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Mine dyrebare, høyt elskede venner!

1) Legg kraftig vinn på gudsfrykt på alle områder. Ved denne viker man fra det onde, 
langt, langt bort!!! Det kan aldri bli for meget av dette å frykte og elske Gud! Forkynn 
dette! Av full hals!

2) Elsk hverandre uavbrutt og uavkortet! Ingen fare for å være for drøy i så måte! Bli 
fylt av ytterliggående kjærlighet, og spar aldri hverken på gjerning eller ord!

3)3) Avsky diskusjon og stridigheter som pesten, ja, som helvetes ild! Lid hva som 
helst for å unngå den slags! Regn det som en uhyggelig skandale! Bevis at du ikke til-
hører ufredsætten, den som Gud skal knuse. – Forkynn dette med dødsens alvor! –

4) Enhver gjøre seg kraftig umak for å komme inn til fullkommen hvile i Gud, uten 
unntagelse! En vesentlig del av hvilen i Gud oppstår ved levende tro på skriftsteder 
som f. eks.: «Gud – hans vei er fullkommen.» «Alle ting er Guds tjenere.» «Gud gjør 
alt hva ham behager i himmelen og på jorden.» «Skjer det vel en ulykke i en stad uten 
at Herren har gjort den?»

«Alle«Alle ting samvirker til det beste for den som frykter og elsker Gud.» Rom. 8. «Det 
faller ikke en spurv til jorden uten at eders himmelske Fader vil, og endog hårene på 
eders hode er tellet alle sammen!»

5) Søk av hele hjertet, fullt bevisst, å bli helt igjennom grunnfestet i ringe tanker om 
deg selv! Nekt hårdnakket alle former for store tanker om deg selv! Vokt deg for 
selvklokskap og påståelighet som for helvete! Så er du i sannhet klok!

6)6) Gå helt inn for å leve for andre! Forsvinn i dette, i denne fullkomne motsetning til 
alt som heter egenkjærlighet, til alt som heter sitt eget! Først de andre! Dernest de 
andre! Og så: de andre i det uendelige! Når du sørger for andre, sørger Gud ekstra 
godt for deg! Glem det ei! I tide, og i utide.

7) Handlekraft må til! Søk den! Bli full av den! Ellers blir du bare et velmenende 
«me-he» og en pratmaker!


