
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
 Nr8 september 2008 3. årgang

Det er beskyttelse kun under Jesu blod. 2. Mos. 12:13.

Det er forsoning kun ved Jesu blod. 3. Mos. 17:11.

Det er adgang til Gud kun ved Jesu blod. Efes. 2:13.

Det er rettferdiggjørelse kun ved Jesu blod. Rom. 5:9.

Det er fred kun ved Jesu blod. Kol. 1:20.

Det er forløsning og syndsforlatelse kun ved Jesu blod. Efes.1:7.

Det er frikjøpelse fra synden kun ved Jesu blod. 1. Pet. 1:18-19.

Det er renselse kun ved Jesu blod. 1. Joh. 1:7.

Det er seier kun ved Jesu blod. Joh. Åp.12:11.

Det er frimodighet å finne kun i Jesu blod. Hebr. 10:19.
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På Hjemveg
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evangelisk Luthersk misjonslag

- Misjonsorganisasjon ble grunnlagt høsten 2004.

- Den er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne 
venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Nor-
ge og på misjonsmarken.

- Organisasjonen har arbeid i Norge og Peru.

- Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og 
brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og 
nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse 
og den rosenianske tradisjon.

- Misjonslaget ønsker å vandre på de gamle stier, 
slik at det evige frelsesord, gitt oss i Bibelen, om Je-
sus Kristus og ham korsfestes, må være sentrum og 
alfa og omega i Ordets utleggelse. Alle andre emner 
som Skriften og menneskelivet viser fram for oss, 
bør sees i lys av en sterk og klar forkynnelse av 
ordet om korset. 

Formann: 
Svein Mangelrød, Kveldsvik, 3282 Kvelde.
Tlf: 33112047 / 47022594.  sveman@online.no

Kasserer: 
Gunvor Lie, Sørbyvn.898, 3178 Våle.
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ELM`s kontonr: 1638.21.01514. 
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Jon Espeland, Svartfjell 24, 4625 Flekkerøy.
Tlf: 38100061 / 41304882. 
jon.espeland@losmail.no
Konto for gaver øremerket Peru: 3000.13.23454.

Sekretær: 
Håvar Fjære, Åsrumvn. 447, 3220 Sandefjord.
Tlf: 33110831 / 90195618.  hafja@online.no

Hjemmeside for ELM: www.misjonslaget.no
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Prioritering:

Livet er fullt av prioriteringer. Du prioriterer fra morgen til kveld fra din første levedag, 
da er det foreldrene som gjør dette for deg, og inntil ditt siste åndedrag blir tatt.
 Noen ganger er prioriteringene resultatet etter et dypt vurderende valg. Andre ganger 
følger ditt adferdsmønster det du gjorde dagen før og dagen før der - tradisjonen. Eller 
det kan også være et resultat av det flertallet rundt deg gjør.
 Noen ganger blir evighetsperspektivet så stort at prioriteringen blir en naturlig følge 
av det. Vi kaller slike perioder i et menneskets liv for kallstider fra Gud. Da prioriterer du 
Gud først. Du kan ikke annet. Overbevisningen har fanget deg. Guds gode hellige ånd ble 
deg for sterk.
 Måtte du og de du har ansvar for her på jord leve i et slikt forhold til Ordet at det får 
styre når prioriteringer skal gjøres, og små og store valg skal tas.
 Prioriter Bibelen, oppbyggelseslitteratur og vennesamfunnet. De er alle tre 
livsnødvendige matstasjoner på himmelveien.

 Landsstyret
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Det er sjelden Jesus 
bruker så sterke ord 
som i den samtale 
hvorfra vår tekst er 
hentet.

Det var en 
samtale med 
fariseerne, hvor 
han betegnet 

dem som ormeyngel. Og han stiller 
dem ansikt til ansikt med dommen så 
alvorlig og inntrengende som nesten 
aldri ellers. Dette tyder jo på at det er 
noe særlig viktig han taler om, som vi 
derfor må gi nøye akt på.

Han talte om en stor og viktig del 
av våre synder, nemlig 
tungens synder. Og her 
rammes vi alle.

Jesus sier i teksten at 
vi på dommens dag skal 
gjøre regnskap for hvert 
unyttig ord vi har talt. 
Det blir vel et regnskap 
for oss!

Og tenk så på de 
tankeløse ord. Vi ville 
ikke noe ondt, men på 
grunn av vår tankeløse tale ble det så 
ondt for dem vi talte om. Eller tenk på 
alle de kalde ord. Vi skulle jo varme 
de frysende sjeler ved våre ord, og 

istedenfor går våre ord som iskald 
polluft utover våre omgivelser.

Eller tenk på alle de listige og 
beregnende og falske ord, som gjør 
det utrygt mellom menneskene. Eller 
de ubarmhjertige, harde og bitre ord, 
der går som knivstikk inn i de såre 
sjeler. Eller de baktalende ord, der 
svirrer rundt som giftige basiller hvor 
vi vender oss hen. Eller de usanne ord, 
ikke bare de bevisst usanne, men alt 
det upålitelige og uvederheftige snakk 
om ting og personer man ikke har 
kjennskap til.

La oss bøye oss ydmykt under Jesu 
dom i dag. Og be om tilgivelse. Jesu 

blod er vår eneste trøst også her.
Og lar vi oss ydmyke, skal Jesus 

helbrede oss og gi oss tungens rette 
bruk. 

Ordene våre
Av Ole Hallesby

«Men jeg sier eder,  
at hvert unyttig ord,  

som menneskene taler, 
skal de gjøre regnskap  
for på dommens dag.» 

Matteus 12: 36
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Mitt HvilEStED
Mel: O, Lammets blod

1.  På Golgata mitt hvilested jeg har Der min forløsning er blitt åpenbar.
Jeg ser den der i Jesu blod og sår Og evig liv min sjel ved synet får.

2. Ved korsets fot, det rette livets tre Jeg under striden er så trygt i le.
Om jeg en synder er hver tid og stund Jeg er da frelst på denne blodets grunn.

3. Jeg her til Gud en daglig adgang har For Jesus her min syndebyrde bar. 
Mitt Abbarop jeg her kan synge ut Så glad i håp om herlighet hos Gud.

4. Men om jeg viker aller minste fjed Fra dette blodets sikre tilfluktssted.
Da straks jeg mister all min fred og trøst Og frykter lovens dom og strenge røst.

5. Å, måtte jeg dog alltid hvile fast På denne grunn hvor Jesu hjerte brast.
Her eie liv i Lammets dype sår Da vet jeg visst, jeg snart i Himlen står.

Marius Giverholt 1848-1916.
 Sangen var leirsang på ungdomsleiren

 på Skautvedt i sommer.
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Den lamme mannen
Preken av evangelist Damian Heredia, på bibelkurs i Arequipa 17. mai 2008.    

Matt 9: 1-8.
I Markus- og Lukas-evangeliet leser vi om et 
mirakel. Matteus omtaler dette i mindre grad 
enn Lukas og Markus. Først vil jeg si noe om 
Gadarener-landet. Noen menn kom til Jesus, 
de var besatt og de ropte: Hva har vi med deg 
å gjøre, du Guds sønn? Er du kommet hit for 
å pine oss før tiden? De ville gå til grisen, ikke 
til de døde. Men de gikk til sjøen, og alle døde. 
Mange folk vil heller gå til grisen, enn til Jesus, 
akkurat som Gadarener. De er redde for Jesus 
fordi de har synder i sin ånd. 

Også i byen Kapernaum ser mange med glede 
på Jesus. Også fra vår tid kan vi se det: Noen 
vil høre fra Jesus, andre vil ikke høre. Slik har 
det vært i alle tider. Nå er vi tilbake i vår tekst i 
Matt 9:1-8: Jesus Kristus lærte dem om Faderen, 
og da kommer de bærende på en mann som var 
lam, de søkte om Jesus kunne helbrede ham. 

Som dette folket trenger vi å ta med andre 
mennesker til Jesus. Vi kan ikke gå alene, fordi 
vårt kjød er syndig, og derfor trenger vi Jesus Kris-
tus, akkurat som den lamme mannen. Jesus sa: 
Hvis du kommer til meg, vil jeg ikke kaste deg ut.

Jeg vil spørre dere: Er det lett å ta med en 
person til Jesus Kristus? Alle må tenke på at i 

den tiden tok fire menn med en lam mann fordi 
han var syk. Akkurat slik er det å ta med folk til 
Jesus i dag også. Vi sier ofte: Jeg har ikke tid, 
jeg har ikke penger, jeg må jobbe. Vi trenger 
hjelp fra andre brødre og søstre i Jesus. Alle 
kan ta med folk i bønn, og kanskje hjelpe med 
noen ting. Men disse fire trodde, de hadde tillit 
til Jesus. 

Disse menn så ikke problemene fordi de 
hadde tro til Jesus. De tenker ikke på proble-
mene når de går inn i huset, bare tenker på om 
vennen blir bra. De arbeider for han. En gang til 
vil jeg spørre dere: Vil du ta med en person til 
Jesu føtter? Du må arbeide mye, kanskje du må 
besøke han 30 ganger, og gjøre mye for han. Vår 
oppgave er: Ta med alle folk til Jesus. 

Vi ser at Jesus gav den lamme mannen tillit 
med de ord: Vær frimodig, sønn. Men nå begyn-
ner et stort problem for alle folk: Mange søker 
etter store mirakler, og hvis de ikke finner det i 
den kristne kirka, sier de: Jeg kan ikke dra dit 
fordi sannheten ikke er der. 

Men hva er viktig? Syndenes forlatelse eller 
å bli frisk fra sykdommen? Den lamme man-
nen hadde sykdommen og syndene. Det viktige 
er syndenes forlatelse, og Jesus sa først: Dine 
synder er deg forlatt. Etter dette sa han: Stå opp 
og gå, og han gikk hjem.

Vi vet at mange fikk se mirakler, men de ble 
ikke frelst. En beretning fra Bibelen forteller om 
ti menn som var spedalske, og Jesus helbredet 
dem alle, men kun en av dem kom tilbake og 
takket Jesus. Resten gikk sin vei. 

Er vårt liv slik at vi bare vil ha god helse og 
god økonomi og god jobb, men ikke ha noe med 
Jesus å gjøre?

Nå kan vi lese Salmenes bok 32: 1-2. Salig 

Damiàn Heredia ved mikrofonen klar til sending. 
Nesten én million mennesker kan høre budskapet.



7på hjemveg    nr.  8 -september  2008

er de som har syndenes forlatelse! I dag preker 
mange ikke evangeliet. De snakker heller om 
hvordan det skal bli bedre i skole, jobb og alt 
materielt, men ingenting om hvordan syndene 
er forlatt. Jesus kom til verden for å forlate oss 
syndene; han er den eneste som kan forsone oss 
med Gud.

Salmenes bok 103: 3-4. Jesus har makt til å 
forlate våre synder, også tankene våre kjenner 

han. Noen ser på Jesus som en perfekt person, 
og ikke som Gud. I verden blir Jesus lovprist og 
avvist. Vi er som den lamme mannen. Vi trenger 
Jesus hver dag. Jesus kom til de fortapte, og vi 
har liv for all evighet!

Oversatt av Helen Liscie Milagros Barrede Valen-
zuela. Forsiktig språklig bearbeidet av Sigmund 
Fjære.

Sommerbibelskolen i Bygland 2008
Av Maren Anne og Daniel Krüger

Så fikk vi nåde til å samles om Guds Ord 
enda en langhelg i begynnelsen av august 08. 
Stedet var Bygland, nærmere bestemt den Kris-
ten Videregående Skolen i Bygland, Setesdal. 
Der var det godt med plass for de drøye 200 
deltakerne som var påmeldt. Noen lå i telt og 
campingvogn, mens andre lå inne på internat. 
Maten spiste vi sammen i matsal, mens ung-
dommen måtte, for at alle skulle få plass, se seg 
nødt til i innta maten i et klasserom. Maten var 
god, og gikk ned på høykant. 

Det ble også rikelig anledning til å høre 
seg mett på åndelig mat. Tre møter hver dag, 
foruten bønnemøte hver morgen, ga mulighet 
for rike oppdagelser i syndens og nådens rike. 
Evangeliet til frelse ble forkynt av Jon Espeland, 

Flekkerøy, Hans Erik Nissen, Danmark, Svein 
Mangelrød, Kvelde og Arthur Salte, Bryne.

Det ble talt ut ifra emner som: ”Det kristne 
hjem” og ”roseniansk og haugiansk tradi-
sjon”. Vi fikk også høre mye om det som står i 
Rom. 9:16, ”Så står det ikke til den som vil, ei 
heller til den som løper, men til Gud som gjør 
miskunn.” – At Gud handler, og at mennesket 
ingenting kan gjøre. Ellers gav forkynnelsen oss 
hjelp i områdene: loviskhet kontra forkynnelse 
av loven, Guds kall til mennesket, de to mulige 
utgangene av livet og Gud som søker mennesket 
først. Vi fikk sitte ned og bli små i oss selv, men 
store i nåden, og kunne stemme i med Paulus at 
der synden er stor, er nåden enda større! 

Det ble også tid til glimt fra ELM’s arbeid i 
Peru, og barnehjemmet som står klart til opp-
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Referat fra 
ungdomsleiren 2008
Av Anne Margrethe Malerød

Helgen 20. -22. juni arrangerte ELM 
ungdomsleir i Vestfold. Denne gangen 
på et nytt sted. Leirstedet Skauvtvedt 
befinner seg i Larvik, plassert med kort 
avstand til Farris. Nærmere 40 ungdom-
mer fant veien til denne fine plassen, for 
å høre Guds Ord og for å være sammen 
med andre som er på himmelveien. 
Birger Mangelrød og Arthur Salte var 
med som talere på møtene, og i tillegg 
deltok Berit og Håvar Fjære på hvert sitt 
seminar. Denne leiren hadde nemlig noe 

start der ute. Det er så alt for mange foreldreløse 
barn! Tenk å få berge noen av dem fra gatelivet, 
og inn i en trygg tilværelse. Og enda større: få 
mulighet til å vise veien til Jesu favn. Vi fikk 
også være med i tanken, i en vanskelig hverdag, 
der evangelistene står maktesløse i seg selv og 
ser på alle rundt seg som akter for intet det som 
er gjort ferdig på Golgata. For høsten er stor, 
men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre 
sende arbeidere ut! Lite hjelper det om vi sender 
arbeidere om det ikke er høstens Herre som 
sender dem! 

Det er godt å kunne samles med sine troende 
søsken noen hele dager i løpet av sommeren. 
I en tid der Djevelen prøver å få tredd sitt garn 
rundt oss, der kristenfolket blir preget av ver-
den, og vi dessverre ser at kristenfolket lett lar 
seg prege, blir det bare viktigere og viktigere å 
samles slik. Vi blir avskjermet fra verden, stygg 

språkbruk, verdens musikk, - ja, tidsånden, og 
får sitte på møte etter møte under Ordets mek-
tige innflytelse.  Dette kan ikke gå upåaktet hen, 
verken for et barnehjerte, eller et eldre troendes 
sjelsliv.

Så blir det også vår bønn, at denne langhelga 
i Setesdal måtte bli til lys og fornyelse for alle 
de som møttes der! At det ikke ble ei helg som 
gikk inn i rekken av andre sosiale arrangement. 
Måtte det bli slik at vi kunne få stemme i med 
sangeren som sier det så klart: ”Jeg bærer et 
kjød, dets liv er min død, det piner og plager 
hver dag. Å elske og tro, i nåden å bo, er alltid 
min sværeste sak.”  Så må vi alle være med å be 
for hverandre, at vi alle sammen kan bli bevart 
på den smale veien! Gud kjenner sine og drar 
omsorg for dem! 

Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”
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nytt med seg, der det i programmet var 
laget plass til 3 seminarer på lørdagen, 
hvor det ble tatt opp aktuelle temaer. 
Seminarene tok for seg massemedia og 
tekniske hjelpemidler i dagens samfunn 
(A. Salte), baktalelse (B. Fjære), og også 
ELM’s profil og særtrekk (H. Fjære). 
Flere med meg syntes det var sunt  
og nyttig å få høre litt om disse  
emnene. 

Begge morgenene var det høytidelig 
flaggheising, med brustne morgenstem-
mer som samlet seg i ”Gud signe vårt 
dyre fedreland” og ”Ja, vi elsker”. I 
pausene og utover kveldene fant noen 
på forskjellige ting inne, mens mange 
valgte uteaktiviteter. Dette til tross for at 
knotten satte alt inn på å få rikelig blod-
forsyning. To dyktige husmødre sørget 
for rikelig og god mat gjennom helga, 
mens andre på forskjellige måter bidro 
til at alt gikk som det skulle.

Selv om leiren var fin menneske-
lig sett, var møtene viktigst. Der fikk 
vi høre om Guds fullkomne frelse, og 
hvordan vi kan få del i den. Kallet til 
å ta imot Jesus lød klart og tydelig, og 
døra til syndenes forlatelse ble vist åpen 
i Jesus. Vi fikk også en advarsel mot å 
ta inn verdens gleder i våre sinn og på 
denne måten bli lunkne. Dette ble sam-

menlignet med å helle kaldt vann i en 
bøtte med varmt vann, noe vi alle kjen-
ner effekten av. Videre fikk vi høre om 
viktigheten av å ikke se på seg selv for 
å vite om en er frelst, men å se på Ordet 
og hva som der står. ”Om jeg en synder 
er hver tid og stund, jeg er da frelst på 
denne blodets grunn”. Dette ble under-
streket i det vi hørte, og det kom også 
tydelig fram i leirsangen, som flittig ble 
brukt hele leiren igjennom (se side 5).

Etter en fin samling håper jeg alle satt 
igjen med bønnen som står i siste vers i 
leirsangen;

”Å, måtte jeg dog  
alltid hvile fast 
 på denne grunn hvor 
Jesu hjerte brast.
Her eie liv i lammets 
dype sår, da vet jeg 
visst, jeg snart i  
Himlen står”.

Måtte det bli vår alles bønn og dype 
trang!  

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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Talene på CD 
fra sommerbibelskolene 2008

Ønsker du tilsendt CD med taler/sang fra leirene i sommer,  
kan du kontakte Jon Mangelrød på tlf 974 78 830, adresse:  

Kveldsvik, 3282 KVELDE. E-post: cd_bestilling@misjonslaget.no. 
 

Gi beskjed om du ønsker talene i mp3-format – i så fall kan du få samtlige 
taler fra samme leir på én CD. Hver CD koster kr 20,- pluss porto. 

 
Du kan også laste ned talene/sangene kostnadsfritt på  

www.misjonslaget.no/nedlastbareprekener.

Sommerbibelskolen på Oppdal 10. – 13.07.08
10/7 Kl 2000 T. Mangelrød Jesaja 1: 24-25 
11/7 Kl 1000 E. Kristoffersen Rik nok for alle
11/7 Kl 1130 O. Klavenæs Nå ser jeg det.
11/7 Kl 1700 T. Mangelrød Markus 9:17-27
11/7 Kl 2000 Ø. Klavenæs 2. Mos 15:1-7
12/7 Kl 1000 O. Klavenæs Den skarlagenrøde fargen.
12/7 Kl 1130 E. Kristoffersen I håpet. Rom 8:22-25
12/7 Kl 1700 H. Fjære Vindretningen
12/7 Kl 2000 T. Mangelrød Joh Åp 22:17, 22
13/7 Kl 1030 E. Kristoffersen Jes 65:1-2
Alle talene fra leiren på èn CD i .mp3 format.
Opptak av sangkreftene på leiren.
Sommerbibelskolen på Bygland 6.-10.08.08
6/8 Kl 2000 H.E. Nissen Kveldsmøte

7/8 Kl 1030 J. Espeland
Bibeltime. ”Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg.” 
Rom.10.20. (Opptaket mangler dessverre 10 min i første 
halvdel av prekenen.)

7/8 Kl 1700 H.E. Nissen Bibeltime
7/8 Kl 2000 A. Salte Kveldsmøte
8/8 Kl 1030 H.E. Nissen Bibeltime
8/8 Kl 1700 J. Espeland Emne: ”Arven etter H. Nielsen Hauge og C.O. Rosenius.”
8/8 Kl 2000 A. Salte Kveldsmøte
9/8 Kl 1030 H.E. Nissen Bibeltime
9/8 Kl 1700 A. Salte Tema: ”Et godt familieliv.”
9/8 Kl 2000 S. Mangelrød Kveldsmøte
10/8 Kl 1030 H.E. Nissen Formiddagsmøte
Alle talene fra leiren på èn CD i .mp3-format
Opptak av sangkreftene på leiren
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Dåp og opplæring
Av Håvar Fjære

I samme åndedrag som Jesus ba oss 
døpe, Matt.28:18-20, da ba han oss også 
å lære dem som ble døpt i å holde alt 
det han hadde sagt. Likeså nødvendig 
som dåpen er for Guds frelsesplan med 
barnet, likeså avhengig er barnet av 
opplæring når det vokser opp.

”Døper dem”, ”lærer dem å holde alt 
det jeg har sagt dem”. Her ligger veldige 
oppdrag til den som skal ivareta dette. 
Det er en oppgave til foreldre, faddere 
og forsamling. Kanskje særlig forsamlin-
gen.

Mor og far, ta barna dine med på mø-
tene. La de bli kjent med møtekulturen, 
så de etter hvert lærer seg å lytte. Høre 
så de kan lære, og mest av alt: høre så 
de kan leve.

Ingen steder lærer man bedre enn der 
man er kjent. Distraherende elementer 
røver ikke så lett himmelordet. Det er 
allikevel nok av gudsord som faller på 
steingrunn, eller blir spist opp av fugler 
før det får spire, om ikke vi skal bidra til 
at enda mer av såkornet går denne vei.  
Derfor: før barna regelmessig inn i den 
åndelige atmosfære hvor ordet såes til 

enkle himmelvandrere. I forsamlingen. 
Og la de der få spise av den åndelige 
mat de voksne spiser.

Det blir stadig viktigere for flere at 
der barna blir døpt til Jesu Kristi navn, 
der bør de også føres inn i disse tros-
sannheter. Dersom det er mulig, så 
løsriv ikke sakramentet fra den forsam-
ling hvor opplæringen gjennom mange 
barne- og ungdomsår skal finne sted. 
Gjennom norsk kirkestruktur så har det-
te dessverre over lang tid vært tilfelle for 
store grupper. Dåpen skjedde i kirken, 
opplæringen i de evige, hellige sannhe-
ter skjedde i misjonsforeningen og på 
bedehuset. Heldigvis er det i dag mer 
vanlig at dåpen finner sted i forsamlin-
gens hellige varme, og under den trygge 
omsorg en levende venneflokk repre-
senterer. Det er jo der gudslivet skal få 
næring og vekst. La oss være detaljerte 
og nidkjære i dette, vi skal jo lære dem 
alt sier skriften.

 
Kjære foreldre: Guds signing over 

både dåpshøytid, opplæring og oppdra-
gelse i de hellige sannheter!
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glimt fra Peru
I ytterkanten av Arequipa, i bydelen Horacio, ligger 
barnehjemmet som snart er ferdig. 

Ansatte og ansvarlige  
på barnehjemmet: 
Fv: Evangelist og  
styreformann Ubaldo 
Marca, bestyrerpar Teresa 
og Adolfo Barrantes og 
ansatt på barnehjemmet 
Jackeline Curse  
Ccanahuire.

valdiglesias’ grav:  
Besøk ved evangelist 
Celso Valdiglesias’ grav 
mai -08. Pga plassmangel 
plasseres kistene i slike 
kammer. Celso`s grav er 
ved de gule blomstene. 
Fv: Celso’s svigersønn 
Wilfredo Gutierrez  
Catari, Celso’s enke  
Viviana Choque de 
Valdiglesias, evangelist 
og leder av ELM-Peru 
Miguel Curse og Jon 
Espeland.
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et takkende folk
Av Øyvind Klavenæs. Tale på Strandly, søndag 1. juni 2008.

Herrens folk takker for frelsen, bare se i 
Bibelen og les i salmene. Vi som bor i dette 
landet lever i et hav av luksus sammenlignet 
med, ikke de fattigste, men en gjennom-
snittsfamilie på jorda. Verdens gjennomsnitt-
familie bor i et skur på 4x4 meter, du bor i et 
palass. Det er på sin plass å takke for huset 
du bor i.

Et gjennomsnittsmenneske spiser en kopp 
ris om dagen, mange har det mye verre. I 
Norge spiser vi det vi har lyst på og mer til. 
Vi dør av overflod, ikke av underernæring. 
Det er på sin plass å takke Herren for at vi 
har mat på bordet og ikke fråtse.

Dere har bil, kanskje to biler. I en gjen-
nomsnittslandsby på jorda er det en av 
landsbybeboerne som har bil. Det ville blitt 
mange turer til møtelokalet for å få alle fram 
dersom en skulle stå for transporten. Da 
måtte han starte tidlig om morgenen for å 
frakte alle fram. I Peru går noen i timer for å 
høre om Jesus. Vi må takke for at vi har bil 
og kan komme rundt forskjellige steder for å 
høre evangeliet.

Du har noen å høre ordet sammen med. 
Ikke alle har et vennesamfunn. Det er en 
uvurderlig hjelp for å nå fram. Vi er forskjel-
lig skrudd sammen, men du kan finne noen 
å ha en god åndelig samtale med. Dere kan 
hjelpe hverandre på veien til himmelen. Takk 
Herren for det.

Vi har et fantastisk skaperverk å se på 
hver dag. Et fugleliv og et dyreliv som 

vitenskapen ikke skjønner fordi de har tatt 
feil i utgangspunktet, når det gjelder opprin-
nelsen. De sliter voldsomt med å forklare 
hvordan det har oppstått, dette livet, og for-
står ikke at det er Gud SOM GIR LIV, Ja som 
er selve livet. Herren ler av dem, står det. 
Jeg trur at Herren vil at vi skal se litt på hva 
han har gjort, med erkjennelsen av HVEM 
som står bak. Det er litt annerledes å ta en 
skautur med dette perspektivet. Skaperverket 
er et vitnesbyrd om hva som venter i himme-
len. Takk Gud for at han har skapt alt dette 
som omgir deg.

Sal 139:16. Da jeg bare var et foster, så 
dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskre-
vet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av 
dem var kommet.  
Ja er det sånn det er, hvorfor all denne 
bekymring?  Helt mørkt i mors mage, men 
Herren ser. Alle dine dager er oppskrevet, 
hvorfor er du urolig? Bibelen sier: Lær oss å 
telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. 
Gud har oversikt, han ønsker at du også skal 
ha det. Takk Herren for at du er sett og at 
dagene dine er oppskrevet før en av dem var 
kommet.

Nå ser vi at Gud har tatt seg av alt dette. 
Alle disse tinga som bekymrer oss mest; hus, 
mat, bil, klær. Nå skal vi løfte blikket og se 
på hva som er kjernepunktet. Det som er 
kjernen i bibelen, er kjernen for hvert enkelt 
menneske, enten det vil eller ikke. Kan du 
takke for frelsen? Ja rett ut; Takker du Jesus 
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for at han har frelst deg fra dine synder?  At 
han har betalt for alle synder er det ingen 
tvil om. Men det er ingen selvsagt ting, det 
var ingen lett sak. Gud tok ikke lett på dette 
med synda. Han slapp ikke billig unna alt du 
har stelt i stand. Nei, han stod i det til Guds 
hellige vrede hadde brent opp alt sammen. 
Han tok for seg en og en av dine synder, 
betalte for en av gangen, så at det kostet dyrt 
er det ingen tvil om. Spørsmålet er; Betyr det 
i det hele tatt noe for deg at Guds Sønns blod 
rant for dine synders skyld? Er du i stand 
til å stå i mot en kjærlighet som brenner så 
sterkt at spiker og piskeslag ikke merkes. Har 
du noen gang takket Jesus for dette?  Hvor-
dan i all verden har du unngått å se at dette 
var for deg? Har du vært blind?  JA, men han 
er kommet for å åpne blindes øyne, for å 
sette fanger fri, så de kan se. Så se nå på hva 
HAN HAR GJORT, og glem alt dette strevet 
ditt, for det er bare hos ham det er liv. Du er 
stein død. Takk ham for frelsen som allerede 
er ferdig, ser du ikke det, da skulle jeg gjerne 
rope det ut så du aldri glemmer det. ALT ER 
FERDIG. Du kan få takke for Golgataverket 
og gå frelst hjem til ditt hus i dag. Du skal 
få være hans barn. Du skal få hvile, du skal 
få eie himmelriket, du får skjøte her og nå. 
Ja du har skjøtet på dette i bibelen din. Sal 
37:29. De rettferdige skal arve landet og få bo 
i det for evig. Åp 21:7. Den som seirer, skal 
arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han 
skal være min sønn. Den som seirer er den 
som ser at Jesus har seiret på Golgata.

Ser du det nå? Ser du at det er trygg grunn 
å hvile på? Jesus har seiret på Golgata. Men 
Jeg seirer ikke over synd, sier du? Alt dette 
snakket om seier over synd! Den er besei-
ret en gang for alle! Man kan ikke vinne to 
ganger i samme kamp. Da alle ondskapens 
makter ble stilt åpenlyst til skue på Golgata, 

da ble seieren vunnet. Da vant Jesus, da 
vant du, da vant jeg. Du har ikke verktøy 
eller egenskaper til å vinne. Til en tung jobb 
trengs skikkelig verktøy og evner. Vi har 
ikke verktøy, heller ikke evner til å seire over 
synda. Derfor ble den beseiret en gang for 
alle, en gang for deg. 

Er det ikke hvile i dette? Er det ikke hvile 
du lengter etter? Jesus lengter etter å gi deg 
hvile. Du lengter etter hvile. Er ikke dere et 
fullkomment par? Passer ikke dere godt sam-
men? Han med nåden, jeg med skammen, 
å hvor godt vi passer sammen, du Guds 
salvede, Guds Sønn.

Så da skal vi takke for to ting til. Takke 
Jesus for at han har seiret over all synd på 
Golgata, og for at i ham er seieren for evig 
bekreftet. Altså ingen grunn til å prøve å 
flikke på noe som er godkjent av den Hellige 
Gud. 

Til slutt: tenk sånn er vi laget at vi er i 
stand til å bytte bort dette livet med Jesus og 
få kjærlighet til denne verden. Så skrøpelige 
er vi, så råtne, så utakknemlige, så uforstan-
dige. Derfor må vi hjelpe hverandre på veien. 
Derfor må vi si fra til hverandre. Derfor må 
vi be for hverandre, i stedet for å misunne 
hverandre. Derfor må vi tale vel om hveran-
dre, i stedet for å baksnakke hverandre og 
gi rom for onde tanker. Denne sorgen over 
at du vi ikke er mer lik Jesus, den må bæres 
til livets slutt, men det er lettere å bære den 
sammen. Jesus vil at vi skal hjelpe hveran-
dre på veien, så gjør vi det da!

Men først og fremst vil vi takke deg for 
frelsen Jesus, for at den er ferdig, for at den 
er fullkommen, uforanderlig, og for at den er 
min. For at den blir større når vi får dele den 
med andre. Halleluja pris Herren for han er 
god, hans miskunn varer til evig tid.
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Sang gjennom tidene
Av Inger Lise Mangelrød

Velt alle dine veie, og all din hjerte-
sorg(...) Fra 1600-tallets krigsherjede 
Tyskland toner denne vakre, mektige 
og tillitsfulle salmen oss i møte. Det er 
den store salmedikteren Paul Gerhardt 
som har gitt oss den, og den hviler på 
hans erfaring av Guds omsorg gjennom 
nød og vanskeligheter, og på Bibelens 
vitnesbyrd om Guds allmakt. Salmen 
ble skrevet i 1653, bare fem år etter at 
30-årskrigen var slutt. Fra han var 11 til 
han var 41 år levde Paul Gerhardt omgitt 
av krigens redsler. Hans eneste bror 
døde under krigen, og barndomshjem-
met ble brent. Han mistet far sin da han 
var bare 12 år, og moren to år senere.

 30-års-krigen var en av de mest 
blodige og ødeleggende kriger som 
hadde rammet Europa. En religionskrig 
der katolikker kjempet mot protestan-
ter, men de maktpolitiske motivene til 
fyrstene var nok mer bestemmende enn 
kjærlighet til sannhet og rett lære. Hele 
landsbyer ble rasert, og krigens ofre var 
tusener på tusener. Det var stadig tru-
ende sykdom og pest, og flere døde enn 
de som ble født.

Enda flere personlige tragedier skulle 
ramme Paul Gerhardt. To år etter at 
denne salmen ble skrevet, giftet han seg. 

De fikk fem barn, men fire av dem døde 
før de var fylt ett år. Til sist døde kona 
hans, etter bare tretten års ekteskap.

Paul Gerhardts sterke budskap om en 
Gud som er med gjennom lidelse og nød 
har talt sin trøst til Guds barn gjennom 
over 350 år. Like sterkt taler den om hå-
pet som aldri går til grunne. Da som nå 
gjelder ordet om at vår Gud vender alt 
til gode for den som hører Ham til.

Skal tårer da utøses, / vær tro om alt er 
stengt! / Vær trygg min sjel, du løses / 
når du det minst har tenkt. / Da grønnes 
hjertebladet, / den sne som tiner bort, 
/ har ei den minste skade / Guds fagre 
blomster gjort.

Gerhardt levde i ortodoksiens tid i kir-
kehistorien. Særpreget for denne tiden 
var forsvaret av de trossannheter Luther 
hadde kjempet fram gjennom reforma-
sjonen. Men selv om de objektive frel-
sessannheter var kjernen i salmene, har 
de en inderlighet i seg som peker fram 
mot 1700-tallets pietistiske fromhet.

Landstad oversatte denne salmen til 
norsk, og har maktet å gjengi det skjulte 
budskapet i salmen; det første ordet fra 
hvert vers blir Bibelens salme 37,5.
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Velt alle dine veier 
og all din hjertesorg 
på ham som evig eier 
den hele himlens borg. 
Han som kan stormen binde 
og bryte bølgen blå, 
han skal og veien finne, 
den vei hvor du kan gå.

 På Herren du deg støtte 
om det deg vel skal gå, 
hans gjerning må du nytte 
om din skal kunne stå; 
av sorg og selvgjort plage 
det kommer intet ut; 
for intet kan du tage, 
alt kan du få av Gud.
 
Din trofasthet og nåde, 
o Fader, vet og ser 
hvordan du best skal råde 
med oss i alt som skjer. 
Hva du har valgt å gjøre, 
det står som fjell så fast, 
ditt råd skal du utføre 
om jord og himmel brast.

Vei har du alle steder, 
og hjelp i all vår trang. 
Velsignelser du spreder 
og lys på all din gang. 
Din vilje ingen hindrer, 
din omhu blir ei trett 
før gledestråler tindrer 
i øyne som har grett.

Og om alt Satans rike 
vil stride Gud imot, 
skal Herren aldri vike, 
han trår det under fot. 
Det gode han vil sende, 
og det som er hans mål, 
det skal så sikkert hende, 
når bare vi gir tål.
  
Håp da, min sjel, i faren, 
til Gud din tillit sett, 
han frir deg ut av snaren, 
hvor ille du er stedt! 
Snart skal hans time komme, 
da lysner himlens grunn, 
din ventetid er omme! 
Å, hvilken gledestund!

På høyden opp! Se lenger, 
gi sorgen en god dag! 
Kast bort all tvil som stenger 
og volder hjertenag! 
Er du ei her i skolen? 
Se, over himlens hvelv 
er Gud på kongestolen. 
La ham få råde selv!

Ham kan du trygt la styre 
i alt som her skal skje. 
Hans dommer, de er dyre, 
i undring får du se 
at han vil allting vende 
som fyller deg med frykt, 
og føre alt til ende 
så underfullt og trygt.
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Han dryger vel til tider 
og venter med sin trøst, 
er skjult for den som lider, 
og tier med sin røst, 
som om han i sitt hjerte 
var vendt en annen vei, 
og ikke så din smerte 
og ikke enset deg.
 
Skal tårer da utøses, 
vær tro om alt er stengt! 
Vær trygg, min sjel, du løses 
når du det minst har tenkt. 
Da grønnes hjertebladet, 
den sne som tiner bort, 
har ei den minste skade 
Guds fagre blomster gjort.
 
Det gir deg kraft og glede 
på all din pilgrimsgang, 
og troens strid her nede 
blir fylt av trøstesang. 
Gud selv vil gi deg palmen 
og seirens søte frukt. 
Du synger takkesalmen, 
og all din sorg er slukt!

Gjør en lykksalig ende 
på all vår strid og nød! 
Ja, Herre, ta i hende 
vår sak inntil vår død! 
La troen vinne seier, 
og led oss trinn for trinn, 
så samles våre veier 
til sist i himlen inn.

Oppbyggelige 
dager på Oppdal
Av Håvar Fjære

10. - 13. juli arrangerte Evangelisk Luthersk 
Misjonslag sommerbibelskole på IMI-stølen, 
Oppdal. I mange år har det nå vært tradisjon 
for flere å avsette noen dager til rolige bibelda-
ger, hvor gudsordet gjennom forkynnelse, sang 
og samtale, får stor plass hos den enkelte. Slik 
også i år.

Talere som var med oss disse dagene var 
Tore Mangelrød, Olaf og Øyvind Klavenæs og 
Einar Kristoffersen. Mange av deltakerne deltok 
med sang.

Særlig var det fint å se alle de unge barne-
familiene. Barna blir dermed, uten at de sjøl 
er klar over det, ført inn i et stevne- og møte-
mønster hvor gudsordet ikke så lett drukner i 
en mengde med innbydende aktiviteter. Med to 
bibeltimer på formiddagen, en time på etter-
middag og kveldsmøte, blir disse dagene gjen-
nomsyret med himmelordets veldige kraft og 
påvirkning. Vi merket det disse dagene også.

Den verdslige, rastløse ånd har en så sterk 
påvirkning i vår tid, at vi behøver ikke trekke 
denne ånd med oss inn i stevneprogrammet.

Mange foreldre gav uttrykk for stor glede 
over å få sitte med barna på fanget eller rundt 
seg, når Ordet ble forkynt med stor nåde og 
myndighet.

Det gir ro i sjelslivet å få høre at min reine 
samvittighet innfor Gud har sin grunn i Kristi, 
Jesu blod. Dette blod har gjort meg gjeldfri og 
skyldfri ovenfor Gud.

Misjonslaget har også sommerbibelskole på 
IMI-stølen til neste sommer i samme uke. På 
gjensyn!
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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: 11 Gullkjeder vil vi lage til 
deg med sløvprikker på. 

Vi har tidligere sett at Gud vil selv 
smykke sin brud. Og her i dette verset 
kommer treenigheten frem på en merke-
lig måte; vi vil. 1 Mos. 1: 26 La oss gjøre 
mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. 
De skal råde over havets fisker og over 
himmelens fugler, over feet og over all 
jorden, og over hvert kryp som rører seg 
på jorden. Es. 6: 8 Da hørte jeg Herrens 
røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå 
for oss? 

La oss gå til det nye testamentet. 
Matt. 3: 16-17 Da Jesus var blitt døpt, 
steg han selv straks opp av vannet. Og 
se, himmelen åpnet seg, og han så Guds 
Ånd stige ned som en due og komme over 
han. Og se, det lød en røst fra himmelen: 
Dette er min Sønn, den elskede. I Ham har 
jeg velbehag. Dette så døperen Johannes, 
da Jesus i Jordan tok på seg all verdens 
synd, ja han ble gjort til synd for oss. 

Det er tre personer i guddommen, dog 
er det ikke tre guder, nei, det er én Gud. 
5. Mos. 6: 4 Hør Israel! Herren vår Gud 
er én. Og vi leser følgende i Bibelsk opp-
slagsbok av David Hedegård: ”Med per-
son mener vi et vesen som i seg selv er 
bevisst og som bestemmer over seg selv. 
Det står fullkomment klart at Faderen, 

Sønnen og Ånden i følge N.T. er forskjel-
lige åpenbaringsformer av en og samme 
person (en falsk lære fra gammelt av er 
kalt modalisme). Alle personene er evig. 
Samtidig som N.T. bevitner dette, lærer 
det også at Gud er én. Guds personlighet 
er én. Men i den guddommelige person-
ligheten eksisterer bare i dette trefold. 
For den menneskelige fornuft er dette 
uforståelig. Her støter nå Guds dårskap 
og verdens klokskap sammen. ” 

Ja, her blir vi mennesker små, det er 
som om vi ville lede det store Atlanter-
havet inn i våre små badekar; det ville 
vel ikke romme dette store hav. Når vi 
i Bibelen ser Guds store gjerninger, så 
flyter det over. Vi kan ikke fatte det. 

Joh. 10: 34-36 Jesus svarte dem: Står 
det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: 
Dere er guder? Når loven har kalt dem 
som Guds ord kom til, for guder – og 
Skriften kan ikke gjøres ugyldig – hvor-
dan kan dere da si til ham som Faderen 
har helliget og sendt til verden: Du spot-
ter Gud! – fordi jeg har sagt: Jeg er Guds 
sønn? Faderen har helliget sin Sønn og 
sendt ham til verden, for å frelse verden, 
og Jesus sier i Joh. 17: 19 Jeg helliger 
meg for dem, for at også de skal være 
hellige i sannhet. Min hellighet er en 
person, min hellighet er Jesus. 
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GUll ER Et BilDE PÅ tROEN
Mal. 3: 3 Han skal sitte og smelte og 
rense sølvet. Han skal rense Levis barn, 
lutre dem som sølv og gull. Og de skal 
bære fram for Herren offergaver i rett-
ferdighet. Og det er ved tro vi får del i 
guddommelig natur. 2. Pet. 1: 4a (…) og 
gjennom dette har gitt oss de største og 
mest dyrebare løfter, for at dere ved dem 
skulle få del i guddommelig natur, (…).

1. Pet. 1: 7 Dette skjer for at deres 
prøvede tro som er langt met kostbar 
enn det forgjengelige gull som jo lutres 
ved ild, skal finnes til lov og pris og ære 
ved Jesu Krist åpenbarelse. Jesus sier til 
Laodikea: Så råder jeg deg at du kjøper 
av meg: Gull lutret i ild, for at du kan 
bli rik. Dette manglet menigheten, og de 
kunne få kjøpt uten penger. Ja, de fikk 
det for intet.

Es. 55: 1 Nå vel, alle dere som tørster, 
kom til vannene! Og dere som ingen 
penger har, kom, kjøp og et, ja kom, 
kjøp uten penger og uten betaling vin 
og melk. Ja, Gud er mer opptatt av at vi 
skal bli frelst, enn vi er det selv, for han 
har betalt dyrt for oss.

SØlv ER Et BilDE PÅ GUDS ORD
Samle 119: 72 Din munns lov er bedre 
for meg enn tusen stykker gull og sølv. 
Es. 48: 10 Se, jeg renser deg, men ikke 
som sølv, jeg prøver deg i lidelsens ovn. 
Sølv og gull er de edleste metaller, 
bruden er det fineste for Gud, for han 
har selv kjøpt og renset bruden. Det er 
blodet som gjør oss rene for Gud, og 

det er gjennom ordet (sølvet) vi får del i 
guddommelig natur. 

1 Joh. 1: 7 Men dersom vi vandrer i 
lyset, likesom han er i lyset, da har vi 
samfunn med hverandre, og Jesu, hans 
Sønns blod renser oss fra all synd. Nei, 
det er ikke en synd som blodet ikke kan 
rense ifra.

Siden vi er i Høysangen er det så 
stort å stadfeste det med sanger, nr 354 i 
Sangboken:

Jesus, hold meg ved ditt kors, der er
livets kilde, fri og åpen for enhver, er
dens strømmer milde.

KOR: Ved ditt kors, ved ditt kors, hjelp
du meg å være Inntil jeg med skaren
stor gir deg takk og ære.

Der ved korsets fot jeg fant, balsam
for mitt hjerte. Morgenstjernen klar
opprant for mitt arme hjerte.

Ved ditt kors, o du Guds Lam. La meg
alltid være, og i lyset fra ditt kors, lær
meg mitt å bære.

Ved ditt kors jeg være vil, våke, tro
og lide. Til på himlens strand jeg får
vandre ved din side.

Brudgommen sa: Følg sauenes spor
(Høy. 1:8), og her har vi F. Crosbys
vitnesbyrd som vi gjør rett i å følge.



Returadresse:
På Hjemveg
Postboks 51
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Ved Korsets  fot

Den fredsommelige sjel

Solen og nordavinden fikk engang øye på en vandringsmann som 
hadde en god kappe på seg. De veddet på hvem som først kunne 
skille han av med den. Nordavinden var viss i sin sak og begynte å 
blåse skarpt og koldt på den reisende. Han drog dog bare kappen 

tettere om seg og beskyttet seg slik mot vinden. Nordavinden 
greide ikke å få kappa av mannen. Men så begynte sola å skinne. 

Vandringsmannen ble varm, og tok kappen av seg.

Saktmodighet og tålmodighet utretter langt mer enn et hissig sinn 
og en utålmodig ferd. Du skader deg selv ved å bære hat i hjertet 
og ha trette og fiendskap i ditt liv. Det blir som å slå på piggsvinet 

med den bare hånd. Du sårer bare deg selv. Ordsp. 17:14.

Christian Schriver ”Sjeleskatt”.


