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Ord og tegn

En Herrens tjener som Gud selv har utsendt vil også bli ut-
rustet til å fullføre oppdraget. Denne utrustningen består både 
av ord og tegn; det er et budskap som stadfestes av bevis på at 
Gud har talt og utsendt sin tjener. Moses levde lidenskapelig 
for sitt folk og for Guds sak, men manglet i begynnelsen både 
visdom, karakter og utrustning fra Gud. Gud investerte førti 
år i ham som ørkengjeter, før Moses var klar til å motta bud-
skapet og forvalte tegnene på en god måte.

Det er ikke nok å brenne for en sak, selv om lidenskap er 
en avgjørende faktor for å lykkes. Uten det rette budskapet, 
karakterutvikling og Guds kraft vil oppdraget sannsynligvis 
ikke lykkes. Moses ble senere omtalt som "den mest ydmyke 
mann på jorden". Det er heller ingen andre i Det gamle testa- 
mentet som brakte så mange ord fra Gud eller gjorde så mektige 
tegn som Moses.

Så hva mer kan vi lære av ham? Mange av oss har gjort alvor-
lige forsøk på å gjøre Guds vilje. Intensjonene og perspektivene 
virket så riktige. Vi trodde vi kjente Guds vilje, men så oppdaget 
vi at vi ikke kjente oss selv. Etter første nederlag er vi kanskje 
som Moses på flukt ut i ørkenen for å finne beskyttelse hos 
noen som ikke kjenner oss fra før. Ute i ørkenen blir vi likevel 
ansvarliggjort av omstendigheter vi selv ikke velger. Vi våger 
heller ikke å returnere fordi smerten og frykten for hva vi da 
kan møte virker overveldende. Men plutselig dukker det opp 
en brennende tornebusk. Da gjelder det å være klar. Ta derfor 
vare på lidenskapen og søk Gud. Når morderen Moses fikk 
oppreisning, er det håp for oss også.

Enkel og frimodig tro

Religiøse mennesker har til alle tider laget sine egne forestil- 
linger om hvordan vi bør dyrke Gud. Abraham var en skikkelse 
som med sitt gudsliv satte en standard for alle som siden ønsket 
å finne rettferdighet hos Den veldige. Denne rettferdigheten 
fikk han ved troen på Guds løfter. Troen ble regnet ham til 
rettferdighet fordi han i lydighet viste at han mente alvor.

Lev for mitt ansikt? Kanskje vi våkner opp en morgen med en 
ubehagelig følelse og lurer på hvordan dagen skal gå, hvordan 
vi skal unngå de ubehagelige samtalene og konfrontasjonene 
med vårt sanne jeg. Ofte velger vi å leve i en slags gråsone hvor 
Guds lys ikke får avsløre hvordan vi unnskylder og forsvarer 
oss selv – både overfor Gud og mennesker. Det begynner som 
regel med misnøye over egen tilstand. Resten av dagen pro-
jiserer vi dette ubehaget over på andre. 

Når vi lever for Guds ansikt må vi akseptere hans gjennom-
trengende lys. Bare der kan vi leve i harmoni med oss selv, 
med Gud og med hverandre. 

Helhet har alltid vært Guds mål. Et helt menneske er et sant 
menneske som er uforbeholdent overgitt til Guds evige lov, 
samtidig som det er oppriktig med sine nederlag. Det full-
komne skal komme, men her og nå må vi akseptere sannheten 
om Gud og oss selv – så langt enhver av oss er kommet. Husk 
at Abraham ikke var perfekt. Det var troen hans som vekket 
Guds oppmerksomhet.
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«Moses fortalte Aron om alle de ordene  

som Herren hadde sendt ham med, og alle de

tegnene han hadde pålagt ham å gjøre» 

(2. Mos 4,28).

«Jeg er Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt, 

vær hel i din ferd» (1. Mos 17,1) 
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