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
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1. årgang

Din sjel er på reise.
Du er født inn i tiden. Evigheten venter.
Gud venter. På deg.

Må
Himmelens
Gud velsigne dette
bladet slik at noen
ved disse linjer
kom inn på hjemvegen og fikk hjelp
til å vandre der.
Velkommen
som leser!

Guds evighetstanke med deg var Himmelen.
Synden som kom inn i menneskehjerte,
satte hver evighetssjel utenfor himmelveien.
Jesus som kom inn i menneskeslekta gav igjen håp,
håp for evigheten.
Hans livsverk utslettet din syndeskyld ovenfor Gud.
Du som tar din tilflukt til Jesus er
dermed ovenfor din skaper
fri din syndeskyld.
Du er på vei mot Himmelen.
Du er på hjemveg.
På tross av solnedgangen som går over
folkeslagene i denne endetid,
så vil soloppgang fra det høye møte deg.
Luk. 1.78.
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Til orientering:
Bladet du nå holder i dine hender er et resultat av dannelsen av ELM.
Det skal løfte fram sentrale sider ved kristenlivet og søke
å være et oppbyggelsesblad med klar og usvikelig veiledning til fred.
Samtidig skal det være et orienterings- og meldingsblad ang. arbeidet
som springer ut fra ELM.
Henviser særlig til orienteringen fra landsstyret på side 6.
Ønsker du ikke å få bladet tilsendt, gis beskjed til ekspedisjonen.
ELM har et rikt arbeid i Arequipa i Peru. 6 evangelister og 1 kontordame har
vi åndelig og økonomisk ansvar for. Arbeidet er i ferd med å utvides, ved at et
barnehjem blir bygd. Og ut fra dette er en ny utpost dannet.
Mer om alt dette i neste nummer av ”På hjemveg.”
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”Land, land, land! Hør Herrens ord!”
(Jes.22,29)
Gud har talt, han som er vår Skaper og Herre. Gud har talt sitt Ord inn i vår virkelighet
fordi vi er hans kjære barn, skapt med en udødelig sjel. Han vil ha oss inn i sitt gode
samfunn, der hvor han gir oss trygghet og kjærlighet. Han leder oss på sin vei i livet, for
deretter å ta imot oss hjemme i Himmelen.
Jesus forkynte: ”Himlenes rike er kommet nær!” Da Jesus kom, kom Himlenes rike nær.
Dette rike kom til vår verden; her hvor vi alle sammen hadde og har fart vill på syndens
veier. Ingen kunne og ingen kan rive seg løs fra synden som går i arv fra generasjon til
generasjon. Vi erfarer hver for oss og sammen de bitre følgene av dette, og er prisgitt
syndens og dødens lov. Syndens virkelighet kjennetegner det folk og det land Guds Ord
lyder til. Verden går sin skjeve gang, og kanskje har din verden også gått sin skjeve gang!
Du våger knapt å tenke på mislykketheten, feigheten, og hva det ellers måtte være av
åpenbare og skjulte synder. Du har kanskje mye du ønsker var ugjort, mange valg du
ville gjort annerledes, og forsømmelsessynder som gnager og svir i samvittigheten. Vi har
et hav av synder, og Djevelens hensikt er å ødelegge oss. Hvordan du har det, vet bare
Jesus. Men Han kom nettopp for å løse syndens fanger og sette dem fri! Ingen syndere
gikk Jesus forbi. Han kom ikke for å dømme verden, men for å frelse! Nettopp inn i den
enkeltes vanskelige virkelighet lyder ordet fra Herren:” Hør, så skal din sjel leve!” Jesus
er Livets ord. “Kom, for alt er ferdig ,”er hans innbydelse til menneskene! Det gjelder alle
mennesker, også deg som synes at alt i ditt liv roper imot . Du tenker at dette ordet kan
ikke gjelde deg, som har stelt deg på en umulig måte. Du kan ikke rette opp situasjonen.
Men nettopp du som ikke kan, som ikke ser noen mulighet skal få komme, fordi Jesus
kan! Jesus kom for deg som sitter fast, som er fortvila, redd og ulykkelig. Han går inn der
hvor du er, og sier: “Frykt ikke! Det er meg! Klyng deg til meg. Jeg elsker deg, og vil frelse
og bevare deg.” Jesus kan,- ja, han kan! Så skal vi få leve sammen med Jesus fra dag til
dag, -og fortelle ham alt:
Jeg har så lun en hytte
I bønnen med min Gud!
Vi synd og nåde bytter ,
og jeg er Jesu brud.
Der legger han sitt øre
Så nær mitt hjerte matt.
Jeg merker han kan høre
Om ei et ord blir sagt.
Dette er evangeliet som lyder vi er i tiden: ”…vi
synd og nåde bytter….”.Og dette er Herrens Ord
som ropes over landet: ” For Kristus er lovens
endemål, til rettferdighet for den som tror!”
(Rom.10,4) Formann Svein Mangelrød
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Engang da vi av syndene var bundet
(forf.: Øyvind Klavenæs)
Engang da vi av syndene var bundet
Og alt var mørkt, vi ingen utvei så.
Se, da kom Han som synd har overvunnet
og viste oss den vei vi skulle gå.
Kor:

O store Gud, takk for at alt er rede,
takk for at alle nå kan nåde få.
Takk for at syndere for deg kan trede
og siden salige i himlen stå.

I verdens liv, der finnes ingen glede
Der er kun tomhet, fiendskap og hat.
Husk vi er jo utlendinger her nede.
Det er i himmelen vi har vår stad.
O store Gud, jeg synge vil din ære,
fordi du sparte ei din egen sønn.
Han måtte all vår syndejammer bære.
Han har oss frikjøpt til en evig lønn.
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Orientering angående dannelsen
av Evangelisk Luthersk Misjonslag
Det har vært flere spørsmål omkring
opprettelsen av Evangelisk Luthersk
Misjonslag (ELM), og noen har også
bedt oss komme med en redegjørelse.
Dette er ikke blitt mindre aktuelt etter at
bladet Lov og Evangelium i flere nummer
har skrevet om saken og formidlet et
inntrykk som vi ikke kjenner oss igjen i.
Flere har også etter å ha lest bladet gitt
uttrykk for synspunkter og holdninger
som viser at bladets beskrivelse tilslører
og bagatelliserer det helt avgjørende
anliggende i alt kristelig arbeide, som
også er det hele vår nød i denne saken
dreier seg om..
Vi vil derfor i all enkelthet forsøke å
beskrive noen av brytningene i Norsk
Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) de siste
åra slik vi opplevde det, og fortelle litt om
behovet for dannelsen av ELM.
Mange av oss hadde i flere år en god
plattform for arbeidet i Guds rike ut fra
NLL. Men det viktigste med en kristen
organisasjons identitet og mulighet for
å utføre sitt oppdrag er forkynnelsen.
Og da særlig forkynnelsens innhold og
tyngdepunkt. Ut fra dette vil menneskets
åndelige liv bli klargjort..
Sentrum i all forkynnelse skal være
evangeliet, som er budskapet om at
”Gud har i Kristus forlikt verden med
seg selv, så han ikke tilregner dem deres
overtredelser”, 2Kor 5:19 Bare dette
budskap skaper liv og helliggjørelse i
menneskene.
Og vi har måttet erkjenne at i NLL


har det i forkynnelsen nå over en del år
skjedd en forskyvning av tyngdepunktet
fra dette sentrum, hva Jesu fullbrakte verk
for alle mennesker har virket hos Gud, til
dette budskaps virkning i menneskenes
liv.
Dermed forskyves også tyngdepunktet i
den enkelte tilhørers forståelse av frelsen
fra ”nåden i Guds hjerte som Jesus frem
har brakt”, til hva budskapet skal eller har
virket i mennesket. Og dette, ”på nåden
i mitt hjerte”, blir da deres fundament
for å kunne tro seg frelst. Mange hørte
forkynnelsen slik og opplevde den også
slik.
Denne uenighet i hva man skal
vektlegge var ikke noe man bare opplevde
under talerstolen. Også på arbeidermøte,
i styremøtesammenheng og i samtale
generelt kom dette mange ganger tydelig
fram.
Tydeligst ble denne forandring i
syn og oppfatning i NLL synliggjort
på Bibelskolen på Fossnes. Mange har
merka det og hatt det som sin store sorg i
flere år. Forandringen gjelder særlig synet
på helliggjørelsen, fruktene i kristenlivet,
kampen mellom det gamle og det nye
menneske, osv. Flere av lærerne har
sagt de har oppdaget noe de ikke ”så”
før, altså ”noe nytt”, bl.a. betegnet som
”helliggjørelsens evangelium”, og dermed
forskyves jo tyngdepunktet bort fra læren
om rettferdiggjørelsen ved tro alene.
Vi hadde i sept.2002 et arbeidermøte
hvor vi samtalte og diskuterte i 2 dager,
og avstanden mellom oss var stor. I Lov
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og Evangelium (nr.8 2002) ble det ang.
dette arb.møte bare referert at man
drøftet arbeidet. All uenighet som var
om sentrale livsviktige spørsmål i en
misjonsorganisajon ble dermed dysset
ned, og mange av vennene ut over landet
var ikke klar over dreiningen i kurs som
fant sted. Siden bladet kunne gi et så lite
sakssvarende bilde av et skjebnesvangert
arbeidermøte, så er det kanskje ikke
til å undres over at formuleringer og
beskrivelser i bladet angående delingen
som har skjedd, også er fordreid og
antydende i bestemt retning.
Uenigheten kan konkretiseres til
de siste vers av Rom. 7. Det ble fra
bibelskolens side framstilt som om disse
vers skildrer en svak kjempende kristen
som nærmest er i ferd med å falle ut
av nåden. I neste omgang farvela dette
deres forkynnelse angående det kristne
livet slik at utgangspunktet ble feil, og
virkemidlene som ble skildret hadde
ikke sitt utgangspunkt i budskapet om
det evige, uforanderlige, av mennesker
usmittede gjenløsningsverk, men mer i
menneskets reaksjon når det hørte.
Vi ser det derimot slik at Rom. 7
skildrer gudslivet slik det arter seg her
på jord, kamp mellom kjød og ånd hele
veien. Og sjelesorgen fra talerstolen og
privat blir da å hjelpe mennesket til å se
vekk fra seg selv når man skal bedømme
sitt gudsforhold. Da er det bare Jesus og
ordet om korset som skal gjelde.
Vi ble og blir fortsatt fra Bibelskolen
på Fossnes anklaget for at vi ikke vil høre
loven og formaningene. Men det er ikke
rett. Dersom vi ikke ville høre loven og
formaningene, så ville vi ikke høre Guds
ord. Og ve oss da!
Loven er jo vår tuktemester til Kristus.
på hjemveg nr 1 -des 2006

Den viser oss Guds hellighet og vår egen
fortapthet. Men den skal settes inn i den
rette sammenheng og anvendes rett.
Mellom Gud og den som har funnet nåde
hos Gud, der gjelder bare Jesu soning for
våre synder. ( ”Bland aldri inn du Jesu
brud det minste eget godt, for mellom
synderen og Gud der gjelder nåden
blott”)
Noen har spurt: Kunne man ikke
søkt å leve sammen med disse to syn?
Vi prøvde også på det i noen år. Men
evighetsalvoret i hva saken dreier seg
om gjorde det etter hvert umulig for oss.
For det første opplevde vi det som at et
flertall i NLL`s landsstyre overhodet ikke
viste forståelse for våre synspunkter. De
bagatelliserte uenigheten og kalte det for
en personstrid osv. Men det var ingen
personstrid, men uenighet om det helt
avgjørende tyngdepunkt i forkynnelsen.
For det andre førte denne strid til at
evangelistnådegavene iblant oss kjente
seg bundet. Det vanskeligste, men
også det viktigste for et menneske å se,
er nemlig: ”Nåden er fri og eg kviler
meg der, slik som eg er”. Og kjenner
vitnene, - som søker å legge fram denne
hemmelighet, dette vanskelig på grunn av
den samarbeidskonstellasjon de står i, så
er det alvor. Dette er vi svært skuffet og
forundret over at mange i NLL dessverre
ikke så, enda det ble gjentatt og beskrevet
og bevitnet mange, mange ganger.
Folket blir nemlig slik forkynnelsen
er. Og vårt hovedmål er jo at de som
kommer til våre møter skal få se seg løst
fra sin syndeskyld overfor Gud, og at de
kledd i hans egen frelsesdrakt står for den
tre ganger hellige Gud som om de aldri
hadde syndet. Å få visshet om dette er
under over under. Og det er intet mindre
en dette vi ønsker skal skje i møtene


våre. Og i denne sammenheng så ønsker
vi framfor alt å være varsomme, så ikke
en dempende hånd skal legge seg over
dette frie budskaps mulighet til å flyte ut
fra våre talerstoler. Her er det nemlig lett
å gjøre Guds Hellige Ånd sorg.
NLL har ikke erkjent eller beklaget den
kursendring som har funnet sted, men bare
på nytt stadfestet den offentlig. Vi tenker
på artikkelen i februarnummeret av Lov
og Evangelium, 2005, ”Fikentreet”, hvor
en av lærerne etter vår forståelse blander
sammen sjelesorg til den gjenfødte og
til den ugjenfødte, og nådens virkninger
i en kristens liv blir gjort til betingelse og
grunnvoll for det å kunne tro seg frelst.
Eller vi tenker på et stykke i Dagen
11. mars 2005 side 3, hvor en annen av
lærerne skriver at det står ikke bedre til
med troen enn det livet vitner om. Isolert
kan setningen sees fra mange ståsteder,
men ser vi den i lys av stykket den er
en del av, så blir det et selvstudie hos
en kristen, som ikke er sunn og god.
En selvopptatthet fokusert på mine
gjerninger, mitt tjenersinn, mine frukter,
min kamp mot synden osv. Alt dette
vil skygge for tilliten til Jesus. Troens
gjerninger legger seg som et slør over
alt som har med gudsliv å gjøre, og blir
dermed også ”bakgrunnsmusikken”
når setninger som skulle minne om det
uforskyldte i gudslivet lyder. (”Det er nok
det som Jesus gjorde. Han har sona du
synd, den store og deg vunne så rein ei
drakt”.)
All den nød som denne kursendring
har bidratt til, førte altså til at det ble
sammenkalt til et samrådingsmøte på
Strandly i Østre Hedrum i Vestfold 9.10. Oktober 2004. Her ble Evangelisk
Luthersk Misjonslag dannet.



Et misjonsarbeid i millionbyen Arequipa
i Peru har de siste åra vært drevet
av NLL. Arbeidet ble startet av Jon
Espeland i 1990, og han har hele tiden
stått som hovedansvarlig for arbeidet og
koordinert det; de første åra gjennom
Strømmestiftelsen, og de siste altså
gjennom NLL. Når ELM ble dannet og
Jon Espeland også ble med der, valgte
det nasjonale styret for arbeidet i Peru
(INEL-Peru) å ha sin tilhørighet til
ELM. Ved nyttårstider ønsket de besøk
av ham for samtale og konsultasjoner
for arbeidet videre. Ragnvald Lende
og Håvar Fjære var da med ham på en
besøkstur, og vi registrerte at styret
der ute og evangelistene på fritt og
selvstendig grunnlag og uavhengig av
våre synspunkter valgte samarbeid med
ELM. I Lov og Evangelium er hele denne
sak framstilt med en merkelig undertone.
Og det har ”fargelagt” mange som leser.
Det har vi konkrete eksempler på.
Vi kan forstå at det var sårt for NLL å
miste arbeidet i Peru. Men da bør man i
ransakelsens lys innfor Gud også spørre
om grunnen. Og det var den teologiske
forandring i NLL og den behandling som
denne sak fikk i NLL som førte INEL-Peru
over i ELM. Det vet landsstyret i NLL. Da
bør man også framstille saken med en
annen grunntone enn det som er gjort i
flere innlegg i Lov og Ev. Ja, vi opplevde
at evangelistene i Peru var mer våkne og
skeptiske til den kursendring de på egen
hånd hadde registrert i forkynnelsen, enn
mange er her hjemme.
Organisasjonsapparatet vi bygger i
ELM er bare et jordisk stillas. Når Jesus
kommer igjen vil det bli tilintetgjort.
Men det er nødvendig å ha et slikt stillas
for at arbeidet med å bringe evangeliet
til jordens ender skal bli virkeliggjort.
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Skal nådegavene brukes rett, og den
himmelske arv deles med dem som ennå
ikke har fått høre, så må dette planlegges
og organiseres gjennom hele året.
Så er det vår bønn at himmelens Gud
ville vedkjenne seg Misjonslaget og
det arbeidet som springer ut herfra. Vi
er klar over at klinten og hveten må
vokse sammen inntil høsten, vi er klar
over at kjødet, djevelen og en verdslig
tankegang lett følger oss inn i det kristne
arbeidet. Men vi ønsker og ber om at vi
må få gå på de gamle stier, at barna og
de unge i blant oss kan få spise av det
samme åndelige matfat som den gamle
himmelvandrer spiser av, at vi uavhengig
av alder får være sammen på møtene,
og at sangen i møtene våre ikke skal
forstyrre og gjøre Den Hellige Ånd sorg,
men trekke tilhørerne nærmere himmelen
og forsoningsverket.
Så vil vi framfor alt be om at alt Guds ord
må få lyde, at loven må få avsløre for oss
den tre ganger hellige Gud og vårt gamle
menneskes udugelighet, at formaningene
får veilede oss slik at ikke verden og
dens tankegang inntar vårt hjerte og våre
livsvaner. Og mest av alt ville vi be om
at forsoningens hemmelighet måtte få
være begynnelsen og enden i alt som
ble forkynt, og at Ånden kunne dugge
på alt dette slik at det blei til frelse og
frimodighet i gudslivet.
Så vil vi også be om at misjonsgløden
og sjelevinnertrangen i denne endetids
sløvhet må få innta våre hjerter slik at
vi blir brennmerket i våre liv og vår
hverdag av ”Din rikssak Jesus være må
min største herlighet”.

for den ensidige framstilling i Lov og
Evangelium, og vi spurte landsstyret i
NLL om å få legge ved en orientering i
bladet. Dette dreier seg om å ha en sann
og rett virkelighetsoppfatning, og et
oppbyggelsesblad burde etter vår mening
først og fremst være sannhetssøkende og
gi en rett framstilling i et kirkehistorisk
spørsmål. Og i en slik sak er det alltid
minst to sider og to syn.
Men vi fikk aldri mulighet til å
komme med vår framstilling. Og alle
orienteringsstykkene som siden har stått
i bladet har satt oss i en vanskelig knipe.
Mange har nemlig tatt kontakt med oss
og spurt om det virkelig er slik som Lov
og Evangelium framstiller det. Flere av
disse er sterke støtter til arbeidet i Peru og
aner at framstillingen i bladet er fordreid.
Og da kan vi bare tenke på alle dem som
ikke går til det skritt å ta kontakt etter å
ha lest.
Der er noe som heter informasjonsplikt.
Og alle som er blitt gjenstand for en
fordreid framstilling av en sak har
rett til også å høre motparten sin
framstilling. Men siden NLL sier nei til
denne informasjon til sine abonnenter,
så bruker vi våre private kartotek, bygd
opp gjennom alle de år vi har vært med i
dette arbeidet.

Dette blad sendes til kontakter og peroner
vi har i vårt private register. Vi ville
gjerne nå alle som har vært gjenstand
på hjemveg nr 1 -des 2006



Såmannstjenesten
Hebr. 13, 7-9 Av Sven A. Berglund

Det ble godt for meg det ordet i
Hebreerbrevet. ”Jesus Kristus er i går og
i dag den samme, ja til evig tid.” Som
Guds elskede barn og husfolk står vi i en
helt spesiell tjeneste, en såmannstjeneste.
Og denne tjenesten har samme innhold
og samme grunn til alle tider. Det er
Ordet i Lov og Evangelium som skal i
såjorda. Sæden er Guds Ord sier Jesus i
lignelsen om såmannen. Det var en som
sa det slik at såmannstjenesten er ikke for
åndelige agronomer som må undersøke
jordsmonn, klima, pH-verdi o.s.v. før vi
sår. Nei Guds folk skal så over alt. For
Ordet vender aldri tomt tilbake. ”Ordet
er LEVENDE og VIRKSOMT”. ”Guds Ord
virker med KRAFT” Ja, slik vitner Ordet
og vårt erfaringsliv med Herren.

sin tjener: ”Vet du hva dette er?” Mange
vet det ikke i dag heller. Det er et
grunnleggende arbeidsprinsipp i alt Guds
rikes arbeid. ”Ikke ved kraft og ikke ved
makt men ved min Ånd sier Herren”.
Jesus ga sine venner en misjonsbefaling.
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Gå derfor ut!”. Så vil også vår lille tjeneste
som vi ved Guds nåde er betrodd, være
helt beroende av Ordet som virker med
kraft. Vår bønn er at vårt arbeid og dette
bladet som vi nå i tro sender ut får være
en såmannstjeneste til vekkelse og liv.
Jesus kommer snart! Så lenge det er dag
vil vi dele ut livets Ord. Vår bønn er at vi
også skal få høste for himmelen. Må så
Gud velsigne dette nye bladet med nåde
og mot til å tale som Guds Ord taler.

Jesus har bedt oss å gå med Livets Ord.
Kristi kjærlighet tvinger oss. Han er alltid
den samme. I går, i dag ja til evig tid.
Samme Ordet, samme Jesus, samme
budskap, samme såmannstjeneste.

Gå, gå høsten er stor, gå, gå søster og
bror
Gå med Guds sæd, med Livets Ord gå, gå
høsten er stor!

Profeten Sakarja får se et underlig syn,
en lysestake av gull som får olje fra to
oljetrær. (Sak. 4,1-6.) Så spør Herren
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Strid troens gode strid
1.Tim. 6.12.

(Fra Daglig Fornyelse av Ole Hallesby.)

Det er en øvelse å tro.
For troen er en kunst. Den høyeste kunst i livet.
Og øvelsen består blant annet i å skjelne mellom det jeg er i Kristus og det jeg er i meg
selv.
Jeg ser mitt sløve liv, mitt verdslige hjerte, min lunkne bønn, min kjærlighet til verden,
min frykt for forsakelsen, min ulyst til Gud og hans ord. Og jeg blir urolig, jeg blir
forvirret, ja, jeg blir angst.
Inntil jeg igjen blir enig med Gud om at jeg i meg selv er hjelpeløs, men at jeg i troen,
det vil si i tillit til min stedfortreder kan stå for Gud som før.
Hva Kristus meg har givet,
gjør meg for Gud så kjær.
Og så står jeg der litt mer takknemlig. Og litt mer trygg på min Stedfortreder. Litt mer
forvisset om det jeg eier i ham.
Og så har jeg fått litt mer øvelse i å tro.
Strid troens gode strid!
Ja, her er den avgjørende front i denne strid. Paulus sier triumferende ved enden av sitt
liv: Jeg har bevart troen! Det er just kunsten i troens strid at jeg bevarer denne tro, at
jeg etter min forsømmelse eller forsyndelse ikke stanser før jeg igjen står frimodig for
Gud, i tillit til min Stedfortreder.
Dette er den troendes beste verge. Det er troens skjold, hvormed han skal kunne slokke
alle den ondes gloende piler.
Halleluja, jeg har min Jesus funnet,
Hans nådes glans er klar i meg opprunnet.
Nå ser jeg veien til Guds frydebolig,
Nå kan, nå skal, nå vil jeg vandre trolig.
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Evangeliets vilkår
Av Axel B.Svensson
Oversatt av Magnhild Lauvdal
Evangeliet stiller ingen vilkår, er ikke noe
løfte med en del ”om og men”.
Evangeliet er et budskap som klart og tydelig sier til de fortapte at alt er ferdig.
Det er det samme hvilken synder det
gjelder, så har han gjennom evangeliet
rett til å begynne å takke Gud for syndenes forlatelse. Det fins ingen guddommelig forskrift om at synderen først må kjenne seg eller være på en bestemt måte.
Skulle man tale om vilkår, kunne man
si: det eneste vilkåret er slik at vi oppfyller det allerede fra mors liv, for det er
å være en synder. Evangeliet har nemlig
ingen ting å gi til menneske som har noe
å komme fram for Gud med.
Derfor blir også slike som tror de er gode
i seg selv eller at de har fortjent noe, stående utenfor faderhuset, akkurat som
den eldre sønnen i fortellingen om den
fortapte sønn. Men, som sagt, ellers finnes det ikke noe vilkår, for alt er ferdig.
Frelseren har oppfyltalle vilkår.
Det er ikke engang spørsmål om noen
eksamen i den rette lære; man skal ikke
først ha en rett tro på Bibelen og for eksempel kunne gjøre rede for dens inspirasjon eller noe annet læresynspunkt.
Heller ikke skal man begynne å kjenne
etter om syndserkjennelsen er riktig eller
om det nå blir en rett omvendelse. Det er
nemlig slik at vår syndserkjennelse ikke
er riktig og omvendelsen ikke er sann.
Med oss er alt galt og bakvendt.
12

Men slik vi er, så galt det står til med
oss, slik har vår Frelser forsonet oss med
Gud, gjort oss rene fra synden og gitt
oss sin rettferdighet. Det går derfor an å
forkynne syndenese forlatelse for ugudelige, ja, det skal forkynnes for dem, om
de er unge eller gamle, om de har studert
skriften eller er ulærde som hedninger.
For Gud er den som gjør den ugudelige
rettferdig.
Å, jeg minnes så godt hvordan det var.
Jeg hadde mistet min barnetro. Jeg var
ulykkelig, det var ute med meg, jeg hadde ingen framtid. Jeg var overbevist om
at det ikke fans noen redning for meg,
det var ikke engang verd å prøve. Jeg visste ikke om jeg trodde på noe, eller intet
eller alt. Jeg var fredløs, nesten likeglad
med alt. Det syntes meg som om livets
regnskap var avsluttet og at alt var galt.
Det var ingenting mer å gjøre med den
saken. Det var både harmelig og uhyggelig, men – det var som det var.
Da kom jeg rent tilfeldig til å lese i en
gammel bok, blant annet dette;
“Denne syndstilgivelsen, denne forløsningen som nå er nevnt, den tilhører
hvert menneske, from eller ikke from, tro
eller utro. Du kan være hvordan det går
an å være, så er i det minste syndene dine
tatt bort, utslettet, kastet i havets dyp. Det
skjedde i Kristi dødstime.”
Det slo meg med ett at da var også mine
synder utslettet og tilgitt. Jeg sammenlignet med Skriften og fant at den bekreftet
saken. Aldri hadde jeg før visst at min
sak allerede var klar. Jeg hadde jo tvert
om hatt det klart for meg at stillingen
www.misjonslaget.no

for min del var absolutt fortapt. Men der
leste jeg nå at den var god, jeg var frelst
(berget).. For var min synd tilgitt, hva behøvde jeg da mer?
Det var verkelig en vennlig sjel som spurte
meg: ”Kjære, har du også blitt omvendt?”
Men jeg svarte fra mitt hjertes dyp: ”Det
vet jeg ikke, det tror jeg ikke, og det bryr
jeg meg heller ikke om, for alle mine synder er tilgitt, utslettet og kastet i havets
dyp, og da er jeg frelst, og så behøver jeg
ingen ting mer.”

Men er da ikke en riktig omvendelse
nødvendig? Jo visst, men det forunderlige er at dersom vi kunne ta plass ved
himmelens port og spørre de som går inn
gjennom den, hver og en av dem: Har du
en riktig omvendelse?” så skulle alle riste
på hodet og si: ”Å, hos meg og med meg
er ingenting riktig, alt er bare elendig og
usselt. Jeg har bare en sak som er riktig,
og det er min Frelser. Han er uten feil og
lyte, og slipper jeg nu gjennom porten, så
er det utelukkende bare for hans skyld.”

Og de ropte med høy røst og sa:
“ Frelsen tilhører vår Gud,
han som sitter på tronen og lammet.”
Joh. åp. 7.10
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Nyttårsleir på Solløkka leirsted i
Sandefjord 29.12.06 - 01.01.07
Fredag 29. desember
kl 19.00 Julefest på Moe
Lørdag 30. desember
kl 08.30 Bønnemøte
kl 09.00 Frokost
kl 10.00 Bibeltime v/Birger Mangelrød
kl 11.30 Bibeltime v/ Morten Askjer
Emne: “Kong Hiskia
-hans liv og tjeneste.”
kl 13.00 Middag
kl 16.00 Kaffe
kl 17.00 Møte v/ Morten Askjer
Videre om Kong Hiskia
-et riss av Kong Manasses liv”
kl 18.30 Kveldsmat
kl 19.30 Møte v/ Jon Espeland
Søndag 31. desember
kl 08.30 Bønnemøte
kl 09.00 Frokost
kl 10.00 Bibeltime v/Birger Mangelrød
kl 11.30 Bibeltime v/Einar Kristoffersen
kl 13.00 Middag
kl 15.00 Møte v/Håvar Fjære
Emne: “Linjer i arbeidet”
kl 16.00 Kaffe
kl 19.00 Nyttårsvake m/Middag
Tale v/Einar Kristoffersen
Kollekt
Mandag 1. januar
kl 09.30 Bønnemøte
kl 10.00 Frokost
kl 11.00 Nyttårsmøte
v/Lars Fredrik Ellingsen
kl 12.00 Middag
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PRISER
Full pensjon
750.6-12 år		
375.Under 5 år
Gratis
Student/Skoleungdom
600.Maks familiepris
2600.Alle med reiseavstand over
40 mil betaler 1/3 pris.
Enkeltmåltider
Frokost/kvelds/grøt
Middag		
Kaffe		
Nyttårsaften

20.50.Gratis
100.-

Påmelding til Svein Mangelrød
Tlf 33 11 20 47 / 47 02 25 94 eller
e-post: sveman@online.no
Påmeldingsfrist 27. desember
Solløkka ligger ca 3km fra
Sandefjord sentrum mot
Østerøya

“Når Jesus taler
sannhet om deg, da
må du høre; men når
han taler sannhet om
seg selv, da må du
også høre.”
www.misjonslaget.no

Salomos høysang
Olaf Klavenes fra Sandefjord vil i flere nummer fremover ta for seg deler av
Salomos Høysang. Følg derfor med i Bibelen og les deg glad.
Høysangen kap.1 v. 1.-2 Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din
kjærlighet er bedre enn vin.
Høysangen er sangenes sang, den beste sang, skrevet allegorisk. Det vil si at det
ligger en dypere mening under.
Høysangen taler om hva Jesus gjør og er for sin brud.
Det meg gleder mest er Jesu
underfulle frelsesverk.
Som kan reise opp den svake,
gjør den kraftesløse sterk.
Som kan bringe lys og glede
der hvor sorgen er så stor.
Trøste den som titt her nede
gråte må på syndens jord.
Vi leser om Salomo og Sulamitt.
Salomo betyr; ”fredsommelig”, ”den fullkomne” og ”den lykkelige”.
Brudens navn, som vi finner i kapittel 6. vers 13.; ”den fullkomne”, ”den fullendte
kvinne”, ”den lykkelige” og ”fred”.
Legg nøye merke til at det bruden eier, det eies kun i samfunn med brudgommen.
Arons velsignelse lyder i 4. Mos. 6.22: Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron
og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren
velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Slik skal de legge mitt navn på Israels
barn, og så vil jeg velsigne dem
Du og jeg blir velsignet kun i Jesus.
Salomo fikk også navnet ”Jedija”. Det står i 2. Samuelsbok at Batseba fødte David
en sønn som Herren elsket. Han kalte han Jedidja, for Herrens skyld. Det er Herrens
elskede.
Du er også elsket for Herrens skyld!
Store skatter ligger skjult i høysangen
Jesaja 45.3 vitner om skatter skjult i mørket og rikdommer gjemt på lønnlige steder.
– Så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn. Israels Gud. Det gjelder
for deg at du får del i disse skattene.
Bruden uttaler i ønskeform: - Ville han bare kysse meg.
Salme 45 vers 2.-3.
Mitt hjerte strømmer over av liflig tale. Jeg sier: Min sang er om en konge. Min
tunge er en hurtigskrivers griffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn,
nåde er utgytt på dine lepper. Det er dette vi trenger, nåde. Den er utgytt på Jesu
lepper.
- Sønn, datter; dine synder er deg forlatt!
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Returadresse:
På Hjemveg
Postboks 51
3246 Sandefjord

Kommende arrangement
9.-11. mars
Bibelhelg på Norsjø ungdomssenter,
Gvarv i Telemark
12.-15. juli
Sommerbibelskole på Imi-stølen
i Oppdal
8.-12. august
Sommerbibelskole m/årsmøte på KVS
i Bygland

En velsignet julehøytid ønskes den enkelte!

