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«Det er ein øydeveg", sa Her
rens engel til Fi!ippus då han bacl
_ lian" gå ned på den veg som førde
til Gasa. (Ap.gj. 8, 26-29.)
Men for Fi!ippus var den veg
Guds veg.
Han gjekk og fekk uppli�- Gud
På ein sers måte.
,
For verdi tek Guds veg seg ut
som ein øydeveg. Det er vel av
den gruun mange held; seg derifrå.
D.ei vil ikkje ferdast På ein øyde
veg. Det må vera rosor å plukka,
det må vera nioting, liv og gleda
der <lei skal fara fram. Men kvifor
meiner <lei Guds veg er ein øyde
·veg? Fordi dei kann ikkie koma
fram der med sitt syndige liv. Det
er ein sjølviornektingsveg, Og so
,,._ -� · · ·1-e-ttt1e •!l'!t'\'lf'�r...!!t�1rliffve1f
Guds veg vera ein veg til Gasa ein øydeveg.
Dei finn ilvkie moro J}å den v:eg.
Der er ikkie ølsjappar, ikkie varie
tear, ilvkie dansesalar, - ikkie
syndig gaman. Der er øyde for
alt det som ckann halda syndens
eld brennande.
Kiøtet kjem på krossen i staden
for i høgsætet.
Der er ikkie urettferdige speku
lasjonar, ein karm ikkie tena pen
gar på urettferdig måte. Ein kann
ikkie sjølv koma seg upp ved å
o-'

20. november 1932.
•�Me ,skal dr;iga frairh nokre fåe
,of,"•1·�. , andre ned. Syndelivet er
�0
tlrig som sy.ner oss ni)ko av, scl{j}.
dømt der.
naden mill om Guds veg og·vef<li sin
Ti! <lei .slib vil leva i s;ndi lyt
me sei'iii: G11ds veg er ein øyde
På verdi sin .vel vert det · lese
veg..
myckje dårleg og urein. litteratur i
,· På den veg som i!ørde til Gasa
bøker og blad.
�øtte me tvo glade menn. Ja, i san
Kva er so verknaden a'v det? ,
ning, <lei var glade, Filippus og
Ja, del er ilvkie snart sagt. For
Ætioparen. Kven som var mest
det set sine merke på ,)leile men
,-glad"av dei er ikkie so godt å seneskelivet. Her . skal me berre
gja, 'men eg 1enkier <lei åtte so lT\Y
nemna: Det gler .fan:ia,sien mein,
kie gleda, at der,.., var i!vkje rom for
øydelegg karakteren,
bryt ned 'mo' siort raeir.
'.
.
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.
ralen og. tii!n,Irar d(li Yohde HdenOg det er sant: skal nie finna
skapar. Jakob tafa; i sitt brev um
verkeleg ;,clade og lukkelege men
neske, so lyt me nok inn ,på Gneis , , ,i"� livsens hjul i loge.· Den
urein? litteratur er vel skikka ti.I
veg for å finn'a <lei.
det .arbeid:·
'Det ser nok ofte tit som det, er·
• På syndens veg <tenar menneski
· gleda. ntanfor Guds yeg, men V!J.,_' ,. /',·•--''
'%·.. ·• > ''
Dievelen. Dei ferdast etter hov
rig er ho ikkie. Det skal il!itfo ,Ilter
dingCn for. den vonde hermakt. Dei
støyten til fyrr det er i1te med
henne. Det er som når du ·
'
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liti stund·, men .fell snart saman til
ein oskehaug. Soleis er det med
verdi si gl"eda.
det varande som.
Og ��.
hev verl'i fffl: oss.
Kva var det som gjorde d•esse tvo
so glade?
Det hende deim noko stort på
vegen til Gasa. Dei upp]evde Gud.
Dei upp]evde frelsa. Den eine for
kynte og den andre tok imot. Den
eine vitna um J esns og den andre
kom til !mi. Ein syndar ,•art
frelst.

f
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Gud vilde elska fram i menneske
livet.
På Guds veg vert bibelen lest.
Og kva er verknaden av det?
Det er heller ikkje snart sag•t. Det
hev veldug.e verknader i den ein
skilde sitt liv og i samiundslivc!.
Her skal me berre peika pii no
ka av det. Ætioparen las Esaias,
og me høyrcr kv-a verknad det had
de på han di' han iekk ordet tyda.
Verknaden av bibelen er synde
fo!1la!ing og nytt liv. Guds rike,
som er rettferd, fred· og gleda,
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Den heilage Ande, vert lagt inn
menneskehiarta. Menneska fær eit
nytt huglag som hatar d et vonde
og elskar det gode. Karaktere n
adlast og styrkiest, det indre liv
reinskast, moralen vert Iyfta.
På Guds veg tenar menncski
Kristus. Dei er med og byggjer
Guds rike i verdi, fører steinar
fram til den åndelege fompe!byg
nad, saml ar med Kristus. Dei er
Kristi hug!ege ange for Gud.
Guds veg er ikkie ein øydevc,r.
Der angar de t av Guds ,kjærleik,
der set Kristi nåde menneskeliv i
bloming, der tøygjer ævelivet s0.g
mot J1imlens l!øgder, der lev tr
menneskene.
Guds veg kann vera trong. I ler
kann koma myrke stunder. Ein
skynar heller ikkie alt det ein fær
uppleva der, med det same. Der
er ofte spaning n,ed uløyste gåtor
og usvara spursmål. Men det gjer
ikkie vegen til ein øydeveg.
D et var nok cin trong veg og
syntest og å vera cin myrk veg
for dei tvo som giekk til Emmau�.
Men øyde var ikkie vegen. Herren
k om til dei og let !!PP skriftene. Då
vart <leira hiarto brennande. Det
er livsens høgtid her på jordi n:,r
hjarta vert brennandc av Guds ord.
På syndevegen er Jet kiø!et som
vert brennande, cia eld som brenn
ut or cit menneske alt det som godt
er.
Nei. Herrens veg er ikkje øyJe
um der kjem tronge og myrke
stunder. I salme 84 s tem! um dei
som gjeng Guds veg : "Nar dei ier
gjenom tåredalen, gjer dei honom
til ein kjeldevang, ja, tidlegt reg11
legg velsigning yver honorri. »
Det gror og blømer i iåreda! en
og, høyre r me.
Det er den •h erlege løynd·rn1 pa
Guds veg : J esus er meu, eg han
er med all e dage.
Ein veg fører fram til cit mill.
Det må me hell er ikkie gløyma .
Når me er framkomne då vert
det fyrst og frarnst spursmål um
kva mc hev uppnått.
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Hausttankar.
Lauvet guluar og fell av
fuglen flyr frå mark o g lundar,
tidleg soli sig i hav,
myrkret aukast alle stunder,
jordi faer eit audslegt lag,
livet minkar dag for dag.
Dauden synest hava vald·;
snart ligg alt i lik og sover,
so kjem vintren myrk og kald
legg sitt kvite klæde over.
Skal so livet vera slutt ?
livsens �ede vara stutt.
Nei ! det er ei daudens tjon :
Herrens skapnin�i berre kviler.
Å, der er so ]jos ei von !
livsens spirar under smiler,
v.eutar glad .på so l og vår
og til sumars fram dei når.
Eg som lauvet folnar av ;
livsens kraft so smått gjeng under.
Snart eg ligg i myrke grav
og i daudens fangtak blundar.
Daudens Jierfang vert til fjom,
endt er jordisk herlegdom.
Men vår Herre fullvisst spår
um nytt liv og fagre blomar,
um ein Ijos og ,herleg vår
og ein evig, evi g sumar.
Då veks liv av gravens fjom
fram til himmelsk ,herlegdom.
K. N. YTREBERG.
Me kann difor ikkie he rre heita
oss ved det som hender på vegen,
men me· må og' teukia p/11 male:. Og
kor l yser ilvki e det oss i møte ! En
då um me berr e vilde teakja på det
som hender medan ein er På ve
gen, so hev Guds � a[le fyremu...r !l•-1
'
nar. D et ,hev m e ryr
pe1 ,t pa.
Skal me so samanlikna dei mål
som Guds veg og verdi sin v eg fø
rer fram til, so kann me taka fram
J esu ord i Math. 7, 13, 74 :
«Gakk inn igjenom een tronge
porten. For vid er den porten, og
breid er den vegen som fører til
fortaping og mange er dei, sem
gje11g inn der. Men trang er .den
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porten og smal er den vegen, som
rører til livet, og få er dei som .finn
honorn».
Altso:
Målet for Guds veg er livet, det
ævelege liv i Guds herlegdom.
Målet for verdi sin veg er fonjo
ning-.
No hev me vaiet millo m desse tvo
vegar. Lat oss alle velja Guds veg.
Då vert vår samlingsstad konge
stolen i himlen.
ANDERS GIL.

U m au dmykt.
Lær av meg ! For, eg er mild og
mjuk i !hjarta.
Kven segier desse ortli ?
Det er han, som er Gud yver al
le ting høglova i all æva !
Kva var so Jesu audmykt ?
Jesus t rengde ikkie gje ra seg til,
han var so som han skitlde vera,
rett og sann i l1iarta og åtferd l med
andre ord : Han var eit sannt men
neske.
Jesu aud.mykt var ikkje det, at
ihan sanna nokor synd. l!vkje heller
var det, at han gjekk ved si van
makt eller uklok e tiltak, so som det
oite er med oss. Me tenkjer uklart
og tek i mist. M e maktar ikkje det
tunge. Men han stod aldri fast i
no kon vanske. J esu audmykt syn
te seg i det, at han steig n ed til oss
i vårt låge stand, la av se g høgdo
rnen og !1erlegdomen sin :
Siå 1!,an i Betlehem, menneskeso
nen . ., Siå han som tolvåringen, kor
han gjeng på kyrkiev eg millom for
eldri sine.
Sjå han som timbremannen.
Han vart fatig for å gjera andre
rike. Han var tenaren åt alle sine
syndefull e brødre.
Han åt me d tollmenn og synda
rar og utsette seg derv ed for spott.
Han viste frå s eg f. åfengd æra :
Eg tek ikkje æra av menneska, sa
han. Då <lei vilde gje ra .han til kon
ge, gjekk han frå delm.
Og kva skal me segja um honom,
når han ber krossen sin og vert
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rekna ilag me
Lat oss gøynu
skjemmast yve
lat oss gjeva J1
Allheims drott .
Um deg vart c
len : «Denn e e
hev hugnad i ! "
Guds høgre hai
trong til dette
Lær av meg,
Han vil læn
han vil me ska
Han var mild
Kva syner se
I å vedkjenrn
kor. smått det e
l å ikkic vili
er. Me hev of
oss og vilia ve
Me må læra
sanne.
Syner me vå
avkall .på det n
lena andre. G.
rett og lata am
Gjeva avkall p;
andre ·kann ujo
mykt andre hø:
Slike rnennes
himmelriket. I
det.
Dett e huglag
prydnad : pryd
for Gud stentl
1 . Pet. 4, 5.
Det hev stor
vil lydas t inn t
Til denne vil e
ge, som. ,hev ei
forfær'.d yver m
sa deim og hø!
9, 13. Han •kje
og gløyrn er ikJ
Han vil bu h,
Eg vil bu hjå d
Han gjev de'
34 : Spottaranc
han gjev <l ei au
So gjer han
Ven, kom her ,
1 1 . Audmykt
3, 12. Denne l
truande klæda
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den vegen, som
å er dei som finn
veg er livet, det
s herlegdom.
,in veg er fortjomillom desse tvo
: velja Guds veg.
ingsstad kongeANDERS GIL.
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rekna ilag med illgjerningsmenn ?
Lat oss gøyma andletet vårt og
skjemrnast yver oss sjølve, men
lat oss gjeva Jionorn æra ! Å du
AUheims drott ' kor elskeleg du er !
Um deg vart der vitna frå himme
len : «Denne er son min, som eg
hev hugnad i ! » Og no sit \han ved
Guds høgre haml. Vegen 1ians var
trong til dette sæte.
Lær av meg, segje r J esus.
Han vil læra hjarta vårt noko,
han vil me skal verta som han.
Han var mild og mj,uk i hiarta.
Kva sy,ner so me vår audmykt i ?
I å vedkjenna oss vår vesaldom,
kor smått det er med oss.
I å ikkie vilja vera meir enn me
er. M e a1ev ofte hug til å tøygja
oss og vilia vera større ,enn me er.
Me må læra av ,honom å vera
sanne.
Syner rne vår audmykt i å gjeva
avkall på de t me verkeleg er, for å
tena andre. Gjeva avkall ,på vår
rett og lata andre få godt av den.
Gjeva avkall på vår æra, for al
andr e ·kann njota den. A'k ta i aud
mykt andre høgre enn oss sjølve.
Slike menneske er dei størst e i
himmelriket. Det er ein gild attest
det.
Dett e huglag kallar bibelen ein
prydnad : pryd· dykk med audmykt,
for Gud stend dei storlåtne imot.
l. Pel. 4, 5.
Det :hev store fyremunar : Gud
vil lydast inn til deirn. Es. 66, 2.
Til denne vil e g sjå, til den elendi:
ge, som ,!1ev ei sundbroti ånd og er
forfærd yver mine ord. Han vil frel
sa deim og høyra deira bøner. Sal .
9, 13. Han kjem den elendige ihug
og g!øymer ikkje deira skrik.
Han vil bu \hjå deim. Es 57, 1 5.
Eg vil bu hjå den smålåtne i ånden.
Han gjev deim nåde. Ordspr. 3,
34 : S,pottaran e spottar han, men
han gjev dei audrnjuk e nåde.
So gjer han deim til store folk :
Ven, kom her høgr e upp. Luk. 14,
1 1 . Åudmykt er ein klædnad. Kol.
3, 12. Denn e klædnaden skal dei
truande klæda seg i og fordas t i.
,,

'
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Syt ikkje.
Ein morgon eg åt skulen gjekk,
ein liten fugl eg d1øyra f. ekk.
Han sat på greini, tLtrr og kald,
va r likevel so glad ein skal d.
Då so eg upp i treet så g,
på nytt han song so glad og fjåg.
Han kvitra !jost : «Godt mot, godt
mot !
Sjå soli lyser for din fot». Då fyrst e g såg at soli skein, og .,himmelen var klår og rein.
Eg kom ihug min frelsars ord
som lydde då han gjekk på jord.
«Til ,fuglen sjå, -~ sløkk sorgi ut !
Min Fader tek på seg all sut. So treng de ikkie syta då ;
men lata meg i livet rå. »
Ei bøn seg trengde fram i barm:
Du er min far, eg er ditt barn. .Alt som er tungt tek du på deg. Kor glad eg då kann kjenna meg !
Hjelp du meg då, som fuglen glad
kvar morgon syngja takkekvad.
Det dåm på heile dagen gjev, so man g ein gong e g røynt det hev.
.la kjære vener, lat oss då
til fuglane rett ofte sjå !
Til Jesus gå med sorg og sut,
og ved hans !øler kvila ut !
H. V.
Es. 4, 1-2. Kor mange daga r
vika skal dei gang a i <lesse vene
, klædi sine? Alle dagar : D ei s)<al
ferdast i deim, segjer Paulus. Det
er kvardagsklædi, og det er <leira
helgedagsprydnad.
Det er ein underleg ,ldædnad. Den
høver like gødt både for kongen og
tiggaren, for frua og tenestegjenta.
Den gjeng aldri av moden. Den
kann kverva vek,k , men solenge
der er noko av den, er den altid li
ke ven. Verdi gjeng i audmykts
klædi berre til kyrkje og i sam
ling og d å er det l ånte klæde. Difor
høver dei ikki e på deirn, dei er an
tan for store eller for små.
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Det er tilgjerdsla, og den buna
den som sit innunder, skin igjenom.
Og um nokon greider å narra
menneski, so greide r han ikkje å
narra llonom, som hev augo som
eldslogar.
Og slik lukka, som det er for
oss sjølve personleg, nå r me ikkje
bryr oss um å vera noko, men ber
re gjev oss i Guds hand. D e t er
eit strævsamt tiltak å jaga etter
æra. Det e r å velta stein mot bak
ken. Det er å renna etter skuggen
sin for å gripa honorn. Nei, røm
for sknggen din, so renn den efter
d/'!g. Dei audrniuke gjeng lettast
gjenom verdi av:di deira krav er ik
,! je so store til andre og til d ette
liv.
OLA NESSE.

Skatta r i h i m m elen.

I India hev dei ei soga um «Gu!l
slottet». Det var ein gong ein mek
tig sultan som d1eitte Ahmed. Han
fekk arng til å byggja seg ei't slott,
meir praktfullt enn nokon fyrr
hadd e sel, t!1øgt upp e i snøfielli.
Hai1 sende den dugelegaste av a1le
sin e byggmeistarar, Yehub, dit upp
for å byggja slottet Han hadde
m,e d seg ein ovleg stor smn .pengar,
og mykie gull og sylv. Då Yehub
korn upp i fjelli, :fe!kk han sjå, at
der var grueleg llungersnaud mil
lom folket der. Det var mange
som held! .på å døy av hunger. f
staden for å byggja slottet, tok
Y ehub alle pengane og kjøpte brød
åt <lei hnngra1;�!e, døyande menne
ski.
Lang tid etter kom Ahmed upp
for å sjå det J1erleg e slottet sitt. Då
han ilvkje fann noko slott, sende han
bod på Yelmb og fekk høyra kor
leis det hadd e gjenge for seg. Ah
med vart lJarm og let byggmeista
ren 1eggja i lekkjor.
« I morgo skal du døy», sa han ;
,dor du hev røva midelen frå kon
gen din,))
Men um natti hadde Ahmed ein
underleg draum . Der kom ein mann
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i S'kinande klædnad til ho nom og sa:
«Fylg meg!» Og <lei lyfte seg som
'På venger upp frå jordi, inntil dei
kom •til U1immelens port.
Dei gjekk inn, og sjå der stod eit
slott av reint gull, meir stralande
enn sjølve soli.
«Kva er dette for eit slott?»
spurde Aihmed.
Vegvisaren hans svara: «Det er
miskunnslottet, som den vise Yehub
hev bygt for deg. Glansen av det
skal lysa bjart og vara ved nar alt
på jordi er burte». Då skyna kon
gen, at Yehub hadde brukt penga
ne hans 'På den beste og visaste
maten; han hadde brnkt deim til å
gjera godt med.
Dette er eit heidensk eventy},
men •kva det lærer oss er sannt.
Soframt me gjer det som er rett,
treng rue ikkje um a stira rundt oss
etter synlege frukter.
Sjølv um me ikkie ved eit sjølv
forgløymande og uppofrande liv
kann byggja fraktfulle slott iher på
iordi, so er rue :likevel med og legg
stein pa stein til eit langt herlegare
slott i himmelen.
Dei pengar me ofrar for å tena
og hjelpa andre, aukar vistnok ik
kje våre bankinnskat her; men dei
vert samla til ein skatt i himmelen,
der korkie mott .eller mol tærer, og
der tjuvar ikkje kann bryta inn og
stela.
P. M--k.

Ei gamal legende.
Tidleg ein morgon sveiv ein en
gel yver ei blomeprydd eng og stog
ga framfor eit lite barn, som leika
i solskinet.
«Barn», sa engelen. «Elskar du
Jesus?»
,<Ja,» svara barnet, <(eg er eit av
,hans små Jamb».

«So hev han eit arbeid åt deg,
vil du gjera det for honom?»
«Ja, snart - men eg må leika
litt fyrst. No er det tidleg og dagen er då so lang.,,
Barnet heldt fram med leiken
sin, jaga sumarfuglar og plukka
blomar.

*

Då nokre år var gjengne vitja
engelen atter jordi. Barnet var no
skulegut, og engelen råka ihonom,
nett som han kom ut av skulepor
ten.
«Guten min», sa engelen, «dagen
lid, og du hev ikkje erma byrja ar
beidet ditt.»
«Å», Jo guten. «Det er då nok
tid enno. Dessutan er det no so
varmt, at eg ikkie· greider a gjera
noko arbeid.»

•

På eit annsamt kontor sit ein
midaldrande mann, djupt i arbeid
med bøkene sine. Engelen sti g inn.
«Min ven. Er de,t ikkje no på ti
de å taka til med meisteren sitt ar
beid?»
«Eg er for u]}pteken ti l å tenkja
på sovore. Eg må skaffa :pengar.
Kona og borni skal forsyrgjast. Si.
dan, når ,eg kann kvila meg, skal
eg tenkia på meisteren sit t ,irbeid.
No ihev eg i!kkje •tid.»

*

Nokre år er lidne, og atter gje
star engelen jordi. Denne gongen
møter han ein gama! mann, som
med ustøde steg gjeng ned etter
ein bakke - mot ei opi grav.
«Min ven, er du no fordig med
arbeidet ditt?»
«Natti er komh, sukkar den
gamle, og arbeidet mitt er enno ik
kje byria. Eg tyikte dagen var so
lang, so lang - men no er det forseint.»
Aargangar1e 1928, 29, 30 og 31 av
«Still e Stunder» kann ci:1 no so
langt U]}plaget rekk få seg tilsendt,
mot å senda inn til ekspedisjonen
kr. 1,50 + porto 18 øyre pr. iir
gang.

Verdi si sjuke sjel.

Verdi si sjel er sjuk. Den djupa
ste grunn til siukdomen er at ætti
er komi bur,( frå Gud.
Utan religion er der ingen fast og
berande moral.
Berre der Guds røyst, Guds lov
kann merkast i samvitet, ligg m(}
ralen fast.
Utan tru På noko etter dette liv,
er det ikkie noko verkelegt ansvar
for livet her.
Utan ein himmel yver oss, vert
det ikkje uoko, som kann lyfta og
bera yver det låge.
Når Gud kjem burt frå ætti er
der ikkie noko djupt og ævelegt å
•tru på og den livgjevande og kraft
skapande kjelda i trui turkar ut i
verdi si sjuke sjel.
H. USSING.
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Beste og billegaste matstover I byen
Husbunad I norsk stil.Stort bladhald.

STILLE STUNDER kjem ut i Volda kvar 14. dag og kostar med sendepengar kr. 3.00 for året. Tingarsamlarar fær for
5 løyste blad det 6te fritt. Kan tingast på alle poststadar i landet. Uppsegjingar av bladet må vera komne til sendestova
innan utgangen av halvåret. Elles stend tinging! fast. Tilskrift til styret og sendesløva er fru sokneprest Barstad, Volda
M. Årflot's prenteverk - Volda.

