
Klar til strid!

Basunen
For om 
basunen 
lager en 
uklar lyd, 
hvem vil 
da gjøre 
seg klar 
til strid? 
1. Kor. 14, 8
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I gamle dager brukte man basuner til å 
kalle til krig. Når mennene hørte lyden 
av krigsbasunen, måtte de samle seg 
raskest mulig med våpen klare. Lyden 
måtte nå lengst mulig ut så flest mulig 
soldater kunne mobiliseres. Dersom 
krigsbasunen ikke fungerte, kunne det 
bety nederlag, slaveri eller død for både 
menn, kvinner og barn.

Også vi som tror på Jesus Kristus er 
kalt til en krig. Forkynnelsen av Guds 
ord skal vekke oss til dette. Paulus skri-
ver i 1. Kor. 14, 8: “For om basunen 
lager en uklar lyd, hvem vi da gjøre seg 
klar til strid?”

Tonen av vår basun må være helt 
klar, uten noen slags usikkerhet:

Vår øverstkommanderende er 
”Trofast og Sannferdig, og Han både 
dømmer og fører krig i rettferdighet”. 
Åp. 19, 11. Vi kan trygt gå i fronten i en 
slik krig! Det er en god, troens strid!

Vår fiende er ondskapsfull, men kan 
komme til oss på en måte som ser god 
ut. Satan selv omskaper seg til en lysets 
engel. 2. Kor. 11, 14. Hans navn er 
Forføreren.

Vi er under angrep, først og fremst 
gjennom våre lyster. Dårlig selskap 
(enten det er mennesker eller medier) 
er også en veldig fare. 

Det er ikke en liksom-krig. Vi må 
være villige til å lide tap og lide ondt 
som gode Jesu Kristi stridsmenn. Det 
dreier seg om ham. Vi skal ikke lenger 
leve for oss selv.

Vi samles på korset. Der ble vår 
fiende avvæpnet og vanæret. Der er 
det ikke lenger vi selv som lever, men 
Kristus lever i oss. Derfor kan vi alltid 
seire! Gjør deg klar til denne strid nå! 
Når krigen er over, er det for sent!

Conrad Myrland
PERTH
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Vår rettferdiggjører
Fra artikkelserien ”Hvem er Jesus Kristus?”

“Min rettferdiggjører er nær. La oss 
møtes. Om noen vil stride, om noen 
vil trette med meg, så kom hit.” Jes. 
50, 8 (dansk ov.)

Profeten Jesaja utfordrer sine mot-
standere til å komme frem hvis de vil 
anklage ham. Han gjør det ikke fordi 
han er selvsikker og overbevist om 
at han kan tilbakevise deres anklager. 
Heller ikke fordi han er dyktig til å 
argumentere. Nei, nei. Han sier “min 
rettferdiggjører er nær!”

Jesaja profeterer om den herlige 
gave Guds barn skal motta i Kristus 
Jesus: Rettferdiggjørelsen av tro. David 
uttrykker det slik i Salme 32, 2: “Salig 
er det menneske som Herren ikke til-
regner misgjerning.”

Denne gave ble ikke gitt uten kost-
nader. Paulus skriver: “For Ham som 
ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd 
for oss, for at vi skulle bli Guds rettfer-
dighet i Ham.” 2. Kor. 5, 21. Det betyr 
at vi ikke på noen måte var i stand til 
å godtgjøre den skyld vi hadde pådratt 
oss i og med Adams fall. Gud alene 
kunne løse dette problem.

Det var med Jesu dyre blod, at han 
gjorde “regnskapet opp” med oss. 
Paulus minner oss om det igjen, når 
han skriver: “For dere ble kjøpt for en 
høy pris. Gi derfor Gud ære i deres 
legeme!” 1. Kor. 6, 20.

Jesaja fortsetter i den nye pakts ånd: 
“Sannelig, Herren Gud vil hjelpe Meg. 
Hvem er den som vil fordømme Meg? 
Sannelig, de skal alle eldes som et kles-
plagg. Møllen skal fortære dem.” Vers 
9.

Vår stilling som rettferdiggjorte men-
nesker, er som triumferende mennes-
ker. Vi triumferer over Satan i kraft 
av den rettferdighet som vi er gitt. 
Han vil gjerne gjøre krav på oss. Han 
vil gjerne anklage oss dagen lang, og 
natten med. Men vi utfordrer ham i 
tro til vår Gud. Noen tider kan det 
ta tid før Satan aksepterer at vi ikke 
skylder ham noe. Han vil gjerne trette 
med oss og vi må stå ham imot, faste i 
troen, inntil han flyr fra oss. Jak. 4, 7.

“Min rettferdiggjører er nær!” Ja, han 
er nær i dag. Det fyller oss med fri-
modighet og håp. “Hvem vil komme 
med anklage mot Guds utvalgte? Det 
er Gud som rettferdiggjør.” Rom. 8, 
33. La oss holde fast på dette klare ord 
av Paulus.

Som et avsluttende ord, vil jeg sitere 
Johannes: “Ved dette er kjærligheten 
gjort fullkommen blant oss: At vi kan 
ha frimodighet på dommens dag. For 
som Han er, slik er vi i denne verden” 
(1. Joh. 4, 17). Dette skriftord beskri-
ver på en forunderlig måte den dypeste 
betydning av at Jesus er vår rettferdig-
gjører. For som Han er (i himmelen), 
slik er også vi i denne verden.

Har du grepet dette bror og søster!? 
Eller kan du gripe denne sannhet, 
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at Gud, i Kristus Jesus, har gitt deg 
samme vilkår og rettigheter som Hans 
egen sønn i himmelen. Stans for dette 
vers og la Guds kjærlighet i Kristus 
Jesus gjøre inntrykk på deg. Alene på 
grunnlag av Guds rettferdighet i Kris-
tus Jesus har du frimodighet på dom-
mens dag.

Ære være Gud for Hans frelse!
Aron Schytt

KØBENHAVN

Å handle rett etter det som 
står i Bibelen
På et ungdomsmøte i Stavanger ble 
det tatt opp å ta valg i livet som er rett 
etter det som står i Bibelen. Det kom 
opp et eksempel om en mann som var 
gift med flere kvinner på en gang. Han 
sa at han følte at Gud ville dette. Men 
er dette fra Gud? Dette stemmer ikke 
etter hva som står i Bibelen, så det 
er ikke fra Gud. Slik er det også med 
oss! Vi kan også føle at Gud vil at vi 
skal gjøre ting, men det er bare Satan 
som frister oss, hvis det du vil gjøre 
ikke stemmer etter det som står i Bibe-
len. Vi må derfor be Gud om å gi oss 
visdom slik at vi handler rett i alle ting 
som vi foretar oss!

På slutten av verset som står i Hebre-
erne 10, 25 står det: “men la oss for-
mane hverandre, og det så meget mer 
som dere ser at dagen nærmer seg”. 
Våre medmennesker gir oss formanin-
ger, og det kan ofte virke irriterende 

hvis du ikke ønsker formaninger fra 
andre mennesker. Når noen formaner 
oss så viser det bare at de er glad i oss 
og vil vårt beste. Vi skal ikke dømme, 
for det er Gud sin oppgave, men vi kan 
formane hverandre i kjærlighet! Jesus 
kommer snart igjen, og da gjelder det 
å være rede. Lukas 12, 40: “Vær da 
også dere rede! For Menneskesønnen 
kommer i den time dere ikke tenker”.

Hvis vi tar våre egne valg og ikke 
handler etter hva Gud vil, så fører det 
ikke til noe godt. Vi får dårlig samvit-
tighet, klandrer andre og får en for-
andring i livet som ikke fryder. “For-
andring fryder” bare hvis forandrin-
gen i livet ditt fører deg nærmere Gud. 
Leste en gang en tittel på en bok som 
var slik: “Forankring fryder”. Hvis du 
virkelig ankrer deg fast til Guds ord 
og eksemplet til Jesus og de hellige, så 
gir det utrolig mye glede. For når du 
gjør en liten forandring så skaper det 
usikkerhet, skam og skyldfølelse i ditt 
indre, men det er ikke alltid at du vil 
erkjenne dette! Det skaper ikke bare 
tvil hos deg, men også hos de andre 
rundt deg som ser forandringen. 

Til slutt vil jeg gi deg to formanin-
ger: “Derfor må vi så meget mer holde 
fast på det vi har hørt, så vi ikke skal 
drive bort fra det.” Hebreerne 2, 1. 
“Vær ikke til anstøt, verken for jøder 
eller for greker eller for Guds menig-
het” 1. Kor. 10, 32! Gud velsigne deg!

Frøydis Lindberg
STAVANGER
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Han har gjort meg fri
Her en dag satt jeg å skrev en mail 
til ei venninne. Mens jeg skrev satt 
jeg og bladde i Bibelen, for jeg skulle 
finne et vers jeg kunne skrive til henne. 
Jeg hadde ikke bladd mange sidene 
før øynene mine falt på dette verset i 
Jesaja 52,1.

“Våkn opp, våkn opp, kle deg i din 
styrke, Sion! Ta på deg ditt høytids-
skrud, Jerusalem, du hellige stad! For 
de uomskårne eller urene skal ikke 
komme inn i deg igjen.”

Jeg ble virkelig grepet av dette verset 
og tenkte: Det er det jeg skal sende. 
Jeg tenkte på det som et bilde på meg 
selv! Jeg må våkne opp, jeg må kle meg 
i styrken min: Jesus Kristus. Han skal 
gi meg et nytt sinnelag. Når jeg kler 
meg i Jesus, det vil si lar han ta plassen 
i stedet for meg selv, blir det som å ta 
på seg høytidsskrud. “De uomskårne 
og urene skal ikke komme inn i deg 

igjen.” Når jeg får den ære å kle meg 
i mitt høytidsskrud, altså Jesus, skal 
ikke det uomskårne og urene (synden) 
komme inn i meg igjen. Så fantastisk! 
Selv om jeg vet at jeg ikke alltid husker 
å kle meg i Jesus, så kan jeg i tro si: 
Han har gjort meg fri, og satse ennå 
mer på å huske det, alltid!

May-Ellen Myrland
STAVANGER
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De som frykter Herren, talte 
da med hverandre, og Herren 
lyttet og hørte på. Så ble en 

minnebok skrevet for Hans åsyn, 
for dem som frykter Herren, og 

som grunner på Hans navn.
De skal være Mine, 

sier hærskarenes Herre, 
på den dagen Jeg gjør dem til 
Min skatt! Jeg skal spare dem, 
som en mann sparer sin egen 

sønn som tjener ham.
Malaki 3, 16-17.


