velvillig. Videre leser jeg
ut fra samme vers at det må være helt
rent for misunnelse i min tjeneste – spesielt når noen er bedre enn meg selv
i akkurat det jeg gjør. -Hvis jeg skryter
i eller ved min tjeneste, er det ikke en
tjeneste etter Guds Ånd. Hvis tjenesten fører til at jeg blir oppblåst, gjør jeg
den ikke etter Guds Ånd. Gjør jeg noe
usømmelig, og tror at jeg gjør noe som
kan være riktig? I så fall tar jeg alvorlig feil – all tjeneste ved Guds Ånd blir
gjort uten noe usømmelig. Finnes det
spor av at jeg søker mitt eget i det jeg
gjør? Da er det ikke gjort ved Guds
Ånd. Blir jeg bitter hvis jeg får kritikk? I
så fall er det ikke gjort ved Guds Ånd.
Gjemmer jeg på det onde som noen har
sagt om meg i tjenesten? I så fall har
jeg nok en ære som jeg forsøker å ta
vare på.
For meg er det viktig å tenke over
i hvilken Ånd jeg gjør alle ting. Å ransake seg selv er helt nødvendig for ikke
å bli bedratt, eller la seg rive med av
andre ånder enn den rene Guds Ånd.
Ånden er som vinden – den er fri –
men vinden er samtidig ”bundet” av
naturlovene. Hvis man er bundet av
mennesker, tjener man ikke i Ånden.
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Men på den annen side, hvis man
mener seg å være fri, men ikke lar seg
styre av Livets Ånds lover – naturlovene – da tjener man ikke i Guds
Ånd.
Vi forstår bare stykkevis. Derfor
trenger vi alle å være fylt med Guds
Ånd. Ved Åndens hjelp kan alt det
barnslige legges av i mitt og ditt liv. (1.
Kor. 13,11) I vers 13: ”For nå ser vi
som i et speil, i en gåte, men da skal
vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg
stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt
ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.”
Han kjenner meg fullt ut. Han kjenner
deg fullt ut. Han vil ikke at vi skal sitte
på gjerdet og vente på at ”de andre”
skal bli perfekte åndelige tjenere. Han
vil at nettopp du og jeg skal ta våre
skritt i tro. Han har skapt oss akkurat
slik vi skal være for utføre en tjeneste
blant menneskene – noen har fått visdoms tale, noen kunnskaps tale, noen
har spesiell gave til å oppmuntre. La
oss gå ut i Herrens kraft, for å tjene
ved kjærlighetens ånd!
Fredrik Myrland
OSLO

For ingenting er skjult,
som ikke skal bli åpenbart.
Heller ikke er noe
holdt hemmelig,
uten at det skal
komme fram i lyset.
Markus 4, 22.
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Ett nyttig lem
Hvor lenge orker du å høre på et lite
barn som hamrer ukontrollert løs på
et piano?
Neppe lenge. Barnet er ikke modent.
Det mangler oppøvde sanser. Derfor
blir det hele disharmonisk bråk.
Men også et lite barn kan spille rene
toner på piano, dersom det får hjelp.
Dersom det vil la seg hjelpe…
Har du sett et barn som sitter på
fanget til en pianist? Rolig lar barnet
den voksne føre pekefingeren bort
over tangentene. Med én finger blir
det en enkel, men vakker melodi.
Med dette eksemplet kan vi forstå 1.
Peter 5, 6a: ”La dere derfor ydmyke
under Guds mektige hånd.”
Vi skal være en slik ”pekefinger” i
”Den allmektige Pianists” hånd . ”Nå
er dere Kristi legeme, og hver for seg
er dere lemmer på Hans legeme”, skriver Paulus i 1. Kor. 12, 27.
Bare under ledelse fra Hodet Jesus
Kristus (Guds mektige hånd) kan det
bli en velklingende melodi fra vårt liv.
Dersom barnet rekker frem mer enn
én finger, blir det straks falske toner.
Slik blir det også disharmoni med oss,
hvis vi prøver å være mer enn ett lem
på legemet.
Hver for oss er vi ett lem, og ”vi har
alle fått én Ånd å drikke”. 1. Kor. 12,
13.
Melodien er satt ved Jesu Kristi liv.
Det er hans Ånd vi har fått å drikke.
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Tonene som fremkommer er fra kjærlighetens høysang: Vi er tålmodige. Vi
er vennlige. Vi er ikke misunnelige. Vi
skryter ikke, er ikke oppblåst. Vi oppfører oss ikke usømmelig, søker ikke
vårt eget, lar oss ikke opphisse, tenker
ikke ut noe ondt.
Når hvert enkel lem underordner
seg den Allmektiges hånd blir det en
herlig, flerstemt melodi - hver ”finger”
treffer tonen og det blir harmonisk.
Kjærligheten binder alt sammen i fullkommen harmoni! Kol. 3, 14.
Conrad Myrland

PERTH

Ny kraft
”Hvorfor sier du, Jakob, og taler slik, Israel:
”Min vei er skjult for Herren, og Gud overser min rett”? Kjenner du ikke til det? Har
du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren,
Skaperen av jordens ender, blir ikke trett,
og Han blir ikke utslitt. Hans forstand er
uransakelig. Han gir den trette kraft, og den
som ingen krefter har, gir Han stor styrke.
Selv unge menn blir trette og utslitt, også unge
menn snubler. Men de som venter på Herren,
får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de
går og blir ikke utslitt, de løper og blir ikke
trette.” Jes. 40, 27-31.
Vi vet at hvis vi bare venter på en
bussholdeplass, er det liten sjanse for
å komme med et fly. Hvis vi venter
på en togstasjon, er det liten sjanse
for å komme med en båt. På samme
måte burde vi vite av det som står over
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(Men de som venter på Herren, får
ny kraft…) at hvis det er jordiske ting
som er vårt hjertes lengsel, er det liten
sjanse for å få ny kraft.
Hvis du er usikker på hva som er ditt
hjertes lengsel, kan du tenke på hva du
bruker mest tid på, og hva som er viktigst for deg å gjøre og tenke på.
Vent på Herren, søk ham med iver!
Bekjenn din synd for ham! Jesus sier:
”Alle de som Faderen gir meg, kommer til
meg, og den som kommer til meg, vil jeg så
visst ikke støte bort.” Joh 6, 37.
Tor Myrland

STAVANGER

Verdens beste byttehandel
Nå som det nettopp har vært jul, skjer
det ofte at man i tiden mellom jul og
nyttår benytter seg av butikkenes byttegaranti. Bytterett er for øvrig noe
man også har ved kjøp ellers i året.
Noen butikker har ubegrenset bytteog returrett for ubrukte varer, uten
spørsmål fra betjeningen.
Som kristne har vi også en slik ”bytterett” med vår far i himmelen. Her
kan vi når som helst bytte ut sider ved
vår onde menneskenatur som vi ikke
trives med. Gud selv er levende interessert i å gi oss noe bedre. ”Og Gud
er mektig til å gi dere all sin gave i rikt
mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.” 2 Kor 9,8.
Det er jo nettopp det alle mennesker
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er ute etter - et godt liv – men det
er dessverre kun et fåtall som kjenner
denne hemmeligheten. Det som ikke
er etter Guds Ord i vårt eget liv kan vi
bytte mot guddommelig natur!
All slags synd har vi mulighet til å
bytte mot egenskaper som Jesus hadde.
Et sted der det står hva vi kan vente
oss i bytte er 2. Peter 1,2-4 ”Ønsker
dere mer av Guds godhet og fred?
Da må dere stadig lære ham bedre
å kjenne. For når dere lærer Gud å
kjenne, vil han ved sin store kraft gi
dere alt dere trenger for å leve et godt
liv. Han deler til og med sin egen herlighet og godhet med oss. Og ved den
samme mektige kraft har han gitt oss
alle de rike velsignelser som han har
lovt: Vi har fått del i hans guddommelige natur og er befridd fra denne verdens forfall.” Det finnes ikke den ting
vi ikke kan komme til Gud å spørre
om. I sin kjærlighet til oss har han ikke
spart på noe, men gav oss til og med
den eneste sønnen han hadde. Rom
8,31-32 ”Hva skal vi vel si til slike
sannheter? Hvis Gud er på vår side,
hvem kan da være mot oss? Siden han
ikke sparte sin egen Sønn, men gav
ham for oss alle, vil han vel også gi oss
alt annet?”
I mange butikker kan det by på problemer å bytte varer når man ikke
følger forutsetningene til butikken og
har alt i orden. Når man for eksempel
ved egen sløvhet ikke har overholdt
byttefristen, må man regne med ube-

Nr. 4/ 2005

Basunen

hageligheter og problemer og man får
sannsynligvis ikke bytte varen. Slik er
ikke Gud, han er slik vi nettopp leste i
Romerne 8,31 - Gud er på vår side!
Vår himmelske Far har velsignet oss
med hver eneste velsignelse i himmelen fordi vi tilhører Kristus, står det
i Efeserne 1,3. Alt dette fantastiske
ligger og venter på oss i himmelen hos
Gud. Og for å få dette krever det at vi
tar det dårlige og menneskelige i oss
selv og kaster det av hos Gud - vi gir
det opp, vi orker ikke og ønsker ikke å
ha det lenger - og Gud gir oss isteden
guddommelig natur - litt etter litt og
skritt for skritt. Når de dårlige egenskapene våre ikke lenger er en del av
oss, så dør de etter hvert, mens den
guddommelige naturen kommer mer
og mer til syne og blir vår når vi tar
den i bruk. Jesu innbydelse er for alle
og lyder slik: ”Kom til meg alle dere
som strever og bærer tunge byrder, så
vil jeg gi dere hvile.” Matt 11,28.
Avslutningsvis vil jeg anbefale bibeloversettelsen ”en Levende Bok”, som
et supplement til den bibelen du allerede har. Denne oversettelsen av NT
har mer moderne ord og uttrykk og
den har for meg gitt en større forståelse av flere avsnitt i Guds Ord.
Hilser dere alle med Kol 3,5-17 fra
”en Levende Bok”: ”Få da bort alt som
er syndig og jordisk. La alle onde lyster
dø! Ha ingenting å gjøre med seksuelle
synder, urenhet, begjær og skammelige lyster. La dere ikke fange av pen-
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gejag, for det er avgudsdyrkelse. Guds
fryktelige vrede er over dem som gjør
slikt. Dere pleide å gjøre slikt da dere
enda var en del av denne verden, men
nå er det på tide å kaste disse skitne
klærne - vrede, hissighet, hat, forbannelse og dårlig snakk. Lyv ikke for
hverandre. Det var det gamle livet med
all dets ondskap som gjorde slikt. Nå
er det dødt og borte. Dere lever et
helt nytt liv, som stadig lærer mer om
hva som er rett, og som stadig forsøker å bli mer lik Kristus, han som
skapte dette nye livet i dere. I dette nye
livet spiller verken nasjonalitet eller
rase eller utdannelse eller sosial posisjon noen rolle. Slikt betyr ingen ting.
Det som betyr noe, er om et menneske har Kristus, og Kristus kan alle
få del i. Dere er Guds utvalgte, elsket
og helliget av ham. Nå må dere selv
vise godhet og medfølelse, vennlighet
og barmhjertighet. Tenk ikke på om
dere gjør et godt inntrykk, men vær
rede til å lide i stillhet og med tålmodighet. Vær vennlige og rede til å
tilgi, og bær aldri nag til noen. Husk at
Herren tilgav dere. Nå må dere også
tilgi hverandre. Mest av alt må dere
sørge for at kjærligheten styrer livet
deres, for da vil hele menigheten stå
sammen i fullkommen harmoni. La
alltid den fred som kommer fra Kristus være til stede i dere. Freden er
Guds gave til alle hans barn. Og vær
alltid takknemlige. La Guds Ord få
god plass hos dere. Da kan dere lære
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og rettlede hverandre med visdom.
Syng salmer og lovsanger og åndelige
sanger, ja, syng for Herren med takknemlige hjerter. La alt dere sier og gjør,
skje i Jesu navn og med takk til Gud,
vår Far.”
Alexander Bekkevold

OSLO

Hva det vil si for meg
å være kristen
En kristen er en som tilhører Jesus
Kristus. Det er sikkert ulike grunner
til at folk blir kristne - frykt for helvete, forventninger fra andre, man vet
med hodet at det er rett... eller man
har virkelig møtt Jesus og sagt JA til
Ham fordi man gjerne vil.
Personlig var jeg kristen fordi jeg
var oppdratt sånn, men hadde ingen
glede av det. Jeg syns det var tungt, og
trodde egentlig aldri på at jeg kunne
leve et rett liv, at Gud egentlig hadde
noen løsning for MEG, eller at det
gikk an for meg å være en glad kristen.
Likevel så jeg veldig kristen ut utenpå,
tror folk rundt meg så på meg som en
god og helhjertet kristen. Søndagsskolelærer var jeg også. Men jeg slet, kanskje uten helt å se det selv. Faktisk
misunte jeg eks-narkomane som var
blitt kristne, fordi de utstrålte en glede
over å være kristen, som jeg aldri
hadde opplevd, selv om jeg etter min
egen målestokk hadde levd et mye mer
”kristent” liv enn dem.
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Så møtte Gud meg på et helt personlig plan. Han inviterte meg helt nær til
seg, og der var det utrolig godt å være.
Jeg slappet helt av og følte meg uendelig trygg på at Gud hadde meg i sine
armer, og at Han ville meg godt. Så
kom jeg på hva slags person jeg var, og
begynte å tvile på om jeg hadde rett til
å slappe så godt av. Jeg fikk valget om
jeg ville ta imot det Jesus hadde gjort
for meg, og bli hos Gud, eller ikke å
ta imot det, og fortsette å slite som
jeg hadde gjort. Det var utrolig godt å
kunne ta imot, og siden det har Gud
og Jesus vært en virkelighet for meg,
selv om det ikke har gått på skinner
etterpå heller.
Jesus er mer enn min beste venn.
Han er mitt livsgrunnlag. Meningen
med livet. Jesus er min energigiver,
ryggrad og oppløfter. Han er den som
har vist meg at jeg har verdi som menneske, og som stadig viser meg det.
Ikke gjennom hva jeg får til eller ikke
får til, men gjennom det Han gjør for
meg og forteller meg på tross av hva
jeg får til!!! Han gir meg livsgnist når
jeg har lyst til å gi opp, og gjør at jeg
har lyst til å bli mer og mer kjent med
Ham!
Jeg skulle ønske alle kunne se hvem
Jesus er, at Han ikke er en kjedelig
kultfigur man er forpliktet til å forsvare, fordi man uheldigvis har vokst
opp i en kristen familie. Han lever virkelig, og er den eneste som kan gi svar
på sjelens dypeste rop om mening, om
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lykke, om tilfredsstillelse. Hvis du ikke
kjenner Jesus sånn, så begynn å invitere Ham til å møte deg. Fortell Ham
om dine dypeste behov, og be Ham
om å møte dem. Be Ham også om å
åpne øynene dine, så du kan se Ham.
Du vil ikke bli skuffet! ”Se, Jeg står for
døren og banker. Om noen hører Min
røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn
til ham og holde måltid med ham, og
han med Meg.” (Åp.3:20)
Åse-Marie Bekkevold

OSLO

Stolthet har mange former
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Man kan være stolt av å være ”nøytral”,
eller stolt over å være ”lojal”.
Man kan være stolt over å være
”fullkomment ærlig”, eller stolt over å
”kunne omgås alle”.
Man kan være stolt av å være ”spesialist på et
område”, eller stolt over å ”ha bred oversikt”.
Man kan være stolt over alt man har ”skaffet
seg”, eller stolt over alt man har ”ofret”.
Man kan være stolt over ”hvor stor vår
menighet er”, eller stolt over å vite ”hvorfor
det ikke blir vekst”.

Man kan være stolt over å være ”radikal”,
eller stolt over å være ”realistisk”.

Man kan være stolt over å være ”en
seirende kristen”, eller stolt over å ”kjempe
med Gud”.

Man kan være stolt over å ”oppdage syndere”, eller stolt over å ”oppdage hvem
som dømmer”.

Man kan være stolt over å ”holde seg på
bena”, eller stolt over at man er ”i stand
til å bøye kne”.

Man kan være stolt over å ”følge sin
egen forståelse”, eller stolt over å ”gjøre
det nødvendige”.

Stolthet kommer i mange former, men den
har alltid én følge: ØDELEGGELSE.

7. årg.

Basunen

Dick Rasanen (oversatt fra engelsk)

2006

Nr. 1

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

Basunen er et uavhengig, kristent oppbyggelsesblad rettet mot barn og unge.
Bladet utgis av ungdom fra Danmark og Norge. Det vil utgis 4-5 ganger årlig.
Alle kan fritt gjengi stoff fra bladet. Abonnement er gratis.
Abonnement Norge tlf. + 47 95 08 18 82 Abonnement Danmark tlf. + 45 20 67 51 20
Bidrag til Basunen kan sendes til:
Basunen, Højager 11, 2670 Greve, Danmark
Bruk gjerne e-post: basunen@ordetslys.org
Se også: www.ordetslys.org/basunen/

