
Han vil ykte bort

Basunen
For om 
basunen 
lager en 
uklar lyd, 
hvem vil 
da gjøre 
seg klar 
til strid? 
1. Kor. 14, 8
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Hvordan kan vi som døde fra synden, fort-
sette å leve i den? Hvordan er det mulig?

Fordi døden er en realitet bare i og ved 
troen, kan tvil og fornuft få oss ut av vår fri-
kjøpte stilling: ”For vi vet dette, at vårt gamle 
menneske ble korsfestet med Ham, for at syn-
delegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi 
ikke lenger skal være treller under synden.” 
Rom. 6, 6.

Denne stilling fritar oss ikke fra fristelser. 
Eller er du totalt død fra synden, så du ikke 
fristes på noe område? Du fristes? – Ja, la oss 
være ærlige mot oss selv. Vi makter ingenting 
mot sannheten!

Apostlene lærer at det er grunnleggende 
forskjell på synd og fristelse. Les f. eks. 
Jak. 1, 14-15.

Den tro på Rom. 6, 6 som ikke tar opp en 
kamp i fristelsens stund, er en ubibelsk og 
uevangelisk tro. Paulus beskriver nærmere den 
rette kampmetode, fra vers 11 til 13 i samme 
kapittel:

”Slik skal også dere regne dere som døde 
for synden, men levende for Gud i Kristus 
Jesus, vår Herre. Og still heller ikke lemmene 
deres fram som våpen for urettferdigheten i 

tjeneste for synden, men still dere selv fram 
til tjeneste for Gud som de som av døde er 
blitt levende, og still lemmene deres fram 
som våpen for rettferdigheten til tjeneste for 
Gud.”

Med denne kampmetode seirer vi i fristelse. 
Det blir sant at vi ikke lenger er treller under 
synden. Derfor går vi frem med stor frimo-
dighet!

Satan er levende opptatt av å få oss tilbake 
på defensiven. Han bruker to hovedvåpen på 
slike som lever i Rom. 6, 6 og 11-13. Han 
fordømmer oss for våre fristelser, og han for-
dømmer oss for vår ubevisste synd.

Det er godt å ha et solid ”våpenlager” mot 
slike djevelske angrep. Jag ham vekk med Her-
rens ord! Si at du tror på Jakob 1, 2-3! Fortell 
ham at Ånden selv vitner med din ånd at du 
er Guds barn (Rom. 8, 16). Hold ham for 
en løgner, og han vil flykte bort fra deg 
(Jak. 4, 7)!

Slik som Kristus ble oppreist fra de døde 
ved Faderens herlighet, slik kan vi nå vandre i 
et helt nytt liv!

Conrad Myrland
STAVANGER
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Ett er nødvendig
I dag, da alle ting jager av sted og man har 
mange gjøremål, er det lett at samfunnet med 
vår Frelser og Herre kommer i annen rekke 
og derved ofte blir forsømt, fordi tiden ikke 
strekker til. Slik har jeg opplevd og erfart det.

I Luk. 10, 38-42 står de kjente vers om Jesu 
besøk hos Marta. I vers 40: ”Men Marta var 
travelt opptatt med alt tjenestearbeidet…”

Kanskje var det for å behage sin mester, 
men Jesus hadde ikke det synlige for øye, men 
det usynlige, nemlig hjertet.

Hun klager til Jesus og sier: ”Herre, bryr du 
deg ikke om at min søster har latt meg være 
alene med å tjene? Si derfor til henne at hun 
skal hjelpe meg.” Vers 40.

”Og Jesus svarte med å si til henne: ”Marta, 
Marta, du er bekymret og urolig for mange ting.”

Klager du også over at du har mye å gjøre, 
eller at det er så lite tid til å søke Gud? Kan-
skje er det fordi du har uro og bekymring med 
mange ting her i verden. Jeg har måttet erfare 
det, i mitt eget liv.

”Men ett er nødvendig. Maria har valgt den 
gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.” 
Dette er enkel og lett forståelig tale. Kun ett 
er nødvendig! Det er livsnødvendig å forstå 
dette, for å velge samfunnet med Jesus Kris-
tus og vrake alle unødige gjøremål. Ja, så blir 
det tid nok til både å gjøre rett for seg, og til 
å søke samfunn med vår Herre, så vi kan lære 
hans vesen å kjenne.

Likesom vi i det naturlige kan ha det så tra-
velt med både det ene og det andre, for å gjøre 
vår arbeidsgiver, familie og venner tjenester, 
ja, ikke minst sørge for vårt eget ve og vel, slik 
er det også i forholdet til Herren Jesus.

Man kan være opptatt med å gjøre gjernin-
ger som kan behage Mesteren, gjerninger som 
man selvfølgelig ønsker å gjøre til ære for Jesu 
navn, men Jesus ønsker ikke at vi skal gjøre 
alle disse velmente gjerninger, men at vi skal 

sitte stille ved hans føtter for å lytte til hva han 
har å si oss.

Jesus sier i Joh. 5, 19: ”Sannelig, sannelig 
sier Jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av 
Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. 
For det Han gjør, gjør Sønnen likedan.”

I 6, 38 sier han: ”For Jeg er kommet ned 
fra himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, 
men Hans vilje som har sendt meg.”

Må vi helt og fullt forstå, at vi ikke kan stille 
ham tilfreds med våre egne gjerninger, men 
bare ha det ene nødvendige for øye, å være 
stille for å lytte til hans tale. Da vil våre gjer-
ninger helt naturlig bli etter hans vilje, både i 
det naturlige og i det åndelige.

Daniel Schytt
KØBENHAVN

Guds enorme miskunnhet
Miskunnhet betyr: mis = ikke og kunnhet = 
viten. Altså: Gud vil ikke vite av våre synder!

I denne dype miskunnhet ligger ny kraft 
og nytt håp, om man har falt og da blir gjen-
stand for Hans miskunnhet – om man tar 
imot. Tar du imot virker det nytt mot og 
en ny tro på en hverdag med større fasthet 
og troskap mot Herren. Fastheten i Herren 
er ønskverdig for enhver hungrig troende. 
Legg merke til hva det står i Salme 136, 26: 
”Pris himmelens Gud, for Hans barmhjertig-
het varer evig!”

Det kan neppe fattes med menneskelig for-
stand, men kun ved troen på himmelens Gud, 
troen på hans barmhjertighet. Ved miskunn-
heten skal vi bestå for Gud. Legg deg derfor 
dette kraftig på hjertet, at du med villig hjerte 
tar imot hans miskunnhet. Det kan være 
nokså vanskelig å ydmyke seg overfor Ham og 
erkjenne at man ikke var bedre, men det må 
til hvis freden igjen skal senke seg i ditt hjerte. 
Husk da også å takke Ham, som David sier.

Ruben Schytt
KØBENHAVN
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Kristi sinnelag
“Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må 
dere ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, 
ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. 
Vær overbærende med hverandre og tilgi hver-
andre hvis noen har en klage mot en annen. 
Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere 
gjøre.” Kol. 3, 12-13.

Kristi sinnelag! Det skal være vårt mål å ha 
det samme sinn som Jesus Kristus. Vi prøves 
hver dag, om vi har dette sinn. Vi ber i bønnen 
Jesus lærte sine disipler: “…forlat oss vår 
skyld, som vi også forlater våre skyldnere…” 
Og Jesus tilføyer: “For dersom dere tilgir men-
neskene deres overtredelser, skal deres him-
melske Far også tilgi dere. Men dersom dere 
ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da 
skal heller ikke deres Far tilgi dere deres over-
tredelser.” Matt. 6:12,14-15

Vi må daglig la Kristi sinn være i oss. Det 
er nødvendig, dersom vi vil følge ham. Men 
det er ikke noe vi lærer på kort tid. Vi må ha 
Kristi sinn for å seire over vårt gamle men-
neske. Det gamle menneskes vilje og ønsker 
må dø, for at det nye menneske i Kristus kan 
leve.

La ikke Satan gjøre deg mismodig, selv om 
det stadig må kjempes for å bevare Kristi sinn. 
Paulus skrev: “Jeg forstår ikke min egen hand-
lemåte; jeg gjør jo ikke det, jeg vil, men det, 
jeg hater, det gjør jeg.” (dansk ov.) Men han 
viste han måtte regne seg som rettferdig ved 
tro på Jesus. Rom. 4, 24. Derfor kunne han 
utbryte: “Gud være takk ved Jesus Kristus.” 
Rom. 7, 25. Og ut fra troen på, at vi som tror 

på Jesus må regne oss som rettferdige, skriver 
han i 8, 1: “Så er det da ingen fordømmelse 
for dem, som er i Jesus Kristus, de, som ikke 
vandrer etter kjødet men etter Ånden” (eldre 
dansk ov.).

Derfor kan jeg ha glede og håp og ikke bli 
mismodig, selv om mitt kjød ikke vil tjene 
Gud, som min ånd vil det. Og jeg takker Gud, 
at det ikke venter noen fordømmelse for dem 
som tror på Jesus og ikke vandrer etter kjø-
dets krav men etter Åndens.

Som ung valgte jeg å følge Jesus. Nå, som 
eldre, kan jeg si, at det var mitt livs beste valg. 
Uten Gud er livet et jag etter tomhet, - men 
fra Jesus har jeg mottatt “nåde over nåde”.

Kor/vers: 
Takk, Herre, for vår bibelbok,
som du oss gav i nåde!
Hvor gjør til salighet den klok
og løser mangen gåte!
Hvor vitner den fra først til sist
om dine store under,
om nådens dyp, hvorover hist
selv englers tanker grunder!

H & M Særkjær
KØBENHAVN 

Minneverset

”Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting,
for dette er velbehagelig for Herren” 

Kol. 3, 20

Hold fast på
og våk i bønnen
med takksigelse

Kol. 4, 2
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Våk og be!
”På dette kjenner jeg at du har behag i meg: 
At min fiende ikke får triumfere over meg.” 
Salme 41, 12. 

Dette er et fint måleinstrument for vår til-
stand i ånden. Hver eneste gang vi faller, har 
fienden triumfert over oss, og på dette kjen-
ner vi at Gud ikke har behag i oss for øyeblik-
ket. Men Gud er ikke urettferdig! Det er oss 
selv det er noe galt med. Kanskje har vi lest 
for lite i Bibelen i det siste? Kanskje har vi 
bedt for lite? Kanskje har vi gjort noe som vi 
burde bedt om tilgivelse for? Eller enda verre: 
Kanskje vi elsker noe i verden som det er van-
skelig å oppgi? Kanskje vi ikke har et sterkt 
nok hat til kjødets lyst? Jeg har blitt holdt til-
bake av alle disse ondene på ulike tidspunk-
ter. Det er veldig viktig at vi hele tiden lever 
bevisst for Gud, og at vi yter jevn høy inn-
sats.

Når vi er født på ny, og faller, er det fordi 
vi har blitt slapp og søvnig, og da tar fienden 
overtaket. (Vi er født på ny når vi virkelig har 
lyst til å følge Lammet hvor det går, fordi han 
ble slaktet på grunn av våre synder.)

”Våk og be for at dere ikke må komme i 
fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrø-
pelig.” Matt. 26, 41. I en periode jobbet jeg 
en del i tillegg til skolen. Jeg følte at jeg ikke 
hadde så mye tid til kontakten med Gud, og 
jeg har derfor brukt mindre tid på dette. For en 
forferdelig prioritering! Og jeg merket resulta-
tet. Jeg mistet glede, og fienden fikk triumfere 
over meg. Heldigvis har vi en talsmann hos 
Faderen, og heldigvis ga han meg nåde til å 
komme tilbake til et liv i våkenhet og bønn.

Bønn, bibellesning og jevnlig oppbyggelse 
må til for å holde seg våken. Men selve driv-
kraften i kristenlivet er vår kjærlighet til Jesus, 
som oppgav hele sin egen vilje, og som døde 
- alt for vår skyld. For å forlike oss med Gud, 
for å dra oss opp av den dype gjørmen, og 
sette våre føtter på den faste klippe. Det er 

kjærligheten til ham som tvinger oss.
”For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om 

en er omskåret eller uomskåret, her gjelder 
bare tro, virksom ved kjærlighet.” Gal. 5, 6. 
Hvorfor virksom ved kjærlighet? Fordi hvis 
man har Kristi kjærlighet virker dette utførel-
sen av alle Guds bud. Ikke i oss selv, men bare 
- ene og alene, ved Guds nåde, som bare kan 
oppnås ved bønn i nød, kjærlighet, ydmykhet 
og frimodighet i Jesu blod. Men hvis jeg gjør 
alle mulige gode gjerninger uten kjærlighet, er 
jeg likevel en lydende malm eller en klingende 
bjelle - en som det ser veldig stort og flott ut 
med, men det gagner meg intet. 1. Kor 13, 1 
og 3.

Til slutt har jeg noen trøstefulle ord fra Jer. 
33, 3: ”Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil 
forkynne deg ufattelige ting, ting som du ikke 
kjenner.”

Tor Myrland
STAVANGER

Hold ut inntil enden!
”Men den som holder ut til enden, skal bli 
frelst.” Matt. 24, 13.

Dette er et velsignet og herlig løfte fra Gud. 
Men det er nettopp det å holde ut i det gode, 
som er så vanskelig for oss. Vanskelige for-
hold og personer vekker synden til live i oss. 
Kampen blir hard. Fristelsene kan virke uover-
kommelige - og vi fristes til å gi opp. ”Men 
den som holder ut til enden, skal bli frelst.”

De som Gud har oppvekket, står i fare for 
å gi opp! De som ennå ikke er våknet opp for 
sitt kall, har aldri kjent slike fristelser. Så la det 
da være en trøst for deg, kjære bror og søster; 
at om du fristes til å gi opp, så er det for deg 
også et tegn på, at du inntil i dag har stått i 
kampen. La denne tanke styrke og oppmuntre 
deg til også å fortsette i kampen!! For ”den 
som holder ut til enden, skal bli frelst.”

Det er vel ingen av oss, som finner kraft 
nok i oss selv, til å holde ut i det gode. Vi har 
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Veksten i Jesus
Ordet forteller oss med all tydelighet, at det 
skjer en vekst i det åndelige liv, når vi er 
kommet til en sann tro på Jesus og hans verk. 
Se bl. a. Efes. 4, 15-16 og Kol. 2, 19. Allikevel 
merker jeg hos meg selv, at jeg har vanskelig 
for å gi plass for den.

Det er blitt så klart for meg, at lys over dette 
punkt kan bringe mange forløsning i Jesus.

Du er kanskje en av dem, som allerede har 
en ganske dyp forståelse av helliggjørelsen og 
du kjenner Guds hellighetskrav til deg gjen-
nom det ord du har lest. Du vet også at du 
ikke makter å oppfylle dette krav uten gjen-
nom Jesus. Allikevel søker du ubevisst hos deg 
selv etter kraften til å oppfylle Guds krav til 
deg. Når du da ser, at det gang etter gang mis-
lykkes, kommer Satan straks og forteller deg, 
at du egentlig ikke vil når det kommer til styk-
ket. Du er ikke straks klar over at Satan er på 
banen, og du blir motløs. Du tenker nok på 
hvor det blir av denne vekst som skulle skje. 

Men vi må tilbake for å se hva det stod; “ham 
skyldes det, at hele legemet vokser sin vekst.” 
(dansk ov.)

Om du falt, kom dette av at du ventet kraf-
ten til seier i din egen arm - men det er dømt 
til nederlag. Tenk om du kunne nå til det, at 
du ikke lenger ville støtte Herrens arm, som 
er sterk nok til å bringe deg seieren - men fullt 
og helt gå inn til hvilen i Jesus. Ikke lenger 
søke hos deg selv etter den kraft som ikke 
strekker til.

Har du tenkt på at Guds hellighetskrav til 
deg ble oppfylt i Jesus. Deri ligger en ufattelig 
hvile for enhver som gir sig ham i vold.

Gi ikke bevisst plass for nederlag og feil-
trinn i ditt liv, men regn med at du skal vokse. 
I versene ovenfor, ser vi også at Gud regner 
med vekst, ja heri ligger jo selve helliggjørel-
sen.

Hebreerforfatteren formaner: “…Bli heller 
ikke motløs når du refses av Ham. For den 
Herren elsker, den tukter Han, og Han hud-
stryker hver sønn Han tar seg av.” Heb. 12, 
5-6.

Om jeg kunne få lov å gjøre det tindrende 
klart for deg som strider og kjemper, men ikke 
kjenner den fullkomne seier. Seieren og vek-
sten er i Jesus og ingen andre. Gjerningene 
som du skal vandre i, kommer fra ham. Hør 
hva Paulus sier til korinterne: “…men Gud 
være takk, som alltid fører oss i seierstog i 
Kristus.” 2. Kor. 2, 14 (dansk ov). I denne 
korte setning tar Paulus sig selv, deg og meg 
med i dette seierstog i Kristus - men det var 
Gud, som i Kristus gjorde det og kun for 
dem, som i tro og lydighet har gitt seg Ham i 
vold. Å, om Gud ville åpenbare det for oss i 
sterk grad, så vi kan være vitner om det som 
Han egentlig brakte til jorden; frigjørelse fra 
synden. La din vilje fra i dag av være overgitt, 
så vil Gud ta seg av resten - både veksten og 
resultatet!

Aron Schytt
KØBENHAVN

nok forsøkt, men funnet vår egen utilstrek-
kelighet. Allikevel skriver Hebreerbrevets for-
fatter, at utholdenhet er noe vi behøver for å 
gjøre Guds vilje og få det som er lovet. Hebr. 
10, 36. Hva skal vi da gjøre, alle vi som ikke 
har styrke nok til at holde ut?

Kjære bror og søster, vi må la Kristus bo 
ved troen i våre hjerter! Han er herlighetens 
håp! (alt det Gud har lovet oss) Kol. 1, 27. Han 
er den som holdt ut inntil enden! Han, som 
for å få den glede som ventet ham, utholdt 
korset! Hebr. 12, 1-2. Om ingen andre vet om 
din kamp, så ser han den, og er mektig til å 
styrke deg ved sitt ord. Ja, ta din tilflukt til 
Ordet og la det trøste deg. Ny kraft skal de 
finne, som bier på Herren. Es. 41, 28-31.

Dinah Schytt
KØBENHAVN
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Utholdenhet
Ved utholdenhet skal dere redde deres sjeler. 
Luk. 21, 19.

Utholdenhet i hva? Først og fremst i troen 
på Jesus Kristus som vår evige forløser og 
dette må holdes urokkelig fast, om så Satan 
anklager deg dag og natt. Gi ikke tapt! 

Fasthold dette ord - utholdenhet - som et 
skjold mot den ondes gloende piler. Det er en 
hard kamp og til tider under tårer, men det er 
en kamp med håp, for – …den, som holder ut 
inntil enden, han skal frelses. Matt. 24, 13.

Frelsen er vårt håp og vår trøst, men la ikke 
skjoldet (ordet om utholdenhet) synke og legg 
det ikke fra deg, det kan bli din død. 

Man kan fristes til å tro, at om man har falt 
så og så mange ganger og gjort så urettfer-
dige gjerninger mot både Gud og mennesker 
og tenkt fordervelige tanker, da er det ingen 
grunn til å holde ut. Men nettopp deri ligger 
kampen, nå gjelder det ikke å legge skjoldet 
fra seg, tenk på at det er syndere og fortapte 
Jesus kom for å frelse, dem hører du inn under 
– ikke sant?

Og så står det: Men dersom vi håper det 
som vi ikke ser, da forventer vi det med uthol-
denhet. Rom. 8:25 (dansk ov.).

Hvem forventer vi det av? Vi vet jo at vi 
selv er ganske og aldeles fordervet helt igjen-

nom og dem som ikke vet dette, skal bare 
prøve av all sin styrke å gjøre Guds vilje og de 
skal snart erfare at det ikke står til den som vil, 
ei heller til den som løper, men til Gud, som 
er barmhjertig. Rom 9, 16. Vi makter ingen-
ting i oss selv, men kun Ham som har skapt 
mennesket makter å gi sann hjelp, derfor er 
det hos ham vi skal forvente ny kraft til å tjene 
ham som gir oss kraften. Alt makter jeg i ham, 
som gjør meg sterk. Fil. 4, 13.

Kraften skal vi forvente med utholdenhet, 
også selv om vi ikke har sett den virke i oss – 
Gud arbeider i det skjulte og vi får ikke alltid 
lov å se Hans arbeid.

Dette ord taler for seg selv: ”For dere tren-
ger utholdenhet, for at dere, etter at dere har 
gjort Guds vilje, kan få del i løftet.” Heb. 10, 
36. Utholdenhet er midlet for å vokse opp til 
ham som er hodet, Jesus Kristus.

Lønnen for utholdenhet er at du bevares i 
fristelsens stund: ”Fordi du har tatt vare på 
Mitt ord om utholdenhet, vil Jeg også holde 
deg borte fra den prøvelsens time som skal 
komme over hele verden, for å prøve dem 
som bor på jorden. Åp. 3, 10.

Holder du ut øyeblikk for øyeblikk, da 
holder du ut hele livet - og vil hin dag stå frelst 
hjemme i himmelen ved din utholdenhet.

Ruben Schytt
KØBENHAVN
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utgave, mens norsk utgave er tilrettelagt også som ordinære elektroniske tidsskrifter.
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Mamma, jeg vil hjelpe
Mel: Musevisa

Mamma, er det noe jeg kan hjelpe med,
for at du kan sette deg og ha litt ro og fred?
Skal jeg vaske opp og vaske gulvet nå?
Skal jeg rydde gangen? Når skal bordet dekkes på?

:/:Mamma, mamma, jeg vil hjelpe deg!
Jesus hjalp sin mamma, og nå er det deg og meg. :/:

Jeg vil ikke bare drive rundt med mitt.
Når du skal ha mye gjort, kan jeg vel hjelpe litt?
Flink er jeg nok ikke. Du må lære meg.
Kjære mamma, jeg vil lære mye godt av deg!

:/:Gud har frelst meg og jeg er så gla’,
så nå vil jeg hjelpe deg så mye du vil ha.:/:

Jesus han har gjort at Gud nå er vår far,
Selv om han godt vet hvor stygg og slem og dum jeg var.
Jesus han har blitt vår største storebror.
Han blir sikkert glad når jeg vil hjelpe mor.

:/:Mamma, skynd deg, si meg noe mer.
Gud han blir så gla’ at Han av bare glede ler.:/:

Mamma, om jeg skulle glemme meg helt bort,
minn meg da om Jesus og om alt det Han har gjort.
Det er ikke lett, bestandig være snill.
Hjelp meg følge Jesus, mamma, for jeg vil!

:/: Mamma, jeg er ett av Jesu lam.
Du er store sauen, og jeg vet du følger Ham.:/:

Mamma, hjelp meg lese Bib’len jeg har fått.
Kan vi be litt sammen, for det hjelper alltid godt.
Mamma, vi er søsken, selv om du er mor,
jo, fordi at Jesus han er begges bror. 

:/: Mamma, du må også være gla’.
Vi blir glade når vi gjør som Jesus Han vil ha.:/:

Therese Thomas
OSLO

Alternative melodier: 
(Egentlig ”Mamma jeg skal …”)  
Norsk: Bruk ”Når kveldene blir lange …” (Musevisa)
Dansk: Bruk  ”Tevedors patrulje…” Alle tre er nokså like.  

Trofasthet i det små
”Den som er trofast i smått, er 
også trofast i  stort.” Luk. 16, 
10.

I en andaktsbok står det en 
historie om ei jente som hadde 
fått et blomsterbed av moren. Da 
våren kom og hun skulle så frø, 
sa moren hennes at når hun fant 
løvetannrøtter, måtte hun være 
nøye med å dra opp hele roten. 
Jenta gjorde bare arbeidet halvt; 
hun plukket opp de store røt-
tene, men fant hun en liten rot, 
tok hun det ikke så nøye. Hun 
tenkte at en slik liten rot ikke 
kunne gjøre noen skade. Moren 
så det nok, men sa ingenting. Da 
sommeren kom, var blomsterbe-
det dekket med løvetann. Moren 
fortalte henne at feilen lå i at 
hun bare hadde tatt de store røt-
tene bort, og tenkte at de små 
ikke gjorde noen skade. Men de 
små røttene ble store og hadde 
nå ødelagt hele bedet.

På samme måte er det med 
hjertet vårt. Hvis vi bare forsø-
ker å få bort de store feilene, 
men glemmer de små, vil hjertet 
snart bli fordervet. For de store 
feilene kommer av de små!
Jeg ønsker å være tro mot Gud i 
de små tingene. Det er i de små 
hverdagslige hendelsene og prø-
vene det kommer fram om jeg har 
overgitt mitt liv helt til Guds vilje!
”Så frykt nå Herren og tjen ham 
i oppriktighet og troskap.” Josva 
2, 19.

Maria Skarstein
EVJE
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All vinning i Gud  Fra et brev
Til sist: ”Det finnes intet tap i Guds vilje!” 
Dersom vi kjenner noe som et tap, da er det 
enten fordi vi søker det jordiske i stedet for 
det himmelske, eller fordi vi ikke har stolt på 
Ham som ikke kan lyve, eller ikke er overgitt 
til Ham. 

I Guds vilje er alt bare vinning, - alt som 
kan hende oss, våre egne og andres galska-
per, feil og mangler, sykdom og nød - ja, selv 
døden er en vinning! Intet av det kan skille oss 
fra Kristi kjærlighet, og alt av det kan knytte 
oss nærmere til Ham og hjelpe oss til å vokse 
opp til hodet, Kristus. Det kan åpenbare for 
oss vår sanne tilstand og vise oss hva vi har 
å arbeide på. Det kan blottlegge vår synd og 
vårt selvliv, og det kan lære oss at det er i Ham 
vi formår - og at vi formår, dersom vi arbei-
der på vår frelse med frykt og beven. Jeg har 
altså intet å klage over. 

Det kan være trangt for kjødet, men det får 
så være. Det skal jo likevel forgå. 

Det er når vi begir oss ut av Guds vilje at vi 
lider tap; men selv den slags tap kan vendes til 
vinning, om vi erkjenner og av hjertet vender 
om til Guds vilje. For gjør vi det, da kan det 

gjøre oss ydmyke, og det er i sannhet en stor 
vinning.  Da skal vi jo få nåde! Da skal det 
lykkes for oss! Den veien til nåde er åpen for 
alle som vil. Det er bare å komme. Han vil 
aldri støte noen bort som kommer til Ham på 
denne veien.

Summen er: Lider vi tap, da er vi utenfor 
Guds vilje. Vi kan ved erkjennelse og omven-
delse  komme inn i Guds vilje. Da blir abso-
lutt alt bare vinning. Ja, alle ting samvirker til 
beste for dem som elsker Gud, dem som etter 
Hans råd er kalt. Rom. 8,28. Der står det jo 
rett ut i de neste tre versene, at det er likedan-
nelse med sønnen det dreier seg om, og at 
Gud selv rettferdiggjør og herliggjør. 

Gud er for oss! Derfor kan ingen og 
intet være imot oss. Alt blir vinning. - Min 
skrøp’lighet ei skille kan meg fra din kjærlig-
het, for just i den jeg blir engang fullendt i 
herlighet. 

Vi har derfor ingen grunn til å frykte eller la 
hendene synke. Vår frelse er ordnet og trygget 
i alle deler. La oss da villig gå inn i den.

Altså til dem som spør: ”Jeg er vel tilfreds. 
Jeg har sluttet å klage, og jeg takker Ham som 
gjør alle ting vel.”

Nr. 2


