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Enda er det bare en liten stund, så kommer han som skal komme, og han skal 

ikke dryge. Heb 10: 37. 

Å, om vi kunne ta dette mer til hjertet, det Ordet lærer oss om Herrens gjenkomst og de kristnes 

salige håp! På dette området er ingen kristen fullkommen, ingen har alt så rett og riktig her. Alle 

trenger vi lærdom og korrigering. 

Sikkert nok gjelder det innfor Gud at «salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse». 

Dette er den som nok daglig har synder og fall, kjenner dem, og tynges av dem som sin største nød 

på jord. Men som også daglig holder seg til Frelseren og evangeliets ord. Og trenger dette som sin 

daglige trøst, styrke og mat. 

Ganske visst er dette et benådet Guds barn. Selv om han kanskje kjenner hvor kald han er i hjertet, 

og stadig blir anklaget nettopp når han hører budskapet om det salige håpet. Men han skal passe på 

å ta dette herlige budskapet til seg. Så skal han også få stor velsignelse av det. 

Paulus skildrer håpet om frelse som et viktig våpen, og sier vi skal ikle oss «troens og kjærlighetens 

brynje, og ta håpet om frelse som hjelm». På samme måte som troen og kjærligheten er viktig, så er 

også håpet det. Håpet om Kristi herlige gjenkomst er både vekkende, trøstende, rensende og 

livgivende. 

Johannes sier: «Hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom Han er ren». Med den 

store sannheten, at tiden er kort, vil Paulus løfte de kristnes sinn opp over dette forgjengelige. For at 

de skal vokte seg mot den dårskapen å la seg binde opp av noe jordisk, enten det er glede eller sorg. 

Han sier: «Brødre; dette sier jeg dere: Tiden er kort, slik at fra nå av må de som har hustru, være som 

om de ikke har noen. De som gråter, må være som de som ikke gråter, de som gleder seg, som de 

som ikke gleder seg, de som kjøper, som de som ikke beholder det. – For denne verdens skikkelse 

forgår». 

Merk deg dette, kjære menneske: Tiden er kort! Skjer det noe gledelig, så gled deg med måte. Det 

blir bare en kort tid, for du skal snart forlate det. Skjer det noe sørgelig, så sørg med måte. Det varer 

ikke så lenge. Tiden er kort. Får du en hustru, kjøper du en eiendom? Omgåes alt sammen med en 

innstilling som om du ganske snart skal forlate det. Det «dumme kjødet» vil stadig vekk reise seg, og 

bygge opp et paradis på jorden. Og det er dårskap, – det blir så kort! 

Der er mange kristne som er så ivrige med å installere seg i denne verden med sitt jordiske gods, sin 

forretning. De bygger og bygger. Å, om de måtte passe seg i tide, før den siste gnist av det åndelige 

livet er slukket ut, og gudsfryktens ånd har forlatt dem helt! 

La hånden arbeide. Men, – vær oppriktig når du prøver deg selv på dette: Hvor er hjertet? Lyv ikke 

for din sjel! Hvor er hjertet? I himmelen, hos Frelseren som du venter skal komme igjen? – Eller i det 

du eier her på jord? Vær oppriktig! 

 



Men håpet om frelse skulle jo først og fremst være til stor trøst for oss! Hør, alle dere som ofte er 

nær ved å gi opp i kampen mot synd, fall og utroskapen i hjertet ditt. Dette som også gjør at du aldri 

får oppleve en eneste virkelig glad og skyfri dag. Og du som har din daglige plage og skrekk i en 

vaklende tro, hjertets ubegripelige ondskap, hardhet og likegyldighet. Eller du som plages av en stor 

fristelse, en Satans engel – – –: Glem alle sammen aldri at det hele dreier seg bare om en kort tid. 

Snart kommer det som skal komme. Løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg! 

Den tunge, tykke vantroens tåke skal ikke i all evighet tynge vår sjel! Dette onde kjødet med dets 

lyster, dette onde hjertet med sin likegyldighet, falskhet, lettsindighet, hardhet og ondskap, skal ikke 

evig fengsle vår ånd. 

Hør, alle dere som Gud har utrustet med gaver for å kunne tjene andre! Derfor er dere, som Kristi 

stridsmenn, blant dem som er mest utsatt og plaget. Utvortes av verden med løgn og sladder. 

Innvortes av djevelen med alle slags fristelser, så ille at du knapt kan åpne deg for noen i hele verden 

med dette. 

Hør, alle sammen: Mist aldri «håpet om frelse», som skulle være «hjelmen» deres! Glem aldri at nå 

dreier det seg bare om en liten tid! 

Snart kommer Herren og gir dem trengsel som nå plager dere. Men dere som nå plages, vil han gi 

herlighet, ære og et uforgjengelig liv, – når Jesus selv åpenbares fra himmelen sammen med sine 

engler. 

Paulus utbryter: «Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av 

alle mennesker». Det beste, det aller herligste gjenstår ennå! Vi skal få se Kongen ansikt til ansikt, og 

så være nær Herren alltid! 

Eller skulle vi kanskje bare tro Kristus når han taler om hans nåde over oss her i livet, men ikke tro 

ham når han taler om den herligheten som skal komme? Gud bevare oss fra en slik holdning! 

Må så alle kristne ha også denne lærdommen klart for seg! Og så må vi bare stå ferdige og våkne, og 

ha olje på lampene, når ropet lyder: Se, bryggomen kommer! 

 


