
Kjærli9hetens banner 
Av Olaf Klavenæs 

Han har/Ørt meg til vinhuset, og hans 
banner over meg er ~jærlighet. 

Høvs 2:4 

Legg merke til at det står «han har ført 
meg» i dette verset! Bruden går ikke selv 
inn i vinhuset. Det er brudgommen som 
fører henne inn! I Høys l :4 sier bruden 
det slik: «Kongen harfØrl meg inn i sine 
kamre. » 

Bibelen består av 66 bøker, 39 i Det 
gamle testamente og 27 i Det nye testa
mente. 1 disse kamre har bruden fått se 
seg selv og si n synd slik hun bekjenner i 
kap. l :5: «Sorl erjeg, 1nen yndig.» 

Nå er det mange som har bekjent at de 
er sorte. Vi finner Kain i l M 4:13: «Da sa 
Kain til Herren: Min misgjerning er stør
re enn at jeg kan bære den.» Hans kon
klusjon er: «Jeg er sort!» 

Vi ser også Judas i Matt 27:4: «Jeg har 
syndet da jeg forrådte uskyldig blod!» 
Også han måtte si: <d eg er sort !» 

Men det står ikke om noen av dem at 
de kom tilbake til Jesus, - så brudgom
men fikk føre dem inn i sine kanu·e, i vin
huset. Nei, Kain gikk bort fra Herrens 
åsyn og Judas tok sitt eget liv. 

Jeo er sort'- ou bak dette Ji ooer forta-o . o 00 

pelsen, et evig mørke. Tenk i evighet å 
være sort, fortapt, uten håp ... 

Men bruden legger til dette: « ... men 
yndig.» Det er brudgommen som gjør 
den sorte synder til sin yndige brud! 

Profeten Jesaja ser Herren i hans her
lighet der det ropes: «Hellig, hellig, hel
lig er Herren, hærskarenes Gud!» Da ut
brøt profeten: «Ve meg! Jeg er fortapt, 
for jeg er en mann med urene lepper, og 
jeg bor midt iblant et folk med urene lep
per. Og mine øyne har sett kongen, Her
ren , hærskarenes Gud.» (Jes 6:3-5) 

Ja, sl ik er det når syndere får møte en 
hellig Gud! 

Så får Jesaja videre møte en Gud som 
både ville og kunne rense ham. Der var et 
alter, og fra alteret ble det tatt en sten. 
Den blir ført bort ti l hans lepper og pro
feten får høre det livgivende budskap: 
«Se, denne har rørt ved dine lepper, din 
misgjerning er tatt bort, og din synd er 
sonet.» (Jes 6:7) 

«Jesaja, du er ren!» Jesaja kunne 
istemme med bruden: «Sort er jeg, men 
yndig.» Sort i seg selv, men yndig i Je
sus! Har du fått se dette? Det gjelder deg 
også! 
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Vinhuset er Bibelen 
Bibelen er i sannhet det rette vinhus! 

«Vin gleder menneskets hjerte, den gjør 
ansiktet mer skinnende enn o lje, og brød 
styrker menneskets hjerte.» (Sal l 04: 15) 

Profeten Jesaja sier det slik: «Herren, 
hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre 
et gjestebud for alle fo lk, et gjestebud 
med fete retter, et gjestebud med gammel 
vi n - med fete, margfu lle retter og med 
klaret, gammel vin.» (Jes 25 :6) 

Den gamle vin er det som kalles ur
evangeliet. Det var det første evangelium 
som lød på denne jord. Det ble talt til 
slangen med Adam og Eva som tilhørere 
i lM 34: 15: «Og jeg vil sette fi endskap 
mellom deg og kvinnen, mellom din ætt 
og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, 
og du skal knuse hans hæl.» 

Denne profeti ble oppfylt på korset! 
Der ble slangens hode knust! Ja, Jesus 
«avvæpnet maktene og myndighetene og 
stilte dem åpenl yst til skue, da han viste 
seg som seierherre over dem på korset.» 
(Kol 2: 15) 

Korset er et seiersmerke! 
Du, - denne vin gleder hjertet! 

Kjærlighetens banner 
«Hans banner over meg er kjærlig

het,» leste vi innledningsvis. Vi møter 
dette banneret i 2M 17: 15: «Så bygde 
Moses et alter og kalte det: Herren er 
mitt banner.» 

Banneret ble brukt i krigen, og de som 
kjempet i kampen , samlet seg under ban
neret. Det var samlingsmerket og sam
lingsstedet! 

Der skal også Guds folk samles. Vårt 
banner, vårt samlingsmerke er korset der 
Gud i sin kjærlighet utøste sin vrede over 



oss j Kristus, - vår stedfortreder og brud
gom! 

Løft ditt blikk du kristenjlokk. se kor
sets tegn Flammende på himlen overjor
dens egn! Se det stråler nå på nådens fa
ne ned! Fold det korsets merke ut! 

Det skal gi oss mot i kampens hete 
strid, Det skal klarne blikket i den onde 
tid, Det skal drive ungdomsmote! .fimn 
med krqfi, Fold det korsets merke ut! 

Thomas B. Barratt ( sb 454) 

«Dra inn! Dra inn gjennom portene, 
rydd veien for folket' Bycro byoo veien · OO' oo > 

rens den for stein, løft et banner for fol-
kene!» (les 62:1 0) 

Det er korsets merke som skal løftes 
for syndere også i dag, - for det er ikke 
frelse i noe annet. Skal du nå himmelen, 
så må du være under dette banner! 

Banneret er kjærlighet! 
«Ingen har større kjærlighet enn denne 

at han setter s itt liv til for sine venner.» 
(Joh 15:13) Dette sier Jesus. Ja, han satte 
sitt liv til også for sine fiender. 

«For mens vi ennå var skrøpel ige, dø
de Kristus til fastsatt tid for ugudelige. 

For knapt nok vil noen gå i døden for en 
rettferdig - skjønt for en som er god, 
kunne kanskje noen La på seg å dø. Men 
Gud viser sin kjærlighet til oss ved at 
Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndere.» (Rom 5:6-8) 

Kristus døde til fastsatt tid for ugudeli
ge! Der er du med, - du som leser disse 
linjer. Jesus døde for deg! 

«Og likesom Moses opphøyet slangen 
i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli 
opphøyet, for at hver den som tror på 
ham, skal ha evig liv. For så har Gud el
sket verden at han gav si n Sønn, den en
bårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 
3: 14-16) 

Kobberslangen i ørkenen var sam
lingspunktet for dem som var bli tt bitt av 
giftslangene. Det var frelse i å se på kob
berslangen . Det er frelse i å se på kors
banneret! 

Under dette merke stod de gam./e fØr, 
Under dette m.erke enn Guds helter dør. 
Skulle vi da svikte der hvor de stod fast? 
Fold det korsets merke ut! (sb 454) 
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Jo klarere syn du får på den korsfeste
de, jo stØlTe glede får du i hjertet. 

«Du har gitt meg g lede i mitt hjerte, 
større enn den de andre har når de har 
overflod av korn og most.» (Sal 4 :8) 

Gleden over å få leve i syndsforJatel
sens rike er den eneste sanne glede. Ver
dens glede er tom, den varer så kot1. Men 
å glede seg i frelsesverket, - det besvarer 
Gud ved å gi enda større glede i Herren. 
Guds ord sier at vi skal få g lede oss og 
:fryde oss i ham. 

«Gled dere i Herren! Dere rettferdige, 
fryd dere! Og juble, alle oppriktige av 
hjertet! » (Sal 32: 11) 

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil 
jeg si: Gled dere!» (Fil 4:4) 

Denne g leden kommer ved et syn. 
Gleden kommer ved å skue Jesus, det 
Guds lam som bærer verdens sy nd. 

Englene begjærer å skue inn i frelses
verket, og de undrer seg. Men frelsen 
gjelder ikke dem; - nei, den er for fOitap
te mennesker. 

Er du fortapt i deg selv? 
Frelsen er for deg! 
Menneskesønnen «er ikke kommet for 

å kalle rettferdige, men syndere.» (Luk 
5:32) « ... og de blir rettferdiggjort ufor
skyldt av hans nåde ved forløsningen i 
Kristus Jesus. 

Ham stilte Gud til skue i hans blod 
som en nådestol ved troen, fo r å vise si.n 
rettferdighet. .. » (Rom 3:24-25) 

Gud viser si.n rettferdighet ved å stille 
Jesus fram for oss. Jesus har betalt a.lt vi 
skyldte Gud. Dette roper han til oss gjen
nom profeten Jesaja: «Trøst, trøst mitt 
folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jeru-
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salem og rop til henne at hennes strid er 
endt, at hennes skyld er betalt, at hun av 
HetTens hånd har fått dobbelt for alle sine 
synder.» (Jes 40: 1-2) 

Sikkert vi ved dette merke seier fåt; 
Om enn alle onde makter 1not oss stc''u: 
Jesus selv går med og fører hæren fram., 
Fold det korsets merke ut! (sb 454) 

Tenk å få være med å løfte banneret 
fram for vårt folk i dag ! 

Jeg tenker mye på Norges ungdoms
fl okk, de av dem om v il følge Jesus . Det 
er mange som er i nød for ungdomsflok
ken. Det er så lett å bli påvirket av den re
ligiøse massen. 

Kj ære venn , et ja til Jesus er et nei til 
verden. Du kan ikke tjene begge disse 
herrer. Jesus vil ha hele ditt hjerte, der vil 
han bo. 

«For Herren bar utkåret Sion, han ville 
ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for 
aU tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til 
det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de 
fattige der vil jeg mette med brød. Dets 
prester vil jeg kJe i :frelse, og dets from
me skal rope med fryd .» (Sal I 32: 13-16) 

Fold det gamle merke ut! Fold det 
gamle merke ut! La det runge over Nor
ges ungdomsflokk! Fold det gamle 1nerke 
ut! (sb 454) 

Under ji-elserens banner jeg glad skri
der frem, Og som han er skal jeg bli en 
gang. På m.in veg mot det evige, himmel
ske l~jem Vil jeg prise ham glad med min 
sang. 

Thom.as B. Barratt (sb 246) §] 

' 

, 



Rammet! 
Av Søren Pedersen (1852-1923) 

Vi fo r alle vill som .fell; vi vendte oss 
hver til sin vei; men Herren lot våre 
alles misgjerninger ramme ham. 

l es 53:6 

Ganske visst har du noen gang kjent 
deg rammel av Guds ord. 

Men har du kjent din synd rammet i 
andres straff? 

Gud er en vidunder) ig Gud. Han har 
også en merkelig evne ti l tt treffe. «For 
Guds ord er levende og virksomt og 
skarpere enn noe tveegget sverd. Det 
trenger igjennom helt til det kløver sje l 
og ånd, ledd og marg, og dømmer 
hjertets tanker og råd. Og ingen skap
ning er skjult fo r ham. Alt ligger na
kent og bart for han. øyne som vi skal 
stå ti l regnskap for.» (Heb 4 : 12-1 3) 

Når vi blir litt eldre, har vi jo en for
tid bak oss, og Gud kan mesterlig tref
fe oss gjennom denne fortids lange fø
lehår. 

Der står .Josefs brødre i Egypt. De 
har «latt sin synd bli hjemme», glemt 
den. Men idet den fremmede hersker 
(ingen annen enn Josef selv) byr dem å 
ofre den uskyldige Benjamin som gis
sel, kjenner de seg truffet i blinken: 
«Dette kommer over oss for vår bror 
Josefs skyld. Vi så hans sjeleangst. .. , 
vi vi Ile ikke høre ham ... ; derfor er 

l) Stakene (drugct) mellom hesten og vogna. 

denne nød kommet over oss.» (l M 
42:2 1-23) Jdet Benj amin rammes, 
kjenner de: «Herren lar alle våre mi s
gjerninger ramme ham. » 

Gud kan la våre misgjerninger ram
me, hvor det sv ir mest, f. eks., i våre 
barn. Han kan «slå på sjekene 11 og me
ne hesten,» så du gjerne kunne skrike 
ut som en skadeskutt fugl: «Truffet, 
truffet, Herre Gud, du sikter godt! » 

Herren kan ramme en mann gjen
nom hans hustrus lidelser. Der satt et 
underlig gammelt par i et overfylt 
jernbane-venteværelse. Spesielt hus
truen var besynderlig å se på, vi ssen 
00' rar i en forferdeli o- falmet oo- o-am-o , o 00 

meldags drakt. Og ungdommen be-
gynte å le og gjøre bemerkninger. Den 
gamle dame så det, hun vendte seg 
mot veggen og gråt bitter! ig; det såret 
dypt. 

Da. - hendte noe ualminnelig. Man
nen reiste seg og sa med skjelvende 
røst: «Dere skal ikke le av henne. Det 
er meg, som skal spottes. Dere skal få 
vite hvem hun er og hvordan hun er 
blitt slik. Jeg har drukket, drukket saf
ten og kraften av henne. Og våre fire 
barn døde av det. Ti l slu u lå jeg selv, 
elendig, ødclagl. Da slet hun seg ut for 
tt redde meg, pleiet meg år og dag, 
ofret alt for meg - som for barna. ..... 
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Nå er jeg reddet, Gud kje lov, nå 
drikker jeg ikke mer; men nå er hun 
blitt slik, og jeg har ikke enda kunne 
tjene nok til å kle henne sk ikkelig.» 

Venner, vi er jo midt oppe i «Sted
fortredel en», den foraktede, gammel
dag e tedfortredelse -lære, før vi vet 
ord av. Det er ingen «teologi», det er 
selve menneskelivet, som er full t av 
den. 

Men om der er mye blod og tårer i 
mang en tedfortredelse, sei er der kun 
denne ene guddommelige på Golgata, 
som har evig forsoningskraft. 

Jeg synes hvert ærlig menneske må 
se, at idet Peter og Thomas «vender 
seg hver ti l sin vei», så pløyer de en 
dyp, dyp fure i Jesu smertesåsyn. Han 
blir rammet av det. l det Pilatu fører 
Ham ut og roper: «Se, det menne ke»: 
så peker Gud Ånd på alle dis e fu rer, 
der er Petersfuren, der er Thoma fu
ren,- der er din og min! 

Spyttet og slagene er de rei soldaters 
«visittkort». 

Men der, i den skinnende hoffdrakt, 
om Herodianerne kledde «tronkandi

daten» i, der er også den fine verdens, 
om vil ha moro for enhver pris. Der i 

den hunsede kikke! e, som drives av
sted under korset, der er den gudløse 
dannelses dype fure. Har du hørt, at 
når den «forfinede» danske torkriti
ker går ut, å fløyter han på «Jesu · 
Kri tu », og å kommer han hund; 
han har kalt in hund så! Der er krem-

6 

me por etter dine urene kys på Jesu 
slagne munn, på hans sårede bryst. Ser 
du din falske æresyke ramme i hans 
«kronede» hode? 

Og vi må trenge dypere; - der er 
mye penhet i verden, som opprøres 
ved det grove på Golgata. Men kom 
nærmere. Under så mye . trev omhet, 
pen het og avholdenhet ligger kanskje 
ren og skjær pengebegjærlighet som 
beveggrunn. Da er det jo selve Judas
furen. Jesus ble rammet i en apostels 
pengekjærlighet! 

- Hvorfor er de fl este mennesker 
forsiktige, moralske? 

Ikke fordi de elsker renheten, nei, 
mange, mange har den sterkeste lyst ti l 
å være umoralske, ville intet heller. 
Men de tør ikke. Hele deres ynkelige 
gru nn er frykt for følgene, for navn og 
ryktes ky ld, for menne ker straff, det 
ble for «dyrt» å fø lge sin lyst. 

Der har du Pilatusfuren i Je u åsyn. 
Han ble rammet for den fe ige, egen
kjærli ge, lurende beregnings og men
neskefrykts skyld. 

Og se på en annen fure, - den styg
ge lumpne mi unnelse, hatet, naget, 
den skjulte hevnlyst, som hos Kain slo 
ut i brodermord, hos Saul til slutt i 
selvmord. Se, hvor Jesus rammes i det 
fra yppersteprestene; «de overgav ham 
av misunnelse.>> 

Sier du: «Ja, men mange verdens
mennesker er da virkelig snille, hjelp
somme, medlidende,» så varer jeg: 
«Ja, men se til deres beveggrunn». 
Disse smilende, villige mennesker på 



Karl Johan: - jo, de synes å være gode 
venner, men på bunnen er der intet 
vennskap. Når de har hi 1st og smilt, så 
dreper de hverandres navn og rykte 
øyeblikket etter, de forakter, holder 
hverandre for narr, bryr seg ikke det 
grann om andre enn dem de kan få noe 
igjen av el ler tjene på. 

Der har du det sviktende, troløse 
hosiannq{olket .fi·a Palmesøndag, som 
Langfredag ropte «Korsfest» ! Hvor 
dypt Jesus er rammet for det! 

M en godt, så vet j eg nå: Han er 
rammet. Det er fullbrakt. Herren lot 
alle våre misgjerninger ramme Ham. 
Der er intet ti l feld ig i det (NB: v. l O i. 
Jes 53: «Men det behaget Herren å .... 
knuse ham ... »). Herren Gud lar lys-
strålene samle seg om det hellige ho-.... .... 
de. 

Dr. Simpson (kloroformens o p pfi n
ner) forklarer oss at Jesus døde av 
«ruptura eordis», hjertebri stni ng. Det 
skjer kun en gang, det. Man rammes 
kun en gang slik at hjertet brister. 

Pri set være Gud: Han er en gang for 
alle rammet for alle våre misgjerning
er. 

Ja, men det har ikke alle sett. Ikke 
engang alle evangeliske predikanter. 
Jeg leste forleden hos en meget be
kjent: «Så må også vi nå legge alle vei
re synder pel Jesus, ikke forholde ham 
(bare) noen av dem». 

Etter at man har talt kraft ig om Jesu 
'-' 

forsoning, så kan man komme med 
slikt! 

Nei venner, dersom Herren for 
snart 1900 år siden lot alle våre mis
gjerninger ramme Jesus til døden, da 
kan ikke vi legge Pc.ire synder på Ham 
me1: 

Der kommer vi sal ig for sent. ..... 

La oss gjøre alvor av å tro: Han har 
talt dem - dengang! 

Det står at vi skal kaste våre sorger 
på Ham, men aldri i Det nye testamen
tet, at vi skal kaste våre synder på Je
sus. 

" A, for en brøkdel av våre synder det 
da blev! 

Gud va~ re evig pris: Når vi endelig, 
sent og seigt, kommer til virkeli g 
syndserkjennelse, stt er det for å opp
dage at alt dette har altså Jesus sonet ..... 

for denoano Herren lot alle vcire mis-o o 
gjerninger ramme Ham. 

Barabbas forstod ikke hvor mye det 
lå i det, men det forstod han: «Der 
henger han virke! ig i mitt sted.» 

«Gj ør alvor av!» Alt dette snakk om 
å «legge på Jesus» er bare bl indhet og 
fører til trelldom. Når sku lle j eg bl i 
ferdig med å «legge på Jesus»? Der 
ble alltid noe nytt. Nei, Gud hjelpe 
meg ikke å flytte forsoningen over i 
nåtiden, i vårt liv, våre omvendelser, 
som om skulle Han nå først l ide. 

Det er det uendel ig store, frie evan-.... 
geli um, at mens vi enda var fiender, ..... 

dengang. da.- da døde Kristus til fast-.... .... 
satt tid for ugudelige (Rom 5:8-10), 
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fo r alle (2 Kor 5: 14- 15). 

«Ja, men alle blir jo ikke salige». 
Nei, fordi så mange ikke vi/tro. 

Den synd, som feller verden, er van
troen fryktelige synd. Man venner eg 
ennå den vei å forakte denne rammede 
Je u . 

Ingen går til helvete for in onde 
synd skyld, til slutt bl ir det vantroen, 
forakten, som fordømmer (Johs 16:9). 

Ikke å bruke denne velsignede, det 
fordømmer. For dette, at Gud, - Gud 
lot alle våre mi gjerninger ramme 
Sønnen, det topper eg opp til noe å 
kolossalt, allmektig, entralt, guddom
melig på denne jord, noe så eneståen
de, at det å gå korset forbi er den størst 
tenkelige synd. 

Det bl ir «naturstridig», som om et 
menneske foraktet solen, bare ville 
lukke eg inne med elvlagde ly ! 

Sjel, tenger du Je 53:6 ute av ditt 
hjerte, da er der intet solskinn mere for 
deg. 

Å, gj ør det ikke! 

Jeg y ne , kor et bl i r så stort for 
meg i dag, at jeg kan ikke fav ne om 
det. Men dette kjenner jeg: Så lenge 
dette hjerte tikker i mitt bry t, - Jesu , 
din forsoning, din hellige, kostelige og 
uskyldi ge død for meg, den må være 
hjerteslaget! 

Ellers ville min frel er bli min dom
mer. 

Der var en fi n gentleman Skott-
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land, hvis he ter en dag lØp løpske for 
ham. Det gikk mot døden ... , da pl utse
lig en bekjent dommer som passerte 
forb i, sprang like imot de ville hester 
og med fare for sitt liv stanset dem og 
reddet eieren. 

År etter fa lt den reddede gentleman 
i grov synd, ble fengslet og sku lle 
dømmes til tukthu . Idet han føres 
frem for den høyeste dommer, som 
skulle avsi dommen, gjenkjente han 
sin redder fra langt til bake. Han kun ne 
ikke tie. Upåaktet at han ble hysjet 
ned, ropte han: «Redd meg, herr dom
mer, en gang ti l! De kjenner meg jo.» 

Og dommeren varte: «Ja, jeg kjen
ner Dem igjen. Men dengang var jeg 
Deres frelser, nå må jeg være Deres 
dommer. » 

Å, . jel, som skal stå med meg for 
Hans åsyn, som ble rammet for våre 
alle mi gjerninger, - Han kal da ikke 
bli din dommer? 

Sårene, blodet, den uendelige kjær
lighets soni ng for oss alle skal da ikke 
bli din dommer? 

Sei ta ham i dag, bruk ham som din 
f relser- i dag! 

Amen. 

Fra boken «Ingen uden Jesus alene» 
Stykket erforsiktig språklig revidert. 

Red. 



Gjort til SIJnd for me9! 
Av Jon Espeland 

Ham som ikke visste av synd, har 
Gud gjort til synd for oss, for at vi i 
ham skal bli ret~ferdige.for Gud. 

2Kor 5:21 

Jesus er det skjønneste av alt i den
ne verden. Fra hans navn stråler det et 
lys som ingen kan slukke. Alt mørke 
og all ondskap i denne og den kom
mende verden, om det er aldri så 
mørkt og aldri så ondt, så kan det ikke 
fortrenge et eneste grann av det lysen
de Jesu-navnet! Hans navn er den evi
ge klippe, den evige sol, selve evighe
tens lys! (Luk l :78-79) 

l mitt og ditt liv er det intet lys der
som Jesus ikke er vårt lys. Jov isst kan 
det være lyspunkter og jordiske gleder 
i ethvert menneskes liv. Men det sanne 
lys, det som opplyser hvert menneske 
og det som oppsluker døden og alt 
mørke, det finnes bare hos ham som 
har sagt: «Jeg er verdens lys!» (Joh 
8: 12) Og som fortsetter: «Den som 
følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys. » 

Dette lyset stråler aller sterkest ut 
fra Golgata, dette ynkelige høydedra
get utenfor Jerusalem hvor de mektige 
romerne hem·ettet sine dødsdømte for
brytere. På dette usle sted tenkte jøde
nes rådsherrer ved romernes hjelp å 

slukke lyset fra Nasaret for godt. Men 
de visste ikke at de da var redskap til å 
tenne nådens sol som siden. har skint 
og opplyst tusener av hjerter utover 
den hele jord, og som har brakt håp og 
liv og glede til fattige syndere. 

Dette budskap, - som etter mennes
kefornuften både er ynkelig og anstø
tel ig,- det at Jesus ble hengt på et kors 
for å frelse andre, ja, det er selve frel
seskli ppen og gledesgrunnen for den 
som i Jesus har funnet frel se og red
ning for alt sitt eget! 

For når alt i meg er mi slykket, syn
dig og forkastelig, - da får jeg se opp 
til ham som er troens opphavsmann og 
ful lender (Heb l ? :2). han som ble 
gjort til synd , til min synd. Ja, han ble 
gjort til det som er mitt livs store ho
vedproblem; - at jeg er og blir en syn
der! 

Men så ble Jesus gjort til synd for 
meg, for at jeg i ham skal bli rettferdig 
for Gud. 

O, du forunderl ige Gud! 

Ha takk, Herre Jesus! 
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De fem kloke OfJ de fem uforstandifJe jomfruer 
Jacob Traasdahl (1838-1 903) 

Da skal himlenes rike være å Ligne 
med ti jomfruer som tok sine lamper 
og gikk ut fo r å møte brudgommen. 
Men fem av dem var uforstandige og 
fem kloke. De uforstandige tok sine 
lampe1; 1nen de tok ikke olje med seg. 
Men de kloke hadde også tatt med seg 
olje i kannene sammen med lampene 
sine. Da det drog ut før brudgommen 
kom, slumret de alle inn og sov. Men 
midt på natten lød det et rop: Se. brud
gommen kommer! Gå ham i møte! Da 
våknet alle jomfruene og gjorde sine 
lamper i stand. Men de uforstandige 
sa til de kloke: Gi oss av deres oUe, for 
våre lamper slokner! Men de kloke 
svarte: Nei, det ville ikke bli nok både 
til oss og til dere. Gå heller til dem 
som selger og kjøp til dere selv. Mens 
de var borte fo r å kjøpe, kom brud
gommen. Og de som var rede, gikk inn 
med ham til bryllup.~festen. Og døren 
ble stengt. Til sist kom da ogsci de an
dre jomfruene, og de sa: Herre, herre, 
lukk opp for oss! Men han svarte og 
sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner 
dere ikke! Våk derfor! For dere kjenner 
ikke dagen eller timen. 

Ma1!25:1-13 

Under ledelse av denne alvorlige og 
gripende tekst - som handler om til
standen i menigheten i den siste tid før 
Herren kommer igjen -er det to vikti
ge pør mål om det må svare rett på, 
om du og jeg kal kunne motta Herren 

lO 

med glede når han kommer igjen. 
De pørsmål som Frelseren elv 

, til ler o i denne tek t, er di e: 
l. Lever du ? 
2. Er du helt veiken? 
Da skal himmelriket lignes med ti 

jomfruer. - Da, når menneskesønnen 
kommer, når de alvorlige ting skjer, de 
som Frelseren med så gripende ord, 
har talt om i kapitlet foran; - da, når 
«fal ske profeter skal stå frem, og for
føre mange», - «når uretten tar over
hånd , og kjærligheten bl ir kald hos de 
fl este», - når trengsler bryter inn over 
menigheten, slike «som ikke har vært 
fra verdens begynnelse ti l nå», og som 
skal bli så frykte! ige at «dersom Her
ren ikke forkorter de dager, ble intet 
kj ød frel t». (Mark 13:20) 

Da kal fal ke Mess iaser og falske 
profeter stå fram og gjøre store tegn og 
under for å føre også de utvalgte vill , 
om del var mulig. 

Da, når menneskene på jorden skal 
være trygge og sikre som i Noahs da
ger, skal Herren plutselig komme over 
dem; «da kal det være to menn ute på 
marken, den ene bli tatt med, den an
dre bli latt ti lbake». «To kvinner skal 
male sammen på kvernen, den ene bl ir 
tatt med, den andre bl ir latt tilbake.» 

- Da er himlenes rike i den tilstand 
som Frelseren taler om i denne tekst. 

Det er Laodikea-menigheten, den 
siste i Johanne Åpenbaring som blir 
skildret her. Det er forferdelige ord 



Frelseren bruker om denne menighe
ten: «Men fordi du er lunken, og ver
ken kald eller varm, vi l jeg spy deg ut 
av mt n munn». 

Brødre og østre, vi lever i denne 
siste tid, i forfallets og lunkenhetens 
tid, den tid da «kjærligheten blir kald 
hos de fleste» . Det trekker opp uvær -
skyer som tydelig varsler om at de sis
te tiders (dagers) trengsel venter me
nigheten. Er det da ikke nødvendig at 
vi spør oss selv om vi virkel ig lever, 
eller om vi har navn av å leve, kjønt 
vi er døde, om vi er riktig årvåkne så 
vi venter på Herrens gjenkomst? 

Det kan nok hende at den mangel på 
et virkelig sunt liv i Gud og åndelig år
våkenhet som skal bli avs lørt ved Frel
serens komme, gjør seg gjeldende i 
meni gheten i langt større grad enn vi 
aner. 

Da skal himlenes rike være å ligne 
med ti jomfruer som tok . inc lamper 
og gikk ut for å møte brudgommen. 

Her skal ikke tas tid til å fortelle om 
den østerlandske skikk som Frelseren 
bruker som bilde. Heller ikke skal jeg 
stanse ved de forskjellige tolkninger 
denne tekst har fått, men strak rette 
oppmerksomheten på at det ikke er 
menneskeheten i det store og hele -
nei ikke engang mengden av dem som 
kalles kristne - som her menes med de 
ti jomfruer. 

For det første betyr jomfru-tittelen 
sli ke som søker å holde seg fri fra ver
dens åpenbare urenhet. For det andre 
står det om alle ti at de tok sine lamper 
og gikk ut for å møte brudgommen. 

Det kan i sannhet ikke sies om den sto
re likegyldige hop. 

Nei, Frelseren ser her bare på den 
flokk som mener noe med sin kristen
dom, sli ke som ikke bare tror på kris
tendommens sannheter, men som også 
i livet prøver å handle deretter: - De 
tok alle sine lamper for å crå brudcrom-o o 
men i møte. 

De fem uforstandige jomfruer la ik
ke sin dårskap for dagen, slik at de 
kloke kunne skille seg fra dem. De 
hadde nok engang vært åndelig vakt, 
for del står om dem at de slumret inn 
og sov, og dere lamper hadde nok og
så vært brennende en tid, for de a: 
«Våre lamper slokner», men de hadde 
ikke olje i sine kanner. 

Vekkelse er ikke det samme som å 
bli levendegjort. Den naturlige fø l
somhet, varme og livaktighet som man 
merker hos vakte sjeler, blir ofte opp
fattet som åndelig liv, . elv om det en
nu er en naturlig rørelse og en foran
dring virket ved Åndens kallende dra
gelse. 

Vi ser altså at de uforstandige jom
fruer er vidt for kjell ige fra den åpen
bare verden. Ja, også meget forskjelli
ge fra dis e overfl adiske munn-kri tne. 

Mange av dem er så like de kloke 
jomfruer, at bare Hans øye som ransa
ker hjerter og nyrer kan skill e dem ut. 

Så lenge de lever i vekkelsens var
me og synes å ha brennende lamper, 
vandrer de sammen med de kloke og 
alle regner hverandre om sanne barn i 
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riket som er på vei til å ta imot rikets 
konge. 

Men de dårlige tok ikke olje med 
seg. 

Hva er da oljen? 
Oljen er det stoff som på samme tid 

brenner, lyser og varmer. Hva er det i 
den kristnes hjerte som i sannhet gjør 
ham ti l verdens lys, - til et varmt bren
nende lys, og ikke ti l et kaldt månelys? 

Jo, det er Kri stus. forklart for hjertet 
ved Den Hellige Ånd. Når Ånden får 
forklare Kristus for hjertet, da bryter et 
nytt lys frem, som åpenbarer seg i vår 
bekjennelse og hele vårt vesen. det er 
Livets Lys. 

Troen kan li gnes med veken, om i 
den ene ende suger ti l seg oljen, og i 
den andre brenner og lyser. 

Det store spørsmål blir altså dette: 
Har jeg livet? 

Er jeg blitt levende i Kristus Jesus? 
Eller har jeg bare en del rel igiøse be
grep og følelser og et kristelig skinn 
som følge av min bekjennelse, mitt liv 
og mitt samfunn med Guds sanne 
barn? 

«Den som har Sønnen, har livet. 
Den som ikke har Guds Sønn, har ikke 
livet», for livet er i Guds Sønn. 

Og så har vi det andre store spørs
mål: Er du våken ? 

Her står det i vår tekst at det drog ut 
før brudgommen kom, og alle jomfru
ene slumret inn og sov. De kloke sov 
og de uforstandige sov. 

Hvilken forskjell er det da mellom 
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de kloke og de uforstandiges søvn? 
De uforstandige jomfruers søvn be

står i at den bevegelse og det liv de et
ter sin vekkelse la for dagen, etterhvert 
opphører. Det er en følge av al det al
dri har vært noe virkelig sant liv i sje
len. Det gikk med dem som med en 
lampe som tennes, men man har glemt 
å fylle olje på. 

Ser vi ikke dette triste syn blant oss, 
kjære venner? Se på den store skare 
som i vekkelselsestider kommer på be
nene, og sammen med de kloke jom
fruer går ut for å møte brudgommen, -
hvor blir def/este av disse av? 

Jo, de slumrer inn og sover, og den 
siste søvn er vanligvis verre enn den 
første. Derfor er det viktig at de ånde
lige ledere ikke tar for gull alt som 
glimrer, ikke tar for liv alt det som ser 
ut som liv. Men de må med visdom le
de bevegelsen på den måte at de vakte 
sjeler kunne få en full overgang fra dø
den til livet. 

Det er en viktig tid når Åndens vind 
blåser over våre marker. Da er det san
nei ig ikke bare om t1 gjøre å rive opp 
og vekke og stadig søke å skru be
geistringen opp og holde den i live. Da 
vi l bevegelsen snart dø av seg selv og 
den åndeli ge spenning avløses av 
slapphet og matthet. 

Nei, den kloke leder sikter etter å 
kunne føre sjelene inn i åndeli g edrue
li ghet og til en dyp er~jennelse av synd 
og nåde, slik at det - når følelsenes ..... 
bølger ganske naturlig begynner å 
legge seg. - må vise seg å være opp
kommet et dypt behov i sjelen og en 



fattig, trengende ånd, . om drevet av 
sin nød, fremdeles må henge fa t ved 
Jesus og ha sitt liv i ham. 

Men de kloke jomfruers søvn består 
i at de lappe av i sin lengsel etter, og 
sin venting på brudgommen. Og det 
har igjen sine dyperegående årsaker i 
mangelen av et friskt og , unt trosliv. 

Hvor mange av os er det om står i 
en levende forventn ing om at brud
gommen kommer igjen nå? 

Hvor mange av oss slår ferdig med 
brennende lamper for å ta imot ham, 
om vi i dette øyeblikk hørte ropet: 
«Se, han kommer!»? 

Kan vi da løfte våre ansikter med 
fryd og glede i lag med dem som in
derli g forventer Ham? 

De kloke, men sovende jomfruer, 
hadde visstnok olje med seg, og dere 
lamper var vel på en måte brennende, 
men av mangel på røkt og pleie. var de 
på vei til å slukne. 

Men midt på natten lød der et rop: 
«Se brudgommen kommer!» Da våk
net alle jomfruene og begynte å gjøre 
lampene sine i stand. 

Da det var som mørke. l omkring 
dem - da de lå i den dype te midnatt -
søvn - lød plutselig et veldig an krik, 
som ryster dem alle opp av søvnen. 

Mine venner! Hører vi ikke liksom 
lyden av anskriket i det fj erne? Aldri 
har vel vekterne på Zions murer talt så 
meget om Herrens gjenkomst om nå? 
Og for hver dag som går, er det flere 
og fl ere som våkner opp av den bedrø-

velige øvnen, og istemmer i ropet: 
«Brudgommen komme1; gci ham. i mø
te/» 

Stakkars de uforstandige jomfruer/ 
De veikner og får se at de er ynkelig 
bedra !l / 

Da de kloke våknet opp og satte si
ne lamper i stand , oppdaget de ufor
tandige at de ikke hadde olje. 

Men liksom de all tid hadde gått til 
mennesker, og i sin blindhet satt disse 
mell om seg og Gud, så gikk de også 
nå ti l mennesker, ti l de kloke jomfruer 
og bad om olje ho dem. 

Mine venner, dere har ingen anelse 
om for et avskyelig avguderi som er 
virksomt iblant oss. Denne menneske
dyrkelse, som holder kjød for sin arm, 
gjør at tusener av sjeler viker bort fra 
Herren. 

Han som har sagt: «Jeg gir ikke no
en annen min ære eller de ut kårne bil
der min pri ,» (Je 42:8) han vil nok 
engang åpenbare hva dette ære-ran fø
rer li l. 

Den dype selviskhet og egen-kjær
lighet hos vitnene på Zions murer, hos 
både lærd og leg, gjør at de ofte på en 
ynkelig måte leker med sjelene, knyt
ter dem ti l eg og gjør dem i bedrøve
lig grad avhengig av ine personer og 
sine eiendommeligheter, i tedet for å 
føre dem til Jesus, og utelukkende 
knytte dem fast ti l hans hjerte. 

Tenk om døperen Johannes kunne 
stå for oss predikanter om et lysende 
forb ilde på denne måte. Når det viste 
eg at sjelene ville henge fast ved ham, 

Lov og Evangelium nr. 9-02 side 13 



ropte han ut i hellig begeistring og ga 
Jesus æren: «Den som hor bruden, han 
er brudgommen. » (Joh 3:29) 

Selv ønsket han å bl i betraktet som 
den han virkelig var, «brudgommens 
venn ( ... ) er full av glede over å høre 
brudgommens røst.» (Joh 3:29) «Han 
skal vokse. jeg skal avta.» (Joh 3:30) 

Så lenge predikanten er så overmåte 
stor for sjelen, kan man være sikker på 
at Jesus er temmelig liten. 

Dette viser seg tydelig, enten når 
Herren må ta slike forgudede vitner 
bort fra jorden. eller at de flyttes ti l an
dre steder. For da er det liksom at Je
sus også bl ir borte med det samme. 

For en avskyelighet, når pred ikanter 
med fett selvbehag føler tilfredshet og 
velbehag når de omgis av smigerens 
drepende virak. Heller burde de frykte 
for at Gud- både for deres eoen oo for o o 
de arme sjelers sky ld - kan bli nødt ti I 
å slippe dem løs f ra sin mektige hånd. 
så det kan komme for dagen hvilke yn
kel ige avguder de i grunnen er. 

Men de kloke j omfruer viste de 
uforstandige bort fra seg med disse 
ord: «Gå heller til dem som selger og ..... ..... 
kjøp til dere selv.» 

Ennå var det tid, ennå en kort frist 
men desverre - da de gikk bort for å ..... 
kjøpe olje, så kom brudgommen. og 
«de som var rede, gikk inn med ham 
til bryllupsfesten. Og døren ble 
stengt.» 

Siden kom de uforstandige og sa: 
«Herre, herre, lukk opp for oss! M en 
han svarte og sa: «Sannelig sierjeg de
re: Jeg kjenner dere ikke!» 
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Det er vanskelig å omvende seg når 
frykt og redsel angriper sjelen. Det vil 
helst bare bl i en opprørt sinns-stem
ning, der man verken vel ul el ler inn. 

Slik går det som regel med slike sj e
ler som utsetter sin omvendelse ti l dø
den nærmer seg. Både dette at de har 
fu ll stendig nok med sykdommens 
smerte og kvaler, og det gjør dem 
uskikket til en rolig ettertanke av sin 
stilling, samtidig gripes samvitti ghe
ten således av dødens og ev ighetens 
redsler, at det blir bare et nødrop om 
frelse og ikke en sann omvendelse til 
den levende Gud. 

Dette kan man se, når den syke mot 
all fornuft bl ir frisk igjen, da er det og
så som oftest forbi med deres nød for 
sj elens frelse. 

«]eg kjenner dere ikke.» M ed disse 
ord bl ir de for ev ig vist bort fra bry l
lupshuset. 

() 

A. bror og søster, tenk om det skulle 
gt't så ulykkelig til med deg og meg! 
Tenk å ha løst seg fra verdens vesen, 
og vært med i Guds barns li Ile flokk 
tenk, å ha ofret så meget, ha kjempet 
og su·idd både for sine egne og andres 
frelse - og allikevel til sist bli ute
stengt fra bry llupshuset. - hvor red
selsfu llt! 

Gud hjelpe oss å betenke dette og 
søke liv og lys hos Herren. Amen! 

Fra boka «Li1•et i Guds S(r>nn » 
Stykket er noe språklig revidert. Red. 



Giflertjenesten 
Av Per Bergene Holm 

Tekst: 2Kor 8-9 

Det er nåde fra Gud å få være med i 
Guds rikes tjeneste. Det e r ingen byr
de, ikke et ork, ikke en forplikte! e en 
helst kuJle vært foruten, men det er å 
ha fått del i nåde. 

Jo mer Guds nåde har fått rom i ditt 
hje rte, j o mer blir livet ditl et liv i tje
neste for Gud og dine medmennesker. 
Det bl ir en trang å få være med å gi og 
hje lpe, tjene og ofre, det bl ir en nød og 
en lyst. 

De troende i Makedonia, i første 
rekke Filippi, de hadde opplevd veldi
o-e tre no-sler oo- de var veldio- fatti o-e o o o o o . 
Men ut av gleden over fre lsen i evan-
geliet og midt i de re dype fattigdom, 
strømmet det ut en veldig rikdo m på 
oppriktig godhet. De ga til de fattige 
og forfulgte troende i Je rusalem, og 
mange av dem ga over evne, det vil s i 
mer enn de menneskeli g talt kulle 
være i stand til. De var j o selv fattige. 
Men de ba om å få være med å g i, om 
«den nåde å få være med i felles kapet 
i tjenesten for de he llige». (2Ko r 8:4) 

«De gav seg selv, først til Herren og 
så til oss, ved Guds vilj e .» (2Kor 8:5) 
Her e r hemmelighe ten i a ll tjeneste. 
Du som har tatt imot frelsen i Jesus, du 
er kjøpt fri fra deg selv og ditt eget liv, 
din tjeneste for synden og døden. Du 
høre r Jesus til , du e r blitt hans. Du har 

blitL Guds barn , du har fått arverett og 
barnekår med Jesus. Tenk, du er blitt 
Guds e iendom. han ørger for deg, han 
verner o m deg og tar an var for deg. 
Du skal ikke svare for deg selv, men 
Jesus svarer for deg hos Gud. Ja, han 
vi l også stå opp for deg her i verden og 
føre din sak. Du skal s lippe å bekymre 
deg for deg selv, hva du skal spise og 
hva du skal drikke, hva du kal kle deg 
med o v. Du er ikke lenger din egen 
he rre og din egen gud , men du kal få 
regne med at du har en Far i himmelen 
som vet at du trenger alt dette. Han 
sørger for deg. 

Og nå e r du trådt i hans tjeneste. Alt 
du e r og har hø rer Herren til , de t er 
hans. Og å skal du få gi deg elv til 
ham med alt du har. Du skal få gi deg 
til ham med både din fatti gdom og din 
rikdom. Det spiller ingen rolle, det er 
ikke lenger ditt, men det e r hans. Og 
nå som du har trådt i hans tjeneste, 
skal du ikke lenger tenke om noe at det 
er ditt, du kal ikke lenger behøve å 
sørge for deg selv og samle til deg 
e lv. Nei, Herren ørger for deg, og du 

ska l få være fri ti l å tjene de andre. 
Alt det du har, skal du få dele av til 

dem du lever blant. Du trenger det ik
ke selv, for Herren sørger jo for deg, 
du er j o han tjener og e iendom. 

Du bli r ikke fattigere om du gir av 
det du har. Nei, fatt ig e r før tog fremst 
den , om teller sine penger, som sette r 
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sin lit til sin rikdom og har sin skatt i 
denne verden. M en den som setter sin 
lit til Herren, han som eier himmel og 
j ord, han er virkelig rik. Han har en 
forbundsfel le som aldri sv ikter. Rik
dommen kan svikte, møll og rust kan 
tære, tyver kan stjele, men Gud svikter 
ikke. 

Da Abram hadde slått verdensher
skcren Kedorlaomer og virkelig kunne 
trenge forbundsfeller, kom kongen n 

Sodoma ham i møte og tilbød ham 
gods og strakte hånden ut ti l forbund. 
M en Abram vi lle ikke inngå i forbund 
med den ugudel ige kongen av Sodo
ma, han ville ikke sette sin lit ti l men
neskelig forsvar og gods. Derfor sa 
Abram: «Jeg løfter min hånd til Her
ren, Den Høyeste Gud, han som eier 
himmel og j ord.» Det var nok for 
Abram. Og Gud svarte ham også 
straks: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt 
skjold,» - det var noe til forsvarsfor
bund! «Din lønn skal være meget 
stor,» - elet var mere enn Sodomas 
gods ! ( IMos 14:21-15 :1 ) 

<deg vil prøve kja:.~ rligheten hos de
re, om den er ekte.» (2Kor 8:8) Gi
vergleden og tjenersinnet viser ekthe
ten av din kristne kjtcrlighet, om elet er 
Jesu kjtcrlighet du har frttt del i, eller 
om din kristendom bare er en falsk et
ter! igning, ditt eget verk og bare tom
me ord som sitter i munnen. 

Tjenersinnet, viljen ti l å ofre din 
egen rikdom, velstand og makel ighet 
for andre, viser at Jesus har fått plass i 
ditt hjerte. For sli k var Jesus. (2Kor 
8:9) Slik er nådesinnet du har lært å 
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kjenne ho · Jesus. 
Du blir ikke fattig av å gi, av å ofre, 

av å forsake i tjenesten for Jesus. 
«M en dette sier j eg: Den som sår 

sparsomt, skal også høste sparsomt, og 
den som sår rikelig, ska l høste med rik 
velsignelse.» (2Kor 9:6). Vi sier i et 
ordtak at den største glede du kan ha, 
del er å gjøre andre glad. Og det er og
så en åndelig sannhet. Gleden, rik
dommen og velsignelsen i kristenlivet 
henger sammen med i hvilken grad du 
sår uL gleder, ofrer og gir av deg selv, 
din tid , dine penger, omtanke osv. for 
andre. Ingen er mer fatti g enn den som ..... .... . 
lever for seg selv, som søker si tt eget 
og følger sine egne lyster og begjær, 
som al ltid passer på at en selv får det 
en har lyst til , som alltid lar egne pla
ner, ønsker og lyst komme først, og så 
bare stiller opp for andre i den grad det 
kan forenes med ens egen lyst og vilje. 

Tenk tilbake på livet ditt. Hva har 
gitt deg størst glede og velsignelse, 
hva har vært rikest? De stundene du 
fikk fylle dine selviske ønsker og be
hov, eller de stunder du satte deg sel v 
til side og ofret deg for andre, fikk gle
de andre og gi ti l andre? Jeg er ikke i 
tvi l om hvilke stunder i livet mitt jeg 
sølte bort. Det var ikke da jeg ga andre 
en hjelpende hånd, men de stundene 
jeg levde for meg selv. De har bare fy lt 
meg med anger og fordervelse. 

Nå har det ingenting for seg å prøve 
å tvinge seg selv til å gi, ti l å ofre og 
tjene i Guds rike. Det er ikke elet at det 
ikke koster å forsake, koster å gi. kos
ter tt ofre, men likevel er det slik at 



hvis ikke trangen og villigheten er der, 
så kan du bare la det være. Da blir din 
gave, ditt offer og din forsakelse ikke 
noe annet enn en vrang gniergave, en 
sur plikt. Men det har ingen velsignel
se med seg. 

Nei, først må du be om det villige 
sinn, bekjenne din treghet og din 
vrangvilje og søke syndenes forlatelse 
i Jesu blod. Så tennes kjærligheten 
igjen. Den som er mye tilgitt, sier Je
sus, han elsker mye. Den som tar imot 
mye nåde, blir også fylt med nådesin
net. 

Men du kan likevel ikke unndra deg 
tjenesten med at du ikke er i stand ti l å 
gi, til å ofre, til å tjene, for du har ing
enting å bidra med, du er så fatti.g og 
skrøpelig at det nytter ikke. Nei, for 
Gud er mektig til å gi deg all nåde i ri
kelig mål. (2Kor 9:8) 

Du er i hans tjeneste, og han er rik. 
Alt du trenger for å leve for Gud, for å 
tjene, for å gi, for å ofre, det kan du 
være sikker på at han er mektig til å gi 
deg. Gå du bare trøstig i gang, lev for 
Jesus, lev for dine medmennesker, gi 
deg hen i tjenesten for andre. Alt du 
trenger til denne tjenesten, skal du få. 
(2Kor 9:8- 12) 

Enken i Sarepta var uendelig fattig. 
Profeten Eli as ba henne li kevel om at 
hun først skulle lage i stand et brød til 
ham, og så kunne hu n - av det lille 
hun hadde - lage ti l noe for seg og sin 
sønn. Hun ga av det hun i sannhet 
trengte selv, og så fikk hun oppleve al 
Herren sørget for henne etterpå. 

(lKong 17:9-16) Det skal du også få 
regne med, for HeiTen er den samme i 
dag. 

Gi deg først til Herren med alt det 
du er og har, gi fø rst, så skal du få nok 
å gi til dem som ber deg og trenger til 
din hånd, og du skal få nok til deg selv 
og dine også. Det kan du være sikker 
på at Herren vil sørge for. Men setter 
du din lit til det du har og derfor alltid 
først må sørge for deg selv, så får du 
aldri noe å gi, og i din vantro vil du 
miste Guds velsignelse i livet ditt. 

En annen enke fikke oppleve noe 
lignende (2Kong 4: 1-8) . Hun var i stor 
gjeld, og hadde ingenting å betale 
med. 

Du synes kanskje også at du ikke 
har noe å bidra med i Guds rike, det 
står så dårl ig til med deg. Men så sant 
du har tatt i mot Jesus og hans nåde, så 
har du også noe å dele. Et lite ord om 
Jesus, noe av Jesu kjærlighet, en venn
li g utstrakt hånd. 

Og det mangler ikke på tomme kar i 
dine omgivelser, mennesker som 
trenger nettopp det du har. Begynn ba
re frimodig å gi av det du har fått hos 
Jesus. Du skal også få erfare at så 
lenge det fi nnes tomme kar, så lenge 
vil Jesus gi deg alt du trenger til: «Gud 
er mektig til å gi dere all nåde i rikelig 
mål, for at dere alltid og i alle ting kan 
ha alt dere trenger til, og ha overflod 
til all god gjerning.» (2Ko.r 9:8) 

Dette er ikke et løfte om at du skal 
få alt du ber om for å få et lettvint liv i 
selvforherl igelse og nytelse, men det 
er et løfte om at alt du trenger for å le
ve som en kristen og gjøre godt der du 
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vandrer fram, det skal du få. 

Jesus har satt deg her i verden, for 
han vil høste der han ikke har sådd, 
sanke der han ikke har strødd. Du har 
fått evangeliet og alt du trenger for å så 
det ut, for å gi dine medvandrere av Je
su kjærlighet. Du er uendelig rik, selv 
om du føler deg fattig og elendig. Men 
du skal ta av det du har fått, og fy lle de 
tomme kar. 

Du skal ikke vente på frimodighet, 
vente på at du kjenner deg rik nok, om 
det gjelder materie ll rikdom, penger, 
eller åndelig kraft og styrke. Da kom
mer du ikke ti l å gi mer enn en gnier
gave. Nei, gi i tro til Herren og at han 
er mektig ti l å fylle aJI din trang. Gi 
uten tanke på deg selv, men gjør godt 
og regn med Herren! 

Disiplene hadde ikke mye å gå med 
da Jesus ba dem å gi de fem tusen mat. 
Men de gikk i tro ti l Jesus, at han var 
mektig. Og de fikk erfare at mens de 
delte ut det lill e de hadde, så velsignet 
Jesus det og det ble nok til alle. Om du 
ikke synes du har så mye, så del av det 
du har! 

Denne givertjenesten er en prøve på 
ektheten hos oss. 

Din kristelige tjeneste, din givergle
de og offer for evangeliet, vitner langt 
mer enn alle dine ord om sannheten i 
din kristendom. Det vitner om at din 
tro og bekjennelse er sann og ekte. 

For dette sinn og dette liv kan du ik
ke ta deg ti l. Du kan tvinge deg selv til 
å gi, ti l å ofre og arbeide i Guds rike, 
men det villige sinn, nådesinnet som 
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gi r seg selv til Herren og ikke søker 
seg selv eller egen ære, det kan du ikke 
få til, det er en gave, det er noe du 
mottar sammen med nåden i Jesus. For 
det er ikke noe annet enn Jesu sinn. 

Kristendom er ingen prestasjon, li
kevel er det over evne. Det er et liv så 
umulig at ingen kan leve slik om ikke 
det blir dem gitt. Det er et himmelliv 
som gis og virkes i samfunnet med Je
sus . Det gis av nåde, det er en gave, 
det er ikke noe mindre enn Jesus selv. 

Og der kristenlivet ikke er født i et 
menneske, der det ikke er Jesus selv 
som er hemmeligheten i hans liv og 
tjeneste, der hjelper det ikke om jeg gir 
mitt legeme til å brennes, om jeg har 
alle gaver og har en innsats større enn 
noens. Det er og blir egenrettferdighet 
og selv liv, kjødelighet og strev, et ork 
og en byrde. Det kan du bare la li gge, 
det gir deg ingen ære for Gud. Han har 
ikke behag i det. 

Nei, Gud elsker en glad giver. Den 
sanne troende ofrer og gir mer enn no
en annen, men det er likevel ikke et 
ork, det er likevel ikke noen byrde el
ler en tung plikt, men det er hans glede 
og lyst, hans rikdom og herlighet. 

Slik det for Jesus var hans mat, hans 
livsbehov, å gjøre sin Fars vilje, slik er 
det også for en sann Jesu disippel. Det 
er hans hjertes lyst og glede. Kjenner 
du denne gleden? Eier du det sanne 
tjenersinnet? Ber du «Om den nåde å få 
være med i fellesskapet i tjenesten for 
de hellige?» lt&EI 



FritJjort OfJ lykkelifJ! 
( ... ) De. su ten ser man ikke dypet av 

hjertets fordervelse før strålene f ra nådens 
sol bryter inn i sjelen. Da først oppdager 
man vantroens og selviskhetens dypeste 
røtter. Da ser man hvor utrol ig ti lbøyelige 
vi er til å forarge oss på «korsets og for
kynnelsens dårskap»!! Selv om en VET at 
det bare er den alene som kan gi virkelig 
frelse for de fortapte. 

Ta du derfor imot dette glade budskap 
igjen, og la ingen ta ifra deg den rett du 
har som en synder!! L egg nøye merke til 
at det er som synder, som fredløs, hjelpe
løs og ugudel ig du har rett til å ta imot en 
full , fri frelse ved Jesu blod. Du har ikke 

rettighet som from og vil heller aldri få 
det. selv om du slet deg ti l blods i kampen 
mot synden. 

«Kom ti l Ham den levende stein.» Selv 
om du fø ler deg hard, kald og død som en 
stein så skal du bl i gjennomstrømmet av 
den levende steinens liv når du hvi ler på 
Ham !! ! 

Gud være lov og takk for at det er åpnet 
en ki lde i Davids hus mot synd og urenhet, 
og fordi man ikke trenger noe annet ad
gangstegn enn å være en trengende, hjel
peløs synder. 

Jakob Traasdah/ 

Sabbatsro 
A lt slags ondt, både vår selvlagde frel

sesvisshet og vår fortvilelse, kommer av 
den falske holdningen at vi skulle være i 
stand ti l å utrette noe som helst godt. Sl ik 
er vår natur. La oss aldri glemme det. 

M en, å, for en nyttig ydmykelsespro
sess for vår åndelige helse, - og for en sa
lig fred, for en hvile og sabbatsro for sj e
len, - når j eg får se at j eg ikke er i stand ti l 

å utrette noe som helst. Ikke en gang å ten
ke eller ville. Ikke en gang frykte eller tro. 
Ikke elske eller gjøre. 

Men får erkjenne at alt bare er nåde og 
gave gjennom Jesus Kristus vår Herre! Å, 
for en salig fred og sabbatsro for sj elen å 
helt og holdent ha alt bare i «Herren, både 
rettferdighet og styrke» ! 

C. O. Rosenius 

Ved Jesus Kristus 
Loven ble gil/ ved Moses, nåden og 

sannheten er kommet ved Jesus Kristus. 
Joh. l, 17 

Moses må gå foran og berede veien for 
Kristus, for Kristus kan ikke skjule det 
som Moses ikke først har avdekket. Loven 
hører hjemme på stentav ler. Er hjertet 
hårdt som sten, må M oses lyne og tordne 

inntil hjertet blir sønderknust og ikke vet 
hvor det skal ty hen på grunn av angst. Når 
M oses så har gjort sitt, kommer Jesus ti l 
og leger de sår som M oses har slått. Eng
ster Moses deg ved loven, å ty hen ti l Je
sus. Hos ham er nåde, som du kan forlate 
deg på, for hos ham er sannhet og trofast
het nå og i all ev ighet. 

Heinrich Miiller 
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B- blad 

Den leflende tro 
Av C. O. Rosenius (1816-1868) 

Jesus sier til ham: Fordi du har se!! meg, 
tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel 
tror. 

Joh 20:29 

Går det an tt tro ptt Guds nåde når en ikke 
føler den. men tvert i mot kjenner seg kald. i 
åndclio tØrke oo vanmakt? e o 

Det ikke bare går an. men det er det enes-
te rette. Det er jo nettopp dette Frelseren vil. 
at du skal begynne å lite på ham, det han har 
gjort og sagt, selv om du ikke kjenner noe av 
det i hjertet. Det var ingen ting som gledet 
Frelseren mer her på jorden. enn når han fant 
denne troen. Han fyltes av glede over den 
kananeiskc kvinnes tro ela hun ikke lot seg 
forlede av at han til synelatende avslo å hjel
pc henne. Da sa han: «Kvinne, din tro er 
stor. Deg skje som du vil.» (Matt 15:28) 

Men dersom jeg ved troen skal holde meg 
ti l det som Frelseren har sagt. uten å ha den 
salige smak og krart av det. så blir det jo ba
re en kunnskap om noe jeg holder for sant? 
Eller hvorledes skal en slik tro skilles fra 
død kunnskapstro? 

Hør da! Den døde tro er bare kunnskap og 
kald tilslutning. Den har ingen bekymring 
for om du er delaktig i Kristus. ingen hunger 
og tørst. Og det er jo nettopp dette du be
kymrer deg for ved din tro! Med en død tro 
forblir en et vcrdensmenneske eller en gjer
ningshelgcn, slik en alltid har vært. 

Men om din tro synes å være både tørr og 
død, så holder den deg likevel på en helt an
nen vei. Den driver og drar deg i Kristi fot
spor ·cnnom verden o ·ør at du aldri mer 

kan leve fritt i synden. 
Av den døde troen er det ingen som får 

lyst e ller krart til å omgås Frelseren, tale 
med ham eller bekjenne hans navn. Men din 
tro, så tørr den enn er. stt gjør den likevel at 
intet emne er så kjært ror deg som Kristus og 
hans nåde. 

Slik. sier Skriften. er den levende tro! 

Kristus, clår rettferdiijhet 
Av Øivind Andersen (1905-1994) 

Ikke noe menneske blir rettferdig for 
Gud ved sin egen lydighet eller ved sine 
egne lovgjerni nger. Den som for alvor går 
inn for det, kan komme langt i å innrette 
sitt liv etter lovens bud og forbud. Han 
kan komme langt i menneskelig lydighet 
mot loven. Men det kan ikke hjelpe ham 
det aller minste i hans gudsforhold. 

Det er blitt sagt: «Vi må gå lydighetens 
vei helt til slutt!» Men lydighetens vei har 
inoen slutt. Loven krever fullkommenhet o o 
og syndfrihet av oss. Med alle vare lov-
gjerninger står vi dømt og anklaget over
for Gud. Vår lydighet rekker ikke til. Den 
gjelder ikke i det hele tatt. Den som prøver 
å tekkes Gud på lydighetens vei, går for
tapt. 

Allikevel er det ett sted denne lydighe
tens vei tar slutt for oss: «Kristus er lovens 
ende til rettferdighet for hver den som 
tror!» (Rom l 0:4) 


