
Troen på Guds kjærlighet til meg 
er hemmeligheten til seier over synden
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1. Gud elsker meg, derfor kan jeg 
ikke la være å elske ham igjen, og min 
neste som meg selv. Seier over egenkjær-
lighet, hat, antipati, bitterhet og misunnelse.

2. Gud elsker meg, hvordan kan 
jeg da tvile på ham? Seier over vantro og 
motløshet.

3. Gud elsker meg, han har for-
barmet seg over meg – uforskyldt. 
Hvordan kan jeg da hovmode meg, 
som om jeg hadde fortjent noe? Seier 
over stolthet og fariseisme.

4. Gud elsker meg, han har tilgitt 
min store syndeskyld. Hvordan kan 
jeg da la være å tilgi min neste som 
synder mot meg? Seier over uforsonlighet, 
over å gjemme på det onde.

5. Gud elsker meg slik at han 
har omsorg for meg, hvordan kan jeg 
da være bekymret for noe? Seier over 
bekymring.

6. Gud elsker meg slik at han bærer 
meg trygt i sine faderarmer, hvordan kan 
jeg da frykte for noe? Seier over frykt, men-
neskefrykt og angst i mørke.

7. Gud elsker meg! Han er opp-
tatt av meg – jeg kan ikke annet enn 
være opptatt med ham. Seier over selv-
opptatthet og avgudsdyrkelse.

8. Gud elsker meg, han er tålmo-
dig med meg. Hvordan kan jeg da være 
utålmodig med andre? Seier over utålmo-
dighet, hissighet og irritasjon.

9. Gud elsker meg, han er trofast 
mot meg. Hvordan kan jeg da klare å 
være utro mot ham og min neste? Seier 
over utroskap.

10. Gud elsker meg og vil glede 
meg så mye han kan. Hvordan makter 
jeg å bedrøve ham med en eneste synd? 
Seier over all synd.

Lars Larsen
FINLAND
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Viktigst er visdommen
Kjøp visdom! Ja kjøp forstand for alt 
ditt gods. Ord. 4, 7. Les gjerne vers 
5 og 6 også. Vi som trenger oss inn 
i Guds rike med makt trenger dette. 
For eksempel: Vær ikke uforstandige, 
men forstå hva som er Herrens vilje. 
Ef. 5,17. Hvordan kan vi nå dette uten 
visdom?

Å ”kjøpe visdom og forstand” har 
et flott poetisk uttrykk over seg. Hva 
er det i praksis? En side av det kan 
være dette; at vi har Guds ord i skre-
vet og trykket form. I dag er bibelen 
veldig tilgjengelig i Norge. Men det er 
slik at noen av  naturen trives med 
å lese, mens andre takler ikke det så 
godt, selv om de gjerne vil ha samfunn 
med Gud. Takk og lov; Guds rike har 
plass for alle slags personligheter. Til 
deg som har det på den måten er kan-
skje det å lese Bibelen, selv om det byr 
deg imot, din måte å kjøpe visdom og 
forstand på. Du som trives best med å 
være aktiv og har vanskelig for å sitte i 
ro på møter eller sitte alene og grunne 
på Guds ord; kjøp visdom og forstand 
ved å ta til deg Guds ord like vel.

Visdom er ikke bare en evne til å 
bedømme rett og galt. Det er Frelserens 
vesen. Jesus har blitt Visdom fra Gud 
for oss. 1. Kor. 1, 30. Når du åpner hjer-
tet ditt og grunner på Guds ord, så åpner 
du hjertet ditt for samfunn med frelse-
ren selv. Viktigst av alt er visdommen. 
Den er et sant og ekte liv med Gud.

Ønsker dere alle Guds fantastiske 
velsignelse.

Atle H. Drage
OSLO

Den Hellige Ånds dåp!
Jeg vil først og fremst si at jeg er lyk-
kelig over å ha vissheten over å ha fått 
Den Hellige Ånds dåp!

Jeg kjenner meg så lykkelig at jeg 
får lyst til å skrive litt om den og om 
hvordan jeg opplevde den og om hvor-
dan den i sannhet har forvandlet livet 
mitt!

Først vil jeg si at å få Den Hellige 
Ånd, har ikke noe med ens åndelig 
utvikling å gjøre. Den kan likeså godt 
komme før store prøvelser som den 
kan komme etterpå. Jeg tror at Gud 
ser til hver enkelt når tiden er inne for 
at han kan gi oss den. Det er jo rett og 
slett en gave fra Gud som gjør at en 
får seier over synden i sitt liv. 

Hvis du er i tvil om du har fått Den 
Hellige Ånd, fordi du ikke føler noe 
spesielt, så spør deg selv om du nett-
opp har seier over synd. Hvis du har 
det, ja da har du også Den Hellige Ånd 
og du drives til himmelen. Husk at selv 
om du har den, betyr ikke det at livet 
ikke byr på trengsler og at livet blir en 
”dans på roser”, nei tvert i mot!

Jeg ble fylt med Den Hellige Ånd 
veldig tidlig etter at jeg omvendte meg. 
Jeg opplevde det slik at jeg en kveld 
knelte på mine knær og ba en enkel 
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bønn som jeg i grunnen ikke ble ferdig 
med før jeg kjente noe vidunderlig 
som bare falt over hele meg og jeg var 
med ett i en helt annen tilstand – en 
tilstand som bare ikke kan beskrives 
med ord! Jeg kjente at Gud var helt 
nær! 

Det ble litt sent denne kvelden, så 
jeg forsov meg neste dag. Jeg var så 
grepet av det som hadde hendt at jeg 
fortalte en kollega av meg grunnen til 
at jeg forsov meg.

Tiden etterpå ble ikke så lett for 
meg, og jeg måtte høste fruktene av 
det livet jeg før hadde levd. Jeg ser nå 
hvilken ufattelig stor kraft Den Hel-
lige Ånd har i seg som har gjort det 
slikt at jeg ikke lenger har de behov 
som jeg hadde før, men at Gud selv er 
en erstatning for det!!

Uten Den Hellige Ånd hadde jeg 
kanskje ikke vært i live i dag. Den har 
gjort meg i stand til å bære høsten av 
mitt gamle liv. Det er Gud til ære at 
jeg i dag kan sitte å skrive denne artik-
kelen!

Når Den Hellige Ånd opptar oss i 
tanker og ord, blir vårt hjerte fylt med 
enn mer tro og glede. Kraften i Den 
Hellige Ånd skal forvandle meg – den 
er allerede godt i gang! Halleluja!

En annen herlighet med Den Hel-
lige Ånd er at vi har fått nye øyne å se 
med (salvede øyne) slik at alt i verden 
blir fryktelig tomt! Slik kjenner jeg det 
i mitt hjerte. 

Så ser en også andres behov og en 
begynner å leve for andre i stedet for 
seg selv! Jeg kjenner at det tar tid, men 
tenk hvilken tålmodig Far vi har med å 
gjøre! Ja det er virkelig en ufattelig stor 
nåde at jeg har blitt frelst og begynt å 
vandre på en ny og levende vei!

Ja min inderlige formaning til alle, er 
at de som kjenner med seg selv at de 
ikke har det slik - at de må be om å 
bli fylt med Den Hellige Ånd. Jeg er 
sikker på at Gud hører din bønn og vil 
fylle deg tvers igjennom!!

Jon Emil Hammervold
PORSGRUNN

Hvilken ære søker du?
Jesus sier til jødene i Joh. 5, 44: ”Hvor-
dan kan dere tro, dere som tar ære av hver-
andre? Og den ære som er av den eneste Gud, 
den søker dere ikke.”

Vi som tror er kalt til å ikke ta ære av 
hverandre, men å søke Guds ære. Han 
er mer enn verd at vi søker hans ære her 
på jorden, fordi makten og æren tilhø-
rer ham i all evighet. Det var han som 
ettergav oss all vår syndeskyld, og derfor 
skulle vi løpe hans veier med glede.

Hans ære søker vi blant annet når 
vi blir de andres tjener og trell, og 
ellers lever på den måten som hans 
Ånd virker. Hans navn blir æret når 
jeg fremstiller mitt legeme som offer, 
slik at Jesu liv kan komme fram i meg.

Tor Myrland
STAVANGER
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Evangeliet 
– en Guds kraft til frelse
”For jeg skammer meg ikke ved evange-
liet; for det er en Guds kraft til frelse for 
hver den som tror, både for jøde først 
og så for greker.” Rom 1, 16. Hvilket 
guddommelig vidunderlig budskap for 
enhver som under Guds behandling er 
blitt fattig i seg selv. Gud være lovet!

Det finnes ikke noen bedre beskri-
velse av evangeliet enn dette. Det er 
en Guds kraft. Det er utenfor enhver 
menneskelig, jordisk og syndig påvirk-
ning. Det er rett og slett et verk av 
Herren selv fra først til sist. Derfor 
er det også det glade budskap, for det 
er fullkomment sant, og han som står 
bak det er Sannheten selv.

Kjære leser – kanskje har du allerede 
fått lov til å smake Herrens tukt i ditt 
liv, og er kommet til erkjennelse av at 
du står uten sjanse til å forandre deg 
selv på noen som helst måte. Du er 
kanskje blitt blottet på alle områder i 
ditt liv, og du synes at den frelse og 
forvandling du leser om i Skriften blir 
mer og mer umulig å oppnå. Du føler 
kanskje også at du vanærer Jesu navn 
fra morgen til kveld, og ditt indre for-
bilde av et sant Guds barn blir mer og 
mer fjernt. Du kjenner deg på fortvi-
lelsens rand og ser ingen utvei. Kjære 
bror, kjære søster – kanskje har Herren 
virkelig fått brakt deg til det sted hvor 
Han kan lære deg at evangeliet er en 
Guds kraft til frelse. La Paulus’ bekjen-

nelse bore seg inn i din bevissthet og 
overgi all din fortvilelse og ditt mislyk-
kede kristenliv i Herrens hender, for 
hos Ham er det kraft til frelse.

Paulus fortsetter sin bekjennelse: 
”for i evangeliet åpenbares rettferdig-
heten fra Gud, av tro til tro, som skre-
vet er: Den rettferdige skal leve av tro” 
Rom. 1, 17 (dansk ov.). Jeg ønsker, ved 
Guds nåde, å si deg bror og søster, at 
det er ditt standpunkt til din dødsdag. 
Du skal leve av tro, og da er du rett-
ferdig inn for Gud for Jesu skyld. Hva 
betyr det for deg? Det betyr at du har 
åpen adgang til Faderen. Det betyr at 
du frimodig kan påkalle Hans navn. 
Det betyr at du kan glede deg i Herren 
om du seirer eller lider nederlag. Det 
betyr at Jesu blod renser deg fra all 
synd – og det betyr at du skal møte 
Jesus i skyen, fordi du hører ham til. Å 
hvilket gledesbudskap! Fryd deg!

Jamen, er det alt? Ja, det er alt du 
behøver for å oppleve at evangeliet er 
Guds kraft til frelse, for det vil virke 
i deg at du vandrer med Jesus hver 
dag, hvert øyeblikk. Der i vandringen 
med ham skal du oppleve at det ikke 
er hvem som helst du vandrer sammen 
med. Det er Herrenes Herre og Kon-
genes Konge, og du kan ikke vandre 
sammen med ham uten at hans over-
veldende kraft vil omskape deg og for-
vandle ditt sinn dag for dag. Du kan 
ikke vandre i hans nærvær uten å bli en 
avglans av hans vesen og hvilken større 
frelse kan du vente? Det finnes ikke 
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større og dypere frelse enn den som 
åpenbares i samfunnet med Jesus.

Her på jorden når vi ikke det fulle 
mål av Guds løfter til sitt folk – nemlig 
å bli Jesus lik. Den endelige oppfyl-
lelse skjer først når vi møter Kristus i 
skyen, for da skal vi se ham som han 
er (i sannhet) og vi skal bli ham lik. 
Men inntil da lever vi i tro, og ikke ved 
det synlige. Vi kommer ikke her til å 
oppleve at han levendegjør våre døde-
lige legemer, men der skal vi virkelige 
oppleve det. Halleluja!

Tenker du også på at lovens krav, så 
mange de er, uten unntakelse, er opp-
fylt i deg, når du lever ditt liv i tro på 
Herren Jesus. For Jesus er selve lovens 
oppfyllelse og troen delaktiggjør deg i 
denne fullkomne oppfyllelse. Tro ikke 
at du selv kan oppfylle lovens krav, for 
da er du kommet ut av troen og inn i 
beskuelse (selvbeskuelse). Det er kun 
under rettferdigheten av tro, at du er 
fri fra fordømmelsen og der skal du 
forbli til du møter Jesus i skyen. Lev i 
friheten og vandre i kjærligheten, som 
er Åndens frukt, så skal Herren visse-
lig sørge for alt annet.

Aron Schytt
KØBENHAVN

Den som gir opp - seirer 
Svært mye uro, bekymring, irritasjon, 
klage og misunnelse fortsetter å herske 

i troendes liv fordi de enda ikke har 
oppfyllt betingelsen Jesus setter for 
disippelskap i Lukas 14, 33:

”Den som ikke oppgir alt han har, 
kan ikke være Min disippel.”

Testen på om vi har oppgitt det vi 
har, kommer når det blir tatt i fra oss. 
Det kan være vi mister eller blir frastjå-
let en eiendel. Kanskje noe blir øde-
lagt eller skadet. Det kan også være vi 
har en mening, plan, oppfatning eller 
ønske som smuldrer opp.

Dersom jeg har gitt opp, kan jeg 
følge Jesus - og vinner seier over sukk, 
klage og selvmedlidenhet.

Paulus og Timoteus vitner sammen 
om dette livet i 2. Korinterbrev 6. Da 
de mistet sin ære - var de alltid glade. 
Da onde rykter ble spredt om deres 
tjeneste i menigheten - viste de kjær-
lighet uten hykleri. Da så mye materi-
elle goder ble tatt fra dem at de ble fat-
tige - kunne de gjøre mange rike. Da 
de ikke lenger hadde noe - visste de at 
de likevel eide alt.

Døren står åpen til et slikt liv også 
for disipler i det 21. århundret. Selv 
om vi har flere ting i vår moderne tid, 
kan Sannhetens ånd hjelpe oss til aldri 
å være bundet til tingene. En av sann-
hetene som frigjorde Paulus, deler han 
med Timoteus:

”For vi hadde ingenting med oss inn 
i denne verden, og det er sikkert at 
vi ikke kan bære noe med oss ut.” (1. 
Tim. 6, 7)
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Når jeg anskaffer nye eiendeler, 
særlig ting som i menneskers øyne er 
verdifulle, vil jeg være svært nøye med 
straks å oppgi det. 

Når bedriftene fører regnskap avskri-
ver de verdien av sine eiendeler. En ny 
bil til 500.000 kroner vil kanskje bli 
avskrevet med 100.000 kroner hvert år 
i fem år. Ferdig avskrevet har bilen ikke 
lenger noen regnskapsmessig verdi.

Sann åndelig verdi har kun det som 
hører til i evigheten. En Jesu disippel 
vil derfor straks avskrive verdien av 
sine jordiske anskaffelser til null kroner 
og null øre. Det er å oppgi alt! 

Søppel har ingen verdi. De fleste av 
oss har derfor full fred i hjertet når 
dette forsvinner ut døren. Hebreerne 
fant seg med glede i at deres verdigjen-
stander ble stjålet fra dem! (Heb. 10, 
34). Hvordan var det mulig? De så med 
troens øyne i himmelens regnskapsbok 
- der var ”verdigjenstandene” avskre-
vet til null!

Under vandringen i Jesu fotspor vil 
Gud avsløre mer og mer som er verdi-
fullt for oss, men som Gud anser ver-
diløst - ja, som oftest et tap. 

Ingen kan si at han elsker Gud, og 
samtidig elske penger. ”Men de som 
ønsker å bli rike, faller i fristelse og 
snarer og i mange dårlige og skade-
lige lyster som drukner menneskene i 
ødeleggelse og fortapelse. For kjærlig-
heten til penger er en rot til all slags 
ondskap. På grunn av denne har noen 
i sin griskhet kommet bort fra troen, 

og de har gjennomboret seg selv med 
mange plager.” (1. Tim. 6, 9-10)

Jeg takker Gud at han har vist meg 
hvor alvorlig dette er. Jeg vil ikke 
drukne i fortapelse, men følge i Jesu 
fotspor.

Conrad Myrland
STAVANGER

La lyset skinne
“Slik skal dere la deres lys skinne for 
menneskene, så de kan se de gode 
gjerninger dere gjør og prise deres Far 
i himmelen.” Matt.5,16

“Ta dere i vare så dere ikke gjør 
deres gode gjerninger for øynene på 
folk, for å bli sett av dem. Da har dere 
ingen lønn hos deres Far i himmelen.” 
Matt. 6,1

I første omgang ser disse to versene 
ut som motsetninger. Det første verset 
sier vi skal la våre gode gjerninger være 
synlige for menneskene, og det andre 
verset advarer mot å bli sett av folk. 
Men det er en stor forskjell Jesus peker 
på her. Vi kan gjøre gode gjerninger 
bare for å bli sett av våre brødre og 
søstre. Da har vi allerede fått lønn, og 
vil ikke bli lønnet av Gud. Men Jesus 
vil at vi skal gjøre våre gode gjerninger 
for at andre skal prise Gud, og ikke 
oss. Tenk så godt når jeg elsker å ære 
Gud, og skjule meg selv. Da kan jeg se 
frem til lønnen. 
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Lovet og priset være Gud for Hans 
barmhjertighet og nåde. 

Sabine Myrland
STAVANGER

Bønnens kraft
Hvordan er det med ditt bønneliv? Er 
bønnen blitt en naturlig og viktig del 
av din hverdag og ditt liv?

Bønnen har for meg blitt veldig 
viktig, det er i bønn jeg kan legge alt 
i Hans hender. Det er i bønn jeg kan 
be om at Han må gjøre et under i meg. 
Det er i bønn jeg kan få takke Ham 
for hans godhet og kjærlighet. Det er 
i bønn jeg kan legge andre mennes-
ker frem for Ham, og be om at han 
må gjøre store ting i deres liv. Det er i 
bønn jeg kan gi meg helt hen til Jesus 
og be om tilgivelse for all synd. Det 
er gjennom bønnen jeg kan få en evig 
FRED i mitt hjerte. Ja, alt er mulig, 
bare vi ber i TRO.

I Matteus 21, 22 står det: ”Og alt dere 
ber om med tro i deres bønn, det skal 
dere få.” Tror du dette? Tror du at alt 
du ber om i tro, det skal bli deg gitt? 
Hvis svaret er JA, må vi spørre oss selv: 
”Hvorfor ber jeg da ikke mer? Hvor-
for legger jeg ikke alle bekymringer 
om morgendagen og fremtiden i Hans 
hender? Hvorfor ber jeg ikke mer om 
ny kraft og styrke for hver dag, om hjelp 
i prøvelser, og om alt som kan være 
vanskelig i en ungdoms liv?

Jeg leste for litt siden at: ”Satan ler 
av vårt strev, håner vår visdom, men 
skjelver når vi ber.” Ja, må vi få Satan 
til å skjelve ennå mer - må vårt bøn-
neliv bli enda viktigere for oss. For 
gjennom bønnen er veien til himme-
len åpen, Han kan gjøre store under i 
oss om vi bare bøyer kne for Ham i 
TRO. Da kan Han få arbeide kraftig 
med oss, og fylle den lengsel og trang 
vi måtte ha. 

Glem ikke bønnen fordi du føler du 
har dårlig tid, men benytt hver mulig-
het til å søke Ham i bønn. Om vi er på 
skolen, på jobb eller hjemme, så hører 
Gud vår bønn.

Glem ikke å be for andre, be for 
ungdommen, for barna, de syke og de 
eldre (og for møter og stevner). Ja, for 
alle som vi vet trenger forbønn. For-
bønn har stor kraft og virkning. Må 
vi kunne være til hjelp for hverandre 
gjennom å be.

Tenk hvilken kraft bønnen har, sett 
aldri grenser for Guds makt. Guds 
makt er uten grenser. ”Alt hva dere 
ber om med tro i deres bønn, det skal 
dere få.” Det er et stort løfte, må det 
bli levende for oss og for meg.

Tenk hvilken glede og fred vi kan 
få, om vi kan søke Ham i bønn og be 
om ALT! Ja, må mitt liv bli enn mer 
fylt av bønn og takk til Ham. Tenk at 
vi har en slik mulighet! Må jeg bruke 
hver dag rett.

Vibeche Steen Hansen
SKIEN
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 O Jesus, åpne du mitt øye
Av Lina Sandell

O Jesus, åpne du mitt øye
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
:/: som faderomhu for meg 
bær.:/:

Jeg har en bror som ved Guds side
Vet om min sak og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så vide
:/: Som himlens hvelving strekker 
seg.:/:

Jeg har en talsmann tro i nøden,
En trøster og husvaler god.
Jeg har et evig liv i døden,
:/: En evig fred i Jesu blod.:/:

Jeg har et evighetens rike,
Et nåderike, det er sant.
Jeg har en krone uten like,
:/:En arv som Jesus til meg 
vant.:/:

O Jesus Krist, du ga meg troen,
Så jeg kan se min salighet.
Og aldri, aldri glemme kronen
:/:Du har beredt fra evighet.:/: 


