
Må Himmelens 

Gud velsigne 

dette bladet slik 

at noen ved disse 

linjer kom inn på 

hjemvegen og fikk 

nåde til å vandre 

der.

Velkommen 

som leser! 

Og HAN er en soning for våre 
synder, og det ikke bare for 
våre, men også for 
hele verdens.
1.Joh.2.2

Ved denne vilje er vi blitt 
helliget ved at Jesu Kristi 

legeme ble ofret én 
gang for alle.

Heb.10.10

På Hjemveg
 Nr 11  juni  2009 4. årgang

Overalt hvor Evangeliet forkynnes,

tar Den Hellige Ånd og legger Ordet inn i hjertet 

til den som hører.

Og så sant det ikke avvises i vantro,

kommer det til å frelse den som hører.

Sigurd Odland
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Viktige begivenheter 
framover:
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Luk 18:10-13: To 
menn gikk opp til 
templet for å be. 

Den ene var en fariseer og den andre en  
toller. Fariseeren stod for seg selv og bad 
slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er 
som andre mennesker: røvere, urettferdige, 
horkarer - eller som denne tolleren. Jeg  
faster to ganger i uken og gir tiende av alt 
jeg tjener. Men tolleren stod langt borte.  
Han ville ikke engang løfte øynene mot  
himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: 
Gud, vær meg synder nådig! 

Vi har lett for å se på fariseere som 
egenrettferdige. Egenrettferdige, og opptatte 
av sine egne gode gjerninger som grunnlag 
for frelsen. Og også gjerne at de var over-
fladiske og bare så på det ytre livet.

Fariseerne var mennesker som tok sitt 
Gudsforhold meget alvorlig. Det var viktig 
for dem at omgivelsene forsto dette, og for-
sto alvoret ved å være menneske, slik at de 
søkte omvendelse. De hatet synd, og gjorde 
alt som var i deres makt for å bli kvitt den. 
Hele deres liv var et arbeid og strev for å 
leve rett. Så nøye var de med sitt liv, at 
 fariseeren Paulus ble kalt ulastelig. Andre 
mennesker kunne ikke få øye på synd i 
hans liv. Han var et praktmenneske. Det 
var ingen som kunne si at han var over-
fladisk eller levde et overfladisk dobbeltliv. 

Likevel levde de ikke rett med Gud. De 
trodde at de ved Guds kraft var i stand til å 
gjøre gjerninger som behaget Gud. Det kan 
hende med oss også. Men hva er så kristen-
dom? Kristendom er at gode eller dårlige 
gjerninger er uten betydning for din frelse. 
Det er ingenting du er i stand til å gjøre 
som gjør at Gud sier: ”nei, du har synda for 
mye, du har brukt opp nåden.” Det er også 

omvendt; det er ingenting du kan gjøre som 
kan mildne Guds hjerte. 

Gud fikk ved Jesu død på Golgata alt 
han trenger og ønsker for at du og jeg skal 
få komme til himmelen. Gud trenger ikke 
og vil heller ikke ha din omvendelse, din 
tro, din syndsbekjennelse eller ditt fromme 
Gudsliv. Alt vi kan og vil bringe Gud som 
gode gjerninger er vederstyggelig. Ingenting 
i ditt eller mitt liv kan mildne Guds hjerte, 
hvor fromt eller godt det enn er. Det er din 
neste, det vil si din familie, din nabo, dine 
kollegaer som trenger dine gode gjerninger. 

Dine synder, hva skal du så gjøre med 
dem? De skal du ta med til Jesus. Bekjenn 
de som synd, og tigg nåde som denne tol-
leren. At du bekjenner din synd gjør ikke 
Gud mer medgjørlig. Gud trenger som sagt 
ikke din syndsbekjennelse. Men du gjør 
det. Du trenger å se så mye av ditt bunn-
løse forderv at du gir opp kampen mot 
synda. Og derfor legger deg ned ved korsets 
fot og søker din frelse i det Jesus har gjort.

Som en kristen kan du ikke bli i din 
synd. En kristen som blir i sin synd står i 
fare for å falle ut av nåden. Synda er farlig. 
Synda vil lure deg bort i fra Jesus. Derfor 
må en kristen holde seg borte fra all synd. 

Tolleren så sin synd. Han hadde ikke 
noe annet håp en Guds nåde. Han var ikke 
from. Han var uten det rette livet. Han 
hadde ingen bedring å vise Gud eller men-
nesker. Han kom som han var den dagen. 
Slik kan du også få komme. Ja, det er den 
eneste måten å komme på. Nå har vi feira 
påske. Vi har feira Jesu ord fra korset: ”Det 
er fullbrakt!” Guds favn er åpen for enhver 
synder som kommer for å få forlatelse. 
Fordi vår Gud er en forsona Gud.   

Frelsestilregnelsen  
Av Lars Fredrik Ellingsen, Kodal.
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Frelsestilregnelsen  
Av Lars Fredrik Ellingsen, Kodal.

Se nå på Jesus, Guds offerlam
Han som har båret din synd, din skam.
Han som ble spikret til korsets tre,
Kun for at du skal ha liv og fred.

Du skal få fryde deg i din Gud,
Din dyre frelser han holdt hvert bud.
For Jesu liv er tilegnet deg.
Du skal få vandre på Himmelveg.

Det er av nåde hans fred er din.
Guds Sønn vil eie deg helt som sin.
Nå har du valget, vil du bli med?
Kom nå til Jesus, i ham deg gled.

Hans dyre blod har beredt din sak.
Du eier Himmelens velbehag.
For ingen synd kan fordømme deg.
Når Jesus gjemmer deg helt i seg.

Snart skal du møte den store Gud.
Da skal du evig få juble ut.
Med frigjort tunge få takke ham.
Din kjære Frelser, Guds offerlam.
 

Se nå på Jesus 
Av Øyvind Klavenæs
Skrevet 2009
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Er dåpen et sakrament eller er det en lydig-
hetshandling? Eller for å stille spørsmålet 
på en annen måte: Hva er hovedforskjellen 
på reformert og luthersk forståelse angå-
ende dåpen? 

Enkelte reformatoriske retninger legger 
sterkt vekt på det mennesket gjør. Dette 
kan lett føre til at det Gud gjør kommer i 
bakgrunnen. Luther fikk nåde til å vekt-
legge sterkt det Gud gjør, det vil si både det 
han gjør for oss og det han gjør med oss. 
Slik også med dåpen.

Dåpen er ikke noe mennesket gjør for 
Gud. Men at mange tenker slik forstår vi av 
uttrykkene som ofte blir brukt: ”han eller 
hun har døpt seg” og ”lydighetshandling”. 
Vi synes derimot tydelig å se i Skriften at 
også i dåpen er det noe Gud gjør med oss 
og for oss. Mennesket er passivt, det er Gud 
som utfører sin gjerning. Peter sa i sin tale: 
”enhver av dere la seg døpe” og ”de som 
tok i mot hans ord ble døpt”. Ap.gj. 2:38-41.

Av dette ser vi at dåpen ikke var noe 
som de første kristne gjorde, men noe som 

ble gjort med dem. Med andre ord; dåpen 
er et sakrament. Pontoppidan sier om et 
 sakrament: ”Et sakrament er en av Gud 
befalt hellig handling, i hvilken han ved 
synlige midler tilbyr, gir og besegler sin 
usynlige nåde og sine himmelske gaver.” 

Noen berømte malerier må sees under 
en bestemt synsvinkel dersom en skal 
kunne se billedets skjønnhet. Slik er det 
sannelig med dåpen. Skal vi se det her-
lige som skjer når noen døpes, så må vi se 
litt av den guddomlige sannhet i følgende 
Lutherutsagn: ”Det å døpes i Guds navn er 
ikke å døpes av mennesker, men av Gud. 
Selv om det skjer med menneskehånd, så 
er det dog i sannhet en Guds gjerning.” Det 
er altså Gud selv som døper. Menigheten 
er jo hans lemmer. Og når Jesus utfører sin 
frelsende gjerning, bruker han sine lemmer, 
nemlig menigheten. Den som ikke ser Guds 
rike, ser bare menneskehender. Men troens 
øye ser Guds hånd bak menneskehånden.

Kjære foreldre og faddere! La ikke 
 sentimentaliteten råde rundt døpefonten, 
men be om at Guds nådeformidling synlig-
gjort gjennom handling må få fargelegge 
dåpsstunda.

Dåp og dåpsopplæring
Av Håvar Fjære

Dåp i Peru: 8. mai var det dåp i kirken i Horacio 
Zevallos Games. Dåpen ble holdt i kirkebygget som 
er reist i tilknytning til barnehjemmet ute i Arequipa 
i Peru. Fire stykker ble døpt. Tre av disse er ungdom-
mene på bildet; f.v. Renso Quispe Layme (14), 
Apolonia Quispe Layme (18), og Ana Rosa Natalia 
Quispe Layme (10). I tillegg ble Cristina Naupa  
Herrera (56) døpt, men hun var ikke tilstede da 
bildet ble tatt. Foto: Dumaris Marca Layme. 
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Eg var på sykkeltur over Sognefjellet – 
fjellovergangen mellom Gudbrandsdalen og 
Luster. Eg var komen framom Fanaråkstei-
nen, der vegen er 1435 meter over havet. 
Då sette eg meg og tok fram testamentet 
mitt. Eg ville ha ei andaktsstund.

All ting vart til ved han. Det var det 
 fyrste ordet som møtte meg frå Joh. 1:3.

Eg såg opp frå testamentet, og den veldige  
naturen fanga synet mitt. Til venstre lyfte 
fjelltoppane seg opp frå Smørstabbreen. Det 
var ”Geita” med to horn. Det var ”Saksa”.  
Framfor meg reiste Fanaråken seg som ein 
veldig preikestol. Det glitra i den blåkvite 
breen som nådde mest til føtene mine. 
 Fjellheimen vart til eit bedehus for meg.

Johannes steig på stolen: All ting vart til 
ved han. I ei skål ved foten av fjellet lyste 
det frå eit krystallklårt vatn.  – ”Døype-

fatet”. - All ting vart til ved han. - Nokre 
blåklokker stod ved vegkanten og ringte 
sanninga inn i mi sjel: All ting vart til ved 
han. Eg såg ned att i testamentet, og då 
høyrde eg Johannes seie i same andedrag: 
Sjå, der Guds lam som tek bort verdsens 
synd! All verdsens synd. Det er eit veldig 
”kjerrelass” det! Det er ei veldig byrd det!

Men han som har skapa fjella i Noreg, 
han tok denne byrda og bar henne opp til 
Golgatahaugen, og der kasta han henne 
 attom ryggen sin i nådehavet. – Ven, du 
som les dette: i denne byrda var dine 
synder. Straffa for dine synder vart lagt på 
han, for at du skulle ha fred.  Fred, fred, 
underfull fred, midt i ei fredlaus verd. Du 
har ein stor Frelsar. All ting vart til ved han. 
Bøy deg for ham og tilbed ham. Mektig til å 
frelsa han er.

All ting vart til ved Ham!
Av Olav Vikøren. Skrevet høsten 1942.

Medarbeidere i Peru.
Foran fra venstre: 
Radiotekniker Raúl  
Paucara, evangelist Miguel 
Curse, evangelist Hugo 
Castellanos, evangelist  
Eusebio Alvis, radio-
tekniker Victor Valeriano.  
 Bak fra venstre: 
Evangelist Ubaldo Marca, 
assistent barnehjem Jacky 
Curse, bestyrerpar barne-
hjem Adolfo og Teresa 
Barrantes, regnskapsfører 
Miguel Fuentes, 
Evangelist Damián  
Heredia, kontorsekretær 
Vicky Gonzales, ettåring 
for ELM Anne Margrethe 
Malerød.
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En aften kom det en ung mann inn på 
et kristelig møte i Chicago. Han var for-
retningsmann, gift og var meget rik. Han 
sto nede ved døren, og ved møtets slutt 
kom predikanten ned til ham og spurte 
om han ville bli en kristen. ”Ja”, svarte 
han, ”men - ikke i aften”. ”Hvorfor ikke 
i aften?” Spurte predikanten. ”Nei - hva 
tror De mine forretningsforbindelser 
ville si om jeg ble en kristen?” Denne 
aften sto denne unge rikmannen like ved 
Guds rikes port, men han gikk ikke inn!

Noen dager etter kom det et ilbud til 
predikanten at han måtte komme til den 
unge mannen som nå lå meget syk. Under 
deres samtale lovet den syke at han ville 
gi seg over til Gud. Men - så ble han frisk 
- og glemte, som så mange, ” å betale 
Gud sine løfter”. Så ble han syk igjen, et 
tilbakefall, og hans hustru sendte bud etter 
predikanten. Da han kom inn til den syke, 
sa denne: ”Jeg har ikke sendt bud etter 
Dem, De kan bare gå igjen.” ”Får jeg ikke 
lov til å be for Dem?” spurte predikanten. 
”Nei, det nytter ikke nå, for Guds ånd 
 kaller ikke mer.”

Dagen etter satt hans hustru og hans 
lille datter ved den døende mannens leie. 
Om en stund slo han øynene opp og så 
på dem. Så sa han: ”Kornhøsten er forbi, 
frukthøsten er til ende - og jeg er ikke 
frelst!”

Dette sa han så lenge, inntil det lød som 
en hvisken i døden --.

For sent

Gaver
Landsstyret vil igjen takk for en stor gave 
gitt til arbeidet. I februar ble det fra et 
ektepar gitt kr. 500 000,-. I tillegg kommer 
det stadig mindre og større beløp inn, slik 
at vi til nå har hatt det vi trenger for å drive 
virksomheten. Du ser noe av hva disse 
midlene går til på side 7 der du ser bilde  
av medarbeiderflokken ute i Arequipa. 
Hjertelig takk! Så nedber vi Herrens signing 
over midlene.

Logo
Etter hvert har behovet for en logo / grafisk 
profil for Evangelisk Luthersk Misjonslag 
oppstått. Hvis noen har synspunkter på 
hvordan den bør utformes / hva den bør 
symbolisere, så ta kontakt med sekretæren. 
(navn og adr. på s. 2).

Konfirmasjonsundervisning
I Vestfold har vi nå i flere år hatt konfir- 
masjonsundervisning med tilhørende 
konfirmasjon. I år er konfirmasjonsdagen 
7.juni. Hvis det for noen er ønske om å 
delta i undervisningen for 2009-10, så ta 
kontakt med kretsformannen i Vestfold, 
Olav Malerød, tlf: 33 11 38 33.  
Om avstanden er lang, så lar det seg godt 
gjøre å sy sammen fleksible undervisnings-
opplegg.

Viktige 
opplysninger:
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Gunhild var en av de stauteste jentene i 
bygda. Hun var intelligent, hadde fått en 
god oppdragelse og var kommet fra et godt 
hjem. Men hun var ikke narraktig eller stor 
på det. Derfor var hun avholdt av de andre 
ungdommene som få. Hvis ikke Gunhild 
var med, var det liksom ikke skikk på noe. 
Skulle noe settes i gang, spurte de alltid 
henne til råds. Hun hadde godt tiltak, hun 
hadde planer. Skulle leken gå riktig godt, 
måtte Gunhild være der. Hun satte humør i 
hele flokken. 

Gunhild hadde vært på en pensjonat-
skole. Der hadde hun lært så mange ting 
som kunne interessere ungdommen, og 
som hun forstod å anvende bedre enn de 
fleste. Men det var en ting med Gunhild 
som ingen ante. Det var at hun trass alt var 
en gudsøkende sjel. Hun hadde det på sitt 
vis. Hun gikk og tenkte for seg selv på sitt 
gudsforhold og sin sjels frelse. Ingen skulle 
ha trodd at den livslystne, vakre Gunhild 
brydde seg noe om det. 

Det var ikke så sjelden hun gråt seg i 
søvn etter en lystig kveld. I kirken ville hun 
nødig gå, for at ingen skulle tenke bedre 
om henne enn hun fortjente. Og på møter 
satte hun aldre sine ben, for det lå liksom 
under hennes verdighet. Hun hadde nå sitt 
å stri med av hovmodsånd Gunhild også, 
skjønt det aldri kom fram. Dertil var hun 
for dannet og fin. Hun ble gående der og 
vise seg lystig og glad. Men det verket og 
brant inne i hennes sjel.

Så skjedde det at det kom vekkelse til 
bygda. Gunhild og hennes venneflokk 
holdt seg utenom det hele. Men det var 
ikke fritt for at de av og til kunne være å 
se på et møte. Og under disse særskilte 

omstendigheter fant Gunhild at hun også 
kunne titte innom, for å se hvordan dette 
svermeriet artet seg. Så skjedde det utenke-
lige;  Gunhild ble vakt. Og hun ble ikke bare 
vakt, men hun ble løst fra sitt tidligere liv. 
Gud handlet med henne i sin nåde. Hun 
fikk se seg som en fortapt synder. Men hun 
fikk også gripe frelsen, slik at hun fikk syn-
denes forlatelse og ble et nytt menneske.  
Det var gripende å høre når Gunhild avla 
sitt enkle vitnesbyrd. Hun hadde jo betin-
gelser som få for å kunne si hva hun følte 
og hadde opplevd. Gunhild brøt nå alle 
broer av. Hun sluttet å tumle seg med de 
gamle kameratene. Men hvis hun møtte 
dem, eller leilighetsvis kom sammen med 
dem, var hun lys og vennlig som før. Det 
var ikke hennes skyld at forståelsen ikke 
lenger var den samme som før.

Verden vil bestandig ha det til at det er 
de troende som er så umulige å være i lag 
med. Men de tenker ikke over at det er 
noe hos dem selv som gjør at de ikke føler 
seg til pass. Det er samvittigheten som 
anklager. Derfor hjalp det ikke hvor snill 
og vennlig Gunhild var. Det hjalp ikke hva 
hun gjorde for å få sine gamle venner med 
inn til Frelseren. De gikk sin vei, og hun 
mistet dem - så sårt som det var. Gunhild 
følte at det ikke nyttet å mase på dem. Det 
hun kunne, det gjorde hun, og det var å be 
for dem sent og tidlig.

I kameratflokken ble det stusselig da 
Gunhild brøt ut. De hadde vært så vant 
til å regne med henne. Nå fikk de liksom 
ingenting til. Og noe var det som arbei-
det hos dem også. Men de ville ikke være 
ved det. De forsøkte å holde det gående 
med en og annen liten tilstelning, men det 
lyktes dårlig. Det ble ingen fart i det nå når 
Gunhild var borte. Men så var det omkring 
jul. Da hadde de satt seg fore at de ville ha 
en julemoro av det gode gamle slaget, med 
dans, mat og fest, alt det de bare orket. 

Gunhild
Av Sigurd Berg 
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Mens de holdt på å planlegge dette, var 
det en som sa: ”Skal vi ikke be Gunhild?” 
Det hørtes kanskje litt rart ut, men det var 
virkelig ikke ondt ment. For alle respekterte 
henne. Derfor sier en: ”Å, hun kommer 
ikke.” Ja, ja, men de kunne da innby 
henne for å vise at de ikke hadde noe imot 
henne. Vil hun ikke komme, så vil hun 
ikke komme. Fra deres side var det mest en 
høflighet. Så ble det til at de virkelig sendte 
en innbydelse til Gunhild. De skrev et pent 
brev til henne, der de sa at de respekterte 
at hun fulgte sin overbevisning. Men sam-
tidig spurte de om hun ville gjøre dem den 
glede å delta i den sedvanlige julemoro så 
langt som hun syntes hun kunne.

Og hva skjer? Gunhild lover å komme.
Da festdagen kom, var alle møtt fram i 

god til. Gunhild var den siste som kom. Det 
var mange underlige følelser som gjennom-
strømmet ungdommene da de hørte hun 
ville komme, og særlig nå mens de gikk og 
ventet henne hvert øyeblikk. Sant å si, så 
var det en og annen som helst ønsket hun 
skulle ha sagt nei takk. Ikke fordi de ikke 
mente det oppriktig med sin innbydelse, 
men det var liksom at det ikke tiltalte dem 
likevel, at Gunhild, etter den forandring 
som var skjedd med henne, skulle søke 
deres selskap. Så underlige kan menneskene  
være. De finner det ikke galt å være med på 
de tilstelninger de selv får i stand, men hvis 
en annen som er kristen vil være med, er 
det galt likevel.

Der kom Gunhild. Hun hadde en stilig 
lyseblå kjole. Det var beundring å lese i 
alles øyne da hun kom innover golvet. Det 
var den samme staute inntagende Gunhild 
som før, men med et nytt og fredfylt ut-
trykk over det intelligente ansiktet. De var 
litt forknytt, alle sammen. Den eneste som 
var frimodig, var Gunhild. Hun hilste på 
hver enkelt og hadde et vennlig ord til hver. 
Og de mente det alle så hjertelig da de tok 

henne i hånden og trykket den varmt. Det 
var meningen at de skulle begynne jule-
moroen med et festmåltid. Men før det rakk 
så langt, skjedde det noe som skulle få 
uanede følger. En av ungdommene, Edvard, 
sønnen på den store gården hvor de holdt 
til, sier høyt så alle hørte det: ”Takk skal du 
ha at du kom, Gunhild. Vi har savnet deg 
alle sammen, og det har ikke vært så kjekt 
hos oss siden du ble borte.”     

Gunhild hadde egentlig tenk å vente 
med det hun skulle si til siden, men nå 
kom det som det kom: ”Ja, du skal ha takk 
fordi du sier meg velkommen”, sa hun, 
”men jeg er redd for at jeg kommer til å 
forstyrre moroa for dere. For jeg er kom-
met for å si farvel.” ”Hva mener du med 
det?” ”Å,” sier Gunhild, ”dere vet jo alle 
sammen hva som er hendt med meg.” ”Ja, 
men du kan da være sammen med oss for 
det. Vi skal ikke be deg på noe som du 
ikke har lyst til å være med på.” ”Jeg vet 
det,” svarte Gunhild, ”og fordi jeg visste at 
dere er så snille og rettlinjede som dere er, 
og mener det bare godt, sa jeg ja til denne 
innbydelsen. Men jeg er kommet for å si 
farvel.” 

Det ble stille i ungdomsflokken. Gunhild 
reiste seg. Hun var vel vakker som hun 
stod der i den lyseblå kjolen, med hendene 
foldet og øynene som lyste av himmelsk 
klarhet, mot alle disse som hun var vokst 
opp sammen med. Hun hadde lekt sam-
men med dem, og delt så mange sorger og 
gleder sammen med dem. Stemmen skalv 
litt, men hun fikk da frem det hun ville si, 
og det grep alle: ”Å,” sa hun, ”dere vet ikke 
hvor glad jeg er i dere alle sammen. Og jeg 
har mye å takke dere for. Men under alt det 
vi hadde sammen, var det en ting jeg  
manglet. Jeg hadde ikke fred med Gud. 
Ingen av dere visste noe om det, men det 
var ofte jeg gråt meg i søvn. Jeg kunne ikke 
snakke med dere om det. Jeg visste at dere 
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ikke kunne gi min sjel fred. Men nå har 
 Jesus gitt meg fred. Jeg har fått lov til å tro 
at jeg er et Guds barn, frelst av nåde for 
Jesu skyld. Kan dere huske salmeverste vi 
lærte til konfirmasjonen? Jeg søkte trøst i 
mange ting som kunne ei fornøye den sjels 
attrå som i meg lå. Det verset passet på 
meg. Men nå synger jeg helst på det verset 
om Jesus: Der fikk jeg fred, der fant jeg sted 
for duens trette fotefjed, endog det varte 
lenge.

Jeg ville så gjerne dere skulle få kjenne 
det samme, og at vi kunne være i lag som 
vi alltid har vært, men være i lag med 
 Jesus. Jeg tør ikke snakke for meget med 
dere om Gud. Men jeg snakker daglig 
med Gud om dere. Jeg ber hver dag om at 
dere må bli Guds barn. Inntil da får jeg si 
farvel.” 

Her begynte noen av de andre pikene 
å gråte. Guttene satt bleke og tause og så 
ned. Gunhild kjempet også med gråten. 
Hun sto og så på dem alle sammen, en for 
en. Men til slutt tok hun seg sammen, gikk 
over golvet, og tok venninnene i hånden. 
Hun nevnte dem ved navn etter hvert. ”Ja, 
farvel da, Olga,” sa hun, ”og takk for at du 
har vært så god mot meg.” Olga storgråt. 
”Og du, Anna”, sa hun, ”farvel du også. 
Det er så sårt at vi skal gå hver vår vei.” 
”Å nei, Gunhild,” ropte Anna, ”du må ikke 
gå.” ”Nei, gå ikke,” stemte Inger i med. 
”Jeg vil bli som deg. Du må be for meg.”

Og nå slapp Gunhild å gå fra den ene til 
den andre. For de flokket seg om henne, 
og alle venninnene klynget seg inn til 
henne. Det var det samme som de gikk 
og bar på alle sammen. Også guttene kom 
bort til henne. Så sier Edvard som hadde 
budt henne velkommen: ”Du Gunhild, jeg  
 ønsket deg velkommen, og jeg mente det. 
Jeg kan gjerne tilstå at jeg gikk og tenkte 
for meg selv at det var rart du ville komme, 
og jeg ønsket at du ville ha sagt nei. Men 

nå skjønner jeg at du er ærlig. Og du har 
funnet noe som vi alle sammen går og 
lengter etter. Jeg vil også bli en kristen, 
Gunhild. Men da må du ikke gå, men du 
får hjelpe oss alle sammen.”

Dermed var isen brutt både hos ham og 
hos de andre guttene. Det var ingen som 
skammet seg over at tårene kom, og det var 
ingen som skammet seg over å bøye kne 
sammen med Gunhild. Da mor til Edvard 
kom inn for å varsle at nå var maten ferdig, 
ble hun stående aldeles håndfallen ved å 
se alle de knelende ungdommene. Men hva 
skulle hun gjøre? Hun var like syk i sin sjel 
som de. Derfor glemte hun maten sin og slo 
lag med de unge hvor Herren ga sjeleføde.

Det ble en underlig julemoro. Det kan 
enhver skjønne, som tenker på hva det står 
om gleden i himmelen, over en synder som 
omvender seg.

Gunhild slapp å si farvel. Og det store er 
at alle disse ungdommene som den kvelden 
ga seg over til Gud, de ble bevart. De ble 
stående som trauste kristne opp gjennom 
årene, som bygdas tillitsmenn på en eller 
annen måte. Et sunt åndelig liv fikk de 
nåde til å leve innen bygda.

Gunhild er blitt gammel og hvithåret nå. 
Hun er ikke spenstig og sprek lenger. Nå 
må hun bruke stav når hun går. Men når 
hun kommer inn i kirken eller på bede-
huset, da følger mange takknemlige øyne 
henne, mens hun finner frem til plassen 
sin. Hun er som en mor for alle de troende. 
Fremdeles lyser det intelligente ansiktet, 
som nå er blitt rynket. Det lyser av kjærlig-
het nå hun møter noen av sine gamle  
venner, eller når hun får høre at noen av 
den oppvoksende slekt vil være med i  
venneflokken.



12 www.misjonslaget.no

Ungdomsleir på 

Skautvedt 
leirsted 
v/ Farris i Vestfold 
26.-28. juni

Fredag 26. juni 
Kl. 1800  Ankomst
Kl.1900  Kveldsmat 
Kl.2000  Kveldsmøte v/  
 Grete Espeland 

Lørdag 27. juni 
Kl.0830  Frokost 
Kl.1000  Møte v/ Olaf  
 Andre Klavenæs 
Kl.1230  Middag
Kl.1500-1800  Seminarer: 
Kl.1500  ”Samfunnssynd,  
 menighetssynd,  
 personlig synd.”
Kl.1600  ”Den enslige  
 stand – ekteskap”
Kl.1700  ”Skapelse –  
 evolusjon”
Kl.1830  Kveldsmat
Kl.1945  Kveldsmøte v/  
 Mariann Malerød
 Leirbål, sang,  
 vitnesbyrd.

Søndag 28. juni 
Kl.0830  Frokost 
Kl.1000  Formiddagsmøte 
v/ Jon Espeland
Kl.1230  Middag.

Ta med: Bibel og sangbok, 
sovepose, toalettsaker. 
Hvis du ønsker: badetøy, 
fiskesaker. 
Alder: For voksen 
ungdom som er ferdig 
med ungdomsskolen.
Pris: Leiren koster kr.150,- 
pr. person. 

Påmelding og 
informasjon:
Olaf Andrè Klavenæs
Ravn. 245 C
3220 Sandefjord
Tlf: 334 73 175 / 
922 86 453
E-post: olanklav@frisurf.no

Påmeldingsfrist: 17. juni!

Veibeskrivelse: Skautvedt 
leirsted ligger på vestsiden 
av Farris i Vestfold. Ca. 10 
km med bil fra Larvik (se 
kart på programmet for 
barneleiren).

Mer informasjon på misjonslaget.no

Yngresleir på 
Skrim sportskapell, 
Kongsberg, 24.-26. juli 

Fredag 24. juli 
Kl.18-1900 Ankomst
Kl.1900  Kveldsmat 
Kl.2000  Åpningsmøte v/  
 Håvar Fjære 

Lørdag 25. juli
Kl.0830  Frokost 
Kl.1000  Bibeltime v/  
 Mathias Mangelrød
Kl.1100  Utfordringer for  
 hode og muskler.  
 (bl.a. Quiz, Skrim- 
 toppbestigning,  
 fisking o.l) 
Kl.1700  Gruppemøte  
 /temamøte
Kl.1830  Kveldsmat 
Kl.2000  Kveldsmøte v/  
 Anne Helèn  
 Mangelrød

Søndag 26. juli
Kl.0830  Frokost 
Kl.1100  Bibeltime v/  
 Mathias Mangelrød 
Kl.1230  Middag 
 Rydding/pakking 

Emne: ”Jesus; 
mellommann, 
offerlam, 
konge”
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Mer informasjon på misjonslaget.no

Fredag 24. juli
Kl.18-1900 Ankomst
Kl.1900  Kveldsmat
Kl.2000  Åpningsmøte  
 v/ Inger Lise  
 Mangelrød

Lørdag 25. juli
Kl.0830  Frokost
Kl.1000  Bibeltime v/ Lars  
 Ingmar Thorsen
Kl.1230  Middag
Kl.1600  Sangmøte
Kl.1830  Kveldsmat
Kl.2000  Kveldsmøte v/  
 Inger Lise  
 Mangelrød

Søndag 26. juli
Kl.0830  Frokost
Kl.1000  Bibeltime v/ Lars  
 Ingmar Thorsen
Kl.1230  Middag
 Rydding/pakking

Ta med: Bibel og sangbok, 
sovepose, toalettsaker,  
badetøy hvis du ønsker 
det.

Alder: Opp til og med 
5.klasse

Pris: Leiren koster kr.150,- 
pr. person.

Påmelding og 
informasjon:
Asbjørn Mangelrød
Holmshagen
3282 Kvelde
Tlf: 996 24 658
E-post: 
asbjorn.mangelrod@
gmail.com

Påmeldingsfrist: 17.juli!

Veibeskrivelse: Skautvedt 
leirsted ligger på vestsiden 
av Farris i Vestfold. Ca. 10 
km med bil fra Larvik.

Ta med: Bibel og sangbok, 
sovepose, toalettsaker, bade-
tøy hvis du ønsker det. 
Alder: 6. – 10.klasse 
Pris: Leiren koster kr. 150,- 
pr. person.

Påmelding og informasjon:
Håvar Fjære
Åsrumvn. 447
3220 Sandefjord
Tlf: 901 95 618 / 331 10 831
E-post: hafja@online.no

Påmeldingsfrist: 17.juli!

Veibeskrivelse: Skrim 
er fjellpartiet på grensa  
mellom Vestfold, Telemark 
og Buskerud. Følg veien 
gjennom Lågendalen til 
skilting Skrimkapellet.

Emne: ”Jesus; 
mellommann, 
offerlam, 
konge”

Barneleir på 

Skautvedt 
leirsted 
i Larvik, 24.-26. juli

Emne: ”Jesus - vår 
redningsmann!”
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Sommerbibelskole på 

Imi-stølen
Oppdal 

09. juli - 12. juli 2009

Torsdag 9. juli
Kl. 19.00  Samling og kveldsmat
Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Torgeir Bygstad
Fredag 10. juli
Kl. 10.00  Bibeltime v/ Torgeir Bygstad.  

Emne: ”Lov og evangelium hos  
profeten Esekiel”

Kl. 11.30  Bibeltime v/ Petter Skipnes.  
Emne: ”Jesu hjerte – våre hjerter.” 
Matt.13.9-17

Kl. 17.00  Bibeltime v/ Torgeir Bygstad.  
Emne: ”Lov og evangelium hos  
profeten Esekiel”

Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Øyvind Klavenæs. Offer
Lørdag 11. juli
Kl. 10.00  Bibeltime v/ Torgeir Bygstad.  

Emne: ”Messias forventninger hos 
profeten Esekiel”

Kl. 11.30  Fortsettelse av bibeltime  
v/ Torgeir Bygstad 

Kl. 17.00  Bibeltime v/ Petter Skipnes.  
Emne: ”Åndens sverd.”  
Gal.5.16-17

Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Øyvind Klavenæs. Offer
Søndag 13. juli
Kl.10.30  Formiddagsmøte v/ Torgeir Bygstad. 

Offer
Kl.12.30  Middag / Avslutning på Sommer- 

bibelskolen 

Bønnemøte hver morgen kl.08.30

Måltider: Frokost: kl.09.00, middag: kl.13.00, 
middag søn.: kl.12.30, kaffe/ saft: kl.16.00-
16.30, kveldsmat: kl. 18.30

Priser:
Full pensjon:
Voksen: kr.1200,-  13-17 år: kr. 900,-
8-12 år: kr. 600,- 4-7 år: kr. 400,-
0-3 år: Gratis Student mod.: kr. 900,-
Maks familiepris m/barn under 18 år: kr. 3300,- 
Sengesett: kr.90,- pr. døgn

Campingvogn: kr. 110,- pr.natt + kr 20,- pr. natt 
pr. person 
Tillegg for strøm: kr. 40 pr.natt
Telt: kr. 20,- pr.natt, pr.person
Tillegg for rom i nybygget (m.wc/dusj):
Rom: kr. 200,- pr.døgn
Leilighet: kr. 350,- pr.døgn
NB: Gjelder dem som forhåndsbestiller disse 
rommene. Deltagere som bestiller vanlig rom, 
men som av plasshensyn legges i nybygget,  
slipper dette tillegget.

Aldersbestemte priser på enkeltmåltider!
Tørrmåltider/middag
Voksen: 60,-/100,- 13-17 år: 60,-/100,-
8-12 år: 40,-/60,- 4-7 år: 20,-/40,-
0-3 år: Gratis/Gratis
-25% måltidsrabatt for de som ligger ute og 
spiser inne.

Gi beskjed dagen før ved bestilling av middag! 
Dersom det er mulig, bør også enkeltmåltider 
bestilles dagen før. For de som har betalt 
pensjonspris, og skal trekke ut ett eller flere mål-
tider, så gjelder følgende regel: Betaler 65% av 
serveringsprisene.

Du er hjertelig velkommen til å være med på 
hele samlingen, eller delta på enkeltmøter!

Påmelding innen 1. juli til
Birger Mangelrød
Kvelderønningen, 3282 Kvelde
Tlf: 331 12 044 / 918 77 224

Mer informasjon på misjonslaget.no
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Sommerbibelskole på Bygland 
05. august - 09. august 2009

Onsdag 5. august
Kl. 19.00  Samling og kveldsmat
Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Olaf Klavenæs
Torsdag 6. august
Kl. 10.00  Bibeltime v/ Jon Espeland
Kl. 11.30  Bibeltime v/ Olaf Klavenæs.  

Emne: ”Guds vilje – Jesu mat.”
Kl. 17.00  Bibeltime v/ Lars Fredrik Ellingsen. 

Tema: ”Calmeyergata-linjen.”
Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Jon Espeland
Fredag 7. august
Kl. 10.00  Årsmøte. Egen påmelding.  

Andakt v/ Arthur Salte
Kl. 17.00  Bibeltime v/ Magne Straumstein
Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Tore Mangelrød. Offer
Lørdag 8. august
Kl. 10.00  Bibeltime v/ Olaf Klavenæs. 

Emne: ”Livsreisen.” Salme 90.10
Kl. 11.30  Bibeltime v/ Tore Mangelrød
Kl. 17.00  Ragnvald Lende. Sangskatten etter 

Anders Nilsson
Kl. 20.00  Kveldsmøte v/ Jon Espeland. Offer
Søndag 9. august
Kl. 10.30  Formiddagsmøte v/ Tore Mangelrød. 

Offer
Kl. 12.30  Middag / Avslutning på Sommer- 

bibelskolen 

Bønnemøte hver morgen kl.08.30

Måltider: Frokost: kl.09.00, middag: kl.13.00, 
middag søn.: kl.12.30, kaffe/ saft: kl.16.00-
16.30, kveldsmat: kl. 18.30

Priser:
Full pensjon:
Voksen: kr.1000,- 14-18 år: kr. 750,-
5-14 år: kr. 500,- 0-5 år: Gratis
Maks familiepris med barn under 18 år: kr. 3500,-

Sengetøy: kr. 100,-. Camp.vogn m/strøm:  
kr. 130,- pr.døgn. Telt: kr. 80,- pr.døgn
Aldersbestemte priser på enkeltmåltider!
Frokost / kvelds:  Over 14 år: kr. 30,- 
5-14 år: kr.15,-  Under 5 år: Gratis
Middag:   Over 14 år: kr. 75,- 
5-14 år: kr. 35,-  Under 5 år: Gratis
-25 % måltidsrabatt for de som ligger ute og 
spiser inne.

Gi beskjed dagen før ved bestilling av middag! 
Dersom det er mulig, bør også enkeltmåltider 
bestilles dagen før. For de som har betalt  
pensjonspris, og skal trekke ut ett eller flere  
måltider, så gjelder følgende regel: Betaler 65 % 
av serveringsprisene.

Du er hjertelig velkommen til å være med på 
hele samlingen, eller delta på enkeltmøter!

Påmelding innen 1. august til
Svein Mangelrød 
Kveldsvik, 3282 Kvelde
Tlf: 331 12 047 / 470 22 594
E-post: formann@misjonslaget.no

De som ønsker å delta på årsmøtet må gi  
tydelig beskjed om dette ved påmelding!

Mer informasjon på misjonslaget.no
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Til enkelte tider har vekkelsen preget Guds 
folk på en spesiell måte, og gitt sin egen 
glød og tone i de troendes sang. Aldri er 
vel gleden over frelsen sterkere og renere, 
himmelhåpet klarere, søskenkjærligheten 
dypere og omsorgen for de uomvendte ster-
kere, enn når Gud i sin nåde lar vekkelse 
og fornyelse bryte fram. 1700 og 1800-tallet 
ble sterkt preget av store vekkelsesbølger. 
”Den store vekkelsen” begynte i England 
rundt 1730. Brødrene John og Charles 
Wesley var blant redskapene Gud brukte til 
å sette mennesker i brann for evangeliet.

I studietiden dannet John sammen med 
broren Charles, og noen flere studenter, en 
gruppe der ønsket var å ta kristendommen 
på alvor, og leve et hellig liv. Omgivelsene 
kalte dem noe hånlig metodister.  Men 
John Wesley opplevde ingen frelsesvisshet, 
og var hele tiden usikker på om ikke Gud 
krevde noe mer av ham, tross alt hans strev 
for å leve hellig og godt. Noen fra denne 
gruppen reiste til Amerika som misjonærer. 
Denne reisen ble ikke som Wesleybrødrene 
hadde tenkt. John sa selv om dette: ”Jeg 
som reiste helt til Amerika for å omvende 
andre, var ikke selv omvendt til Gud.” Hele 
tiden dreide spørsmålet seg om hva de selv 
måtte gjøre for å være kristne. I 13 lange år 
kjempet Wesley for å være en kristen. Men 
han var ikke sikker på at Gud hadde tatt 
imot ham som sitt barn, uansett hvor mye 
han strevde. 

Ved slutten av 1737 reiste han tilbake 
til England, nedbrutt og fortvilet over å ha 
mislyktes. Da møtte han mennesker som 
hjalp ham til å erfare syndenes tilgivelse. 
Det var herrnhutere, tyske pietister, med et 
klart budskap om Jesu forsoning. De sa at 
han måtte slutte å kjempe for å bli frelst. 
Bare troen på Jesus Kristus alene som 
frelser, var nødvendig. Da Wesley omsider 
gav opp sin egen kamp for å bli frelst, og 
overlot seg i Guds hånd, fikk han ta imot 
frelsen i Jesus som en gave. ”Jeg fikk en 
visshet om at han hadde tatt bort mine 
synder, ja, nettopp mine, og frelst meg fra 
syndens og dødens lov.”  Wesley opplevde 
at han var forsonet med Gud.

Dette møtet som John Wesley hadde 
med Gud kom til å forandre hele Englands 
historie. Mange historikere mener at 
den vekkelsen som fulgte kom til å gjøre 
en forskjell på utviklingen i England og 
Frankrike. I Frankrike reiste de undertrykte 
massene seg i en blodig revolusjon i 1789. I 
England var det også mye sosial nød, utnyt-
ting av arbeidere i den gryende industrielle 
revolusjon, og mye barnearbeid i fabrik-
kene. Men det er sagt at vekkelsen fikk den 
følgen at mens de blodtørstige revolusjo-
nære i Frankrike sang “Marseillasen”, sang 
Englands fattige befolkning “Jesus, du som 
har meg kjær”, som John Wesley og hans 
bror Charles lærte dem. Vi finner denne på 
nr 447 i Sangboken:

Sang gjennom tidene
Av Inger Lise Mangelrød
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Jesus, du som har meg kjær,
Til ditt hjerte vil jeg fly.
Høyt går havets bølger her
Truende er stormens gny
Skjul meg i din frelserfavn
Inntil stormen legger seg!
Før meg inn i Himlens havn
La meg ankre trygt hos deg!

Annen tilflukt jeg ei vet
Hjelpeløs jeg flyr til deg
Du kan gi meg liv og fred
Du, kun du, kan hjelpe meg.
Verden ingen trøst kan by
All min lit til deg er satt
Skjul meg i din vinges ly
Vær mitt lys i mørke natt!

Mer enn alt du er for meg
I hver nød med hjelpen nær.
Styrk den svake på hans vei,
Reis den opp som fallen er!
O velsignede Guds Lam,
Du er bare hellighet,
Jeg er full av synd og skam,
Du er min rettferdighet.

Med din nådes overflod,
Mine synder dekker du,
I ditt dyrebare blod
Leges, renses sjel og hu.
La i hjertets ørkensand 
Dine kilder springe frem!
Jesus, sterke redningsmann,
Før så salig bruden hjem! 

Å være i tjeneste for mennesker i nød - for 
fattige, sultne, arbeidsløse og utstøtte - ble 
tidlig et av vekkelsens fremste kjennetegn. 
Wesley skrev at solidaritet med de fat-
tige og andre utsatte grupper, ikke bare 
skulle handle om å gi dem mat og penger, 
men like mye å kjempe mot alle former 
for urettferdighet som førte til fattigdom. 
Vekkelsens folk våget derfor å tale imot de 
som hadde økonomisk og politisk makt, 
når deres handlinger gikk ut over de svake 
i samfunnet. De engasjerte seg også sterkt i 
kampen mot slaveriet.

Charles Wesley hadde samme frelses-
opplevelse som broren John, og han ble 
vekkelsens dikter. Han laget over 6000 
sanger og salmer i løpet av livet sitt. Seks 
av disse har kommet med i Sangboken vår.

NYE 
ABONNENTER?

Er du fornøyd med bladet du 
leser? Får du hjelp for ditt gudsliv? 

Ønsker du at også andre skal få 
lese; barn, foreldre, slekt, naboer, 

venner osv?

I så fall, send oss navn 
og adresse! På Hjemveg blir 

sendt gratis til alle navn som 
kommer oss i hende. Du finner 

navn og adresse til oss på side 2.
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Salomos Høysang
Olaf Klavenæs, Sandefjord, tar for seg deler av Høysangen. Følg med i Bibelen og 

les deg glad!

Høys 1: 15-17. Hvor fager du er min kjæreste, 
hvor fager du er! Dine øyne er som duer. Hvor 
vakker du er min elskede, hvor skjønn du er! Og 
vårt leie er grønt. Sedrer er bjelkene i vårt hus, 
sypresser er tak og loft.

Visdom, rettferdighet, helliggjørelse og 
forløsning
Det er brudgommen som har pyntet bruden, og 
hun er vakker i hans øyne. Paulus sier i

1. Kor. 1: 30. For det er hans verk at dere er i 
Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra 
Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. 
Nå er det slik at alt i bibelen peker frem mot 
den forløsningen vi har i Jesus. Allerede i Edens 
have finner vi noe merkelig: 1. Mos. 2: 18.  En 
elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden 
delte den seg i fire hovedstrømmer, og det er 
disse hovedstrømmene som vi leste i brevet til 
Korint. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse og 
forløsning. Alt dette har vi i Jesus.

Livets vann og livets tre!
Joh. Åp. 22: 1-2. Og han viste meg en elv med livets 
vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds 
og Lammets trone, midt i byens gate. På begge sider 
av elven sto livets tre, som bærer frukt tolv ganger 
og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet 
tjener til helse for folkeslagene. Legg merke til at det 
her står trone i entall. Guds og Lammets trone er 
en. Bibelen er ei bok som i sannhet taler i bilder, 
og dette peker da på Jesus som er livets vann og 
livets tre. Vi må sammen med Paulus si: Vi forstår 
stykkevis. Høysangen er en undringsbok. Jeg 
minnes sangen som står på nr. 116 i Sangboken: O 
store Gud, når jeg i undring aner.

Det har blitt slik for meg når jeg er i denne 
boka, og taler ut i fra den, så blir det gjenta-
gelser. Men da går mine tanker til dem som 
har gått foran på himmelveien. Jeg tenker på 
døperen Johannes, han pekte på Jesus. Joh. 1: 
29.  Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og 
sier: Se der Guds Lam som bærer verdens synd. 
Og i v. 36-37 i samme kapittel: Dagen etter sto 
Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da 
han fikk se Jesus som kom gående, sa han: Se, 
der Guds Lam.

Ludvig Hope hadde en tekst som han preket 
over, og det skjedde da han hadde talt over den 
samme tekst tre ganger, at en tilhører kom til 
ham og sa: ”Nå har jeg hørt deg tre ganger, og 
du har talt over den samme teksten hver gang”. 
Hvor på Hope svarte: ”Kan du den nå da?”

Når slike store menn i Guds rike kan gjenta 
seg, så kan da jeg som holder på i denne boka, 
som er repetisjon med variasjon, gjenta det som 
er sagt tidligere.

Kjære venner. Det er Ordet som vi lever av. 
Tenk hvor stort det er at vi kan ta det til oss 
som den rette himmelmaten. Joh. 21: 15-17. Da 
de nå hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon 
Peter: Simon, Johannes sønn, elsker du meg 
mer enn disse? Peter sier til ham: Ja Herre, du 
vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø 
mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang: 
Simon Johannes sønn, elsker du meg? Han sier 
til ham: Ja Herre, du vet at jeg har deg kjær. 
Han sier til ham: Vokt mine får! Han sier tredje 
gang til ham: Simon, Johannes sønn, har du 
meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den 
tredje gangen sier til ham: Har du meg kjær? 
Og han sier til ham: Herre du vet alt, du vet at 
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jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. 
Fordelingen i dette er at to ganger lød det: Gi 
dem mat!

Dine øyne er druer
Barnlig og enfoldig tro og tillit til Gud. Matt. 10: 
16. Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær 
da kloke som slanger og enfoldige som duer.

Bruden har sin skjønnhet fra brudgommen. 
Jesus har sin herlighet fra Faderen, ja han er 
Faderens avglans. Kol. 2: 9. For i ham bor hele 
guddommens fylde legemlig. Hebr. 1: 3. Han er 
avglansen av hans herlighet og avbildet av hans 
vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. 
Etter at han hadde fullført renselsen for våre 
synder satte han seg ved Majestetens høyre hånd 
i det høye. La ikke slike ord gå fra deg: Renselse 
for mine synder. Se deg lykkelig og salig i dem. 
Når en ser seg omkring i verden, og ser hva 
som er deres glede, så blir da en slik glede en 
hjerteglede.

 
Gud gleder seg over sin brud
Es. 62: 5. Som en ung mann tar en jomfru til 
ekte, slik skal dine barn ta deg til ekte. Og som 
en brudgom gleder seg over sin brud, skal Gud 
glede seg over deg. Tenk himmelens Gud gleder 
seg over en synder som tar sin tilflukt til sin 
Sønns soning på korset.

 
Vårt leie er grønt
Den grønne farge er bilde på fruktbarhet. Ord. 
Sp. 11: 28. Den som setter sin lit til sin rikdom, 
han skal falle. Men de rettferdige skal grønnes 
som løvet. Se på Sara og Abraham. Salme 92: 
13-15. Den rettferdige spirer som palmen. Som 
en seder på Libanon vokser han. De er plantet i 
Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. 
Ennå i høy alder skyter de friske skudd, de er 
frodige og grønne. Ja, hvem skulle vel tro at 
disse skulle få barn? Men Abraham trodde med 
håp mot håp.

 

Sederen er et mektig tre
Sederen er et mektig tre. Det er velluktende og 
meget hardt. Salomo bygget templet av seder.

1: Kong. 6: 9. Slik bygde han huset. Og da 
han hadde gjort det ferdig, tekket han det med 
bjelker og med sederplanker i rader. Ingen 
insekter eller noe annet kunne ødelegge det. Det 
var et solid byggverk. Slik er det også med den 
som bygger sin salighet på Jesus. Og den tro 
som bygger på dette verket står fast i himmel og 
på jord.

 
I Jesus
Hovedsaken er: hvem tror jeg på? Hvem har jeg 
satt min lit til? Da bærer jeg frukt for Gud.

Gal. 5: 22. Men Åndens frukt er: Kjærlig-
het, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet, og mot 
slike er loven ikke. Bare i Jesus bærer vi frukt 
for Gud. Joh. 15: 4-5. Bli i meg, så blir jeg i dere. 
Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, 
men bare når den blir i vintreet, slik kan heller 
ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg 
er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, 
og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg 
kan dere intet gjøre. La oss prise vår Frelser og 
Brudgom

Nr. 85 i Sangboken: 
Jeg vil prise min gjenløser for hans store 
kjærlighet. All min skyld han helt utslettet og 
ga sjelen liv og fred.
Jeg vil synge om den sannhet, for min sjel så 
dyrebar: At for meg han hang på korset, og et 
soningsoffer var.
Jeg vil prise min gjenløser for hans underfulle 
makt. Død og helved han beseiret, all ting er 
ham underlagt.
Jeg vil takke min gjenløser for den seier han 
meg gav. Så min sjel kan triumfere over synd 
og død og grav.
Ja jeg priser deg o Jesus for din gang til Gol-
gata. Evig skal jeg med de frelste synge glad: 
HALLELUJA!
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Ved Korsets  fot

 

Romerne var - før Romerrikets fall - overgitt til tre store 

synder: fråtseri, drukkenskap og umoral.  De gravde sine egne 

graver med tennene, drepte seg selv med umåtelige nytelser 

og balsamerte seg selv med alkohol.

Billy Graham


