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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Støv på din bibel
betyr rust på din sjel.

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!

- Ingen kan noensinne vokse fra Skriften,
boken utvider seg og utdyper seg med dine
år, den er uuttømmelig. Et langt liv vil bare
strekke til å gå langs strandbredden av dette
store kontinent av lys. Ordet er likesom sin
forfatter – ubegrenset, umålelig, uendelig.

Charles Haddon Spurgeon, 1834-92.
Engelsk predikant.
Kalt ”Predikantenes fyrste”.
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” På den dagen”, Matt. 7:21-27
andakt av Sven A. Berglund, Godøya

”På den dagen” sier Jesus. Den
dagen Han kommer igjen. Du,
det skal komme en dag da allting
tar slutt og evigheten begynner.
En dag da alle klokker stopper og
det ikke er mer tid. En dag som
ikke er noen annen lik. En dag
da alt som var skjult vil bli åpenbart. En dag da menneskesønnen
kommer. Alle jordens slekter
skal se ham og alle skal frem for
Kristi domstol. Å du for en dag.

På vei mot evigheten
Husk på, min venn, at også du er på vei
mot evigheten. ”Vi er kun på gjennomreise livet er så kort,” sier sangeren. Ja, så
kommer det snart en dag i ditt og mitt liv.
Det finnes ingenting jeg lengter mer etter
enn den dagen Jesus kommer med full
forløsning. En jubelens og gledens dag for
alle som ”lengtet, kjempet og led”.
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Sven A. Berglund

Men hva vil skje med deg min venn? Hva
vil du gjøre når han kommer. På den dagen
skal forskjellen mellom de kloke og de
dårlige brudepikene åpenbares. Da skal alle
se hvem som har olje til lampen og hvem
som ikke har det. Et alvorsord rett inn i vår
tid og åndssituasjon. Jesus vil så gjerne få
deg og meg i tale i dag, i denne verdens
siste tid. Han vil åpenbare for ditt hjerte
hva som er forskjellen mellom det å ha en
ekte, fast grunn for livet og evigheten, eller
leve på en falsk innbilt grunn. Et alvorsord.
Et ord som gjelder liv eller død, frelse eller
fortapelse.
www.misjonslaget.no

Dagen da Jesus kommer
Dagen da Jesus kommer er ganske nær. Er
du rede for den dagen? ”Har du ditt hus
opp på klippen bygd” spør sangeren. Ja,
sier mange, men de har aldri forstått at
klippen er Ordets klippe.
”Han satte mine føtter på en klippe” sier
salmisten. Det er vel her du bor og hviler?
I og på ordet om Jesus. Tenk å gå inn og ut
blant alle de andre og så leve i selvbedrag
og på falske grunner.
Guds vilje
”Han som vil at alle skal bli frelst og
komme til sannhets erkjennelse”. Hva er
det da å gjøre Guds vilje? Jo, det er helt
enkelt å ta din tilflukt til Jesus alene. Hans
liv, hans blod og forsoning, hans rettferdighet. At han gjelder fullt og helt for Gud i
ditt sted. Jesus selv sier at vårt evige vel
har med vårt forhold til Guds Ord å gjøre.
Når du skal inn i evigheten så er det ikke
hjelp i å peke på følelser, opplevelser, under,
tegn, store møter eller
hva du vil nevne. Nei,
da er det bare Guds
Ord som er sikker
grunn å hvile på. Så
sier sangeren om Jesus:

om korset som verden forakter det har for
meg en vidunderlig klang” Det var der jeg
fikk se inn i evangeliet om den frelsen som
var ferdig og hadde ligget der og ventet så
lenge for at jeg skulle få bruk for den. En
annen manns stedfortredende liv, en annen
manns stedfortredende soningsdød, en
annen manns rettferdighet og verdighet.
Alt er ferdig også for deg hvem du enn er!
Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Ordet
om korset er dårskapen for de ufrelste, men
for de frelste er det en Guds kraft. Så min
venn er spørsmålet om du har del i denne
nåden. Har Ordet fått tale til deg om liv og
død. På den dagen sier Jesus, den dagen
han kommer, hva med deg da? Er du rede
å møte din Gud? Nå banker han på din
hjertedør enda en gang. Men husk han
kaller ikke alltid. I dag om du hører hans
røst så forherd ikke ditt hjerte Skal dagen
da Jesus kommer bli fortvilelsens eller

Ordet om korset er dårskapen
for de ufrelste, men for de
frelste er det en Guds kraft.

Han är den säkra grund som Fadern lagt
på honom har jag byggt som Ordet sagt.
Hør så får din sjel leve
”Hør så får din sjel leve”. ”Land, land, land
hør Herrens Ord.” ”Ordet er deg nær” Ordet
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frelsen og jubelens dag i ditt liv? Skynd deg
nå! Jesus venter på deg. Det er du som er
lammet han vil bære på sine skuldre. Det er
deg han roper på. Det er deg han vil hente
heim. Han er blodsbrudgommen og du er
bruden han ser etter. ”Salig for intet, frelst
av nåde”. Da får han lønn for sin smerte.
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Foto: Vegard Skipnes

I ditt store, dype nådehav
Tekst: E. Søviknes
Mel: I den stille, klare morgen
I ditt store, dype nådehav jeg fikk tilgivelse,
da mitt blikk jeg løftet opp og deg fikk se.
Du er veien inn til Livet, og hos deg jeg finner fred,
når for nådetronen jeg får knele ned.
Kor: Jesus, du har seier vunnet, og en fattig synder funnet.
Du i evighet meg eier. Jesus hold meg alltid nær inntil ditt ord.
Ved de sår du fikk på korset har du gitt meg legedom.
På det korset var det du som tok min dom.
Du har overvunnet døden, og min syndeskyld betalt.
Jeg nå ser det klart for Herren min har talt.
Ved det blodet som ble utrent da du hang på korsets tre,
Ble jeg tvettet og ble hvitere enn sne.
Du meg denne sannhet viste, jeg var nær ved å gi opp.
Men så løftet du meg opp på fjellets topp.
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Helliget Herren
av Harald Midtsian. Gjenngitt fra Fast Grunn, 1952

Når Skriften taler om å bli
helliget, taler den om dette på
to måter. Det første, og det som
forutsetter det andre, er at vi
ved troen på Jesus - stedfortrederen - er fullkommen hellige
for Gud. Johs. 17:19. Jeg helliger
meg for dem for at de skal være
hellige i sannhet. Ef. 5: 25-26.
Kristus e lsket menigheten og ga
seg selv for den, for å hellige den,
idet han renset den i vannbadet
i Ordet. 1. Kor. 6:11. Dere har
latt eder avtvette, dere er blitt
helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i
vår Guds Ånd.
Den som har kommet til troen på stedfortrederen er fullkommen hellig for Gud. Her
er det ingen forskjell på kristne. Nybegynneren som står der famlende og ber: ”Herre,
jeg tror, hjelp min vantro!” er like hellig for
på hjemveg nr. 14 - februar 2010

Gud som den som eier troens fulle visshet.
Det hjertet som har sitt trosblikk rettet på
stedfortrederen, er fullkommen hellig for
Gud - nettopp ut fra det synspunkt at Jesus
er stedfortreder.
Hans hellighet er vår hellighet. Jesu
utskillelse fra synden og syndens vesen
er blitt vår utskillelse fra den. Jesu innvielse til Faderens ære og til Åndens tempel
er min innvielse. Alt det som kan sies om
Jesus, kan nå sies om den som tror på
ham. For Guds åsyn kan mennesket aldri
bli mer hellig enn det er i og med troen på
den Herre Jesus.
Det andre Skriften taler om i forbindelse med hellighet, er at en i og med den
tilegnede nåde har fått et nytt sinn og en
ny natur. Den tilegnede nåde er evangeliets
store hovedsum, det andre er det evangeliet
virker i den som er kommet til troen. Det er
fra det synspunktet vi skal prøve å se dette
i dag.
Hva er helliggjørelse?
Som vi allerede har hørt, kan et menneske
ikke bli mer hellig for Gud en det det er
blitt i sin stedfortreder. At vi er blitt tilegnet
Jesu hellighet, betyr da ikke at vi er blitt
mer hellige i oss selv. Gud frelser oss slik
som vi er, men det er ikke Guds tanke og
Guds plan, at vi skal forbli slik som vi er.
Guds ønske, vilje og mål er at den som i
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rettferdiggjørelsen er blitt fullkommen hellig for ham, også skal bli hellig i sitt liv og
i sin vandel. Ja, hele vår personlighet, ånd,
sjel og legeme skal gjøres hellig. 1. Tess. 5,
23-24: Men han selv - fredens Gud, hellige
eder helt igjennom. Vår sjel og ånd og vårt
legeme skal utskilles fra synden og syndens vesen og innvies til den Herre Jesus
og stilles disponibel for hans store rikssak:
Evangeliets forkynnelse for alle mennesker.
Ved å omgåes Gud
vil vi bli preget og
gjennomtrengt av
ham. Tenk på 2. Kor.
3:18: Men vi som med
utildekket åsyn skuer
Herrens herlighet som i
et speil, vi blir alle forvandlet til det samme
bilde fra herlighet til
herlighet, som av Herrens ånd.
Mange misforstår dette, og strever med
å gjøre det gamle menneske, det syndige
i oss, hellig. Men det som i seg selv er
ondt, skal en ikke forsøke å gjøre godt. Det
gamle mennesket kan og skal ikke gjøres
hellig, det skal ikke forbedres, det skal ikke
innvies til Gud. Skriften sier at det skal
korsfestes og dødes.
Det vi i alminnelighet kaller helliggjørelse, er altså ikke det å bli hellig for Gud,
men det er veksten av det nye sinn og den
nye natur. Det er åndens erobringstukt i
sjel, ånd og legeme. La oss stille et nytt
spørsmål, som er meget viktig:

Gud ved Ånden gjør i våre hjerter? Her
har meningene vært og er delte, og her er
ikke plassen til å ta opp noen diskusjon
om dette. Mange hevder med styrke at vi
skal helliges og dannes ut fra evighetens
synspunkt. Det vil si for himmelen og
saligheten. Som det heter i en sang: ”Vi
modnes her for evighetens prakt.” Når vi
har vært her så lenge at vi er blitt modne,
henter Herren oss heim. Etter mitt skjønn
på evangeliet, er dette
i bunn og grunn en
undervurdering av Jesu
Kristi forsoningsdød på
Golgata.
I det øyeblikket vi
er kommet til troen, er
vi fullkommen modne
for herligheten. Tenk
på røveren som kom til
troen. Gud arbeider i oss for å fremme sin
rikssak gjennom sine troende og helliggjorte mennesker. Gud vil hellige oss, utskille
oss fra synden og innvie oss til seg selv
fordi han vil ta oss i bruk.
Dette ser vi ofte i Skriften. Gud utskiller
Israel fordi dette folket skulle være lovens
og troens budbærer. Gud handler med dette
folket fordi hans ære og vilje skulle nå til
jordens ende. Eller tenk på ypperstepresten.
Herren skiller ham ut fra de øvrige og helliger ham for å bruke ham til noe bestemt.
I dette tilfelle som et forbilde for Kristus.
Eller Paulus. Han var Guds utvalgte og
hellige redskap til å forkynne evangeliet for
hedningene.
Det menneske som ikke Herrens ånd får
arbeidsro og arbeidsrom hos, det menneske

Men han selv
- fredens Gud,
hellige eder
helt igjennom.

Hva er helliggjørelsens hensikt?
Hva er hensikten med det store arbeid som
8
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er i virkeligheten en udugelig Jesu Kristi
tjener. Vet vi med oss selv at vi ikke eier
Herrens sanksjon over vårt liv og tjeneste,
gjør vi Guds rike en stor tjeneste om vi
slutter.
Feiloppfatninger
Når det gjelder dette å bli hellig eller gjort
hellig, finnes det mange misforståelser.
Mange kommer fra reformert hold, ikke
minst fra våre venner pinsevennene. Vi
gjør rett i å følge med på utviklingen på det
hold. Men også hos oss er det mange feilsyn. Her skal nevnes to, som vi mer eller
mindre kjenner alle sammen.
Det ene er at en løsriver helliggjørelsen fra troen, det vil si troen på Jesus –
stedfortrederen. Helliggjørelse blir da noe
mennesket må sørge for. Med andre ord: En
går til Golgata for å rettferdiggjøres, frelses;
men så går en til Sinai for å helliggjøres.
F. V. Krummacher forteller at han kjempet i 10 år her. Han sier selv: Da jeg hadde
fått tilgivelse for mine synder, tenkte jeg:
Det gamle er nå forganget, og nå må alt i
meg være nytt. Nå må
jeg i all min gjerning
og vandel vise meg
som en som er født
på ny. Så begynte jeg
å skulle korsfeste og
døde Adam. Ved å anvende alle krefter som
Gud hadde gitt meg,
skulle det lykkes. Hos
meg skulle det ikke finnes et slikt skrøpelig
kristenliv som hos mange andre.
Så får vi høre om hans bønnekamper,

og om hans intense bibellesning for å bli
hellig. Han forteller også at han speket sitt
legeme og gav avkall på de mange ting for
å nå målet. Men alt hadde den samme virkning: Synden ble mer og mer levende.
Mange ærlige kristne sitter fast her. Jo
mer ærlig en er, dess mer fortvilt blir det,
og jo mer oppriktig en er, dess mer vil en
høre tordenen fra Sinai. Rosenius sier: Så
snart jeg atter blir fanget av loven og kommer i trelldom, er det umulig at jeg kan
gjøre en god gjerning. Viker jeg fra troens
veg, kan jeg ikke bli hellig om jeg så gav
mitt legeme på bål for å brennes eller lot
meg sulte til døde for å bli det. I og med
at jeg begynner å regne med eller eksperimentere med å helliggjøre meg selv, er det
i virkeligheten skjedd et fall i mitt indre, et
fall fra nåden, et fall fra Kristus. Riktignok
fører ikke fallet til frafall fra Kristus.
Denne kampen under Sinai med helliggjørelseslivet fører til at en blir en ulykkelig
trell som til slutt dør, hvis en ikke - også i
dette stykket - finner tilbake til den enfoldige tro på Herren Jesus.
Den andre faren er at
en begynner å overse og
ringeakte helliggjørelsen.
Vårt liv kan ikke bestå
for Gud likevel, derfor
er det ikke verdt å gjøre
så mye av det. Så taler
en om nåden og troen,
om rettferdiggjørelsen
og frelsen, og gir kjødet
frihet til å leve etter sine lyster. En regner
med at en likevel ikke kan annet enn å
forgå seg.

Det ene er
at en løsriver
helliggjørelsen
fra troen.

på hjemveg nr. 14 - februar 2010
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Dette er et meget farlig tegn, ja, så farlig at det evangelium slike mennesker har
tilegnet seg, ikke er Bibelens evangelium.
Der hvor evangeliet blir en hodesak og ikke
en hjerte- og samvittighetssak, der mister
en synet på Gud Herren.
Dette å arbeide på
sin frelse med tukt og
beven kjenner bare den
som er under Åndens
tukt og under Åndens
bearbeidende nåde. For
den som har kommet til
troen, hører barnekåret
og gudsfrykten sammen. Se Tit. 2: 11-12.
Der hvor nåden regjerer
i hjertet og der hvor nåden er Alfa og Omega,
der er hjertetrangen etter hellighet til stede.
Der hvor Jesus er stor, der er hellighetstrangen tilsvarende sterk. Guds lov og Guds
formaninger blir for den gjenfødte hans lyst
og glede, så en tar loven og formaningene
som rettesnor for liv og lære. Det er aldri
nåden som gjør oss lettsindige og likeglade
med å helliges Herren, men det er tvert
imot mangel på nåde i hjertet som virker
slik.

veg. Det vil si: Få sitt ett og alt i stedfortrederen. Når alt kommer til alt, er ikke
helliggjørelsen noe vanskelig, noe merkelig som bare en og annen kan få oppleve.
Hemmeligheten ved all sann helliggjørelse
ar at Jesus blir Alfa og Omega for en.
Den som blir i meg,
han bærer megen frukt:
Derfor heter det igjen
og igjen i evangeliet:
Bli i meg! Bli i meg!
Som grenen ikke kan
annet enn bære frukt
når den er i stammen,
således med den som er
i Kristus Jesus med den
Hellige Ånd i sitt hjerte.
Når vi dag for dag lever
for Guds åsyn, kan vi
ikke annet enn bære frukt for Gud.
La Ånden få tukte! La Ånden få utføre
sitt arbeid i våre hjerter! La alltid Ånden få
rett, så vil Kristus bli vårt ett og alt! ”Han
er trofast som har kalt dere, han skal og
gjøre det”.
Den sanne helliggjørelse er ikke arbeid
og mas, den flyter ut av troens forening
med Kristus - likesom frukten vokser på
treet. Lev godt med Jesus, la han få være
ditt ett og alt, han selv vil hellige deg helt
igjennom. Da blir også dette bare nåde for
Jesu skyld.
Lever vi av Kristus og i Kristus, så skal
evigheten som åpenbares med ild, fortelle
at Kristus er blitt oss til visdom fra Gud,
rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.
Lammet alene har æren!

Den andre
faren er at
en begynner
å overse og
ringeakte
helliggjørelsen.

Hvordan kan jeg vokse i nåde og
kjennskap til Kristus?
Når en våkner opp og ser at en ikke er
vokset i nåde og kjennskap til Kristus som
en skulle, melder spørsmålet seg: Hvor er
kraften å finne?
Men her er det så lett å ta feil. Det fins
ingen annen veg til framgang enn troens
10
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Bibelhelg
på Norsjø

Talere: Tom Eftevand, Kragerø, Magnor
Sandvær, Kragerø, Svein Mangelrød, Kvelde
og Håvar Fjære, Hedrum.

Ungdomssenter,
Gvarv i Telemark

Ledere: Olav Fjære, Lund og
Asbjørn Mangelrød, Kvelde.

12. -14. mars
Fredag 12.mars
Kl. 18-1900 Frammøte/Innkvartering
Kl. 1900
Kveldsmat
Kl. 2000
Kveldsmøte
v/ Magnor Sandvær
Kl. 2300
Ro
Lørdag 13.mars
Kl. 0830
Bønnemøte
Kl. 0900
Frokost
Kl. 1000
Bibeltime v/ Svein Mangelrød
Kl. 1130
Bibeltime v/ Tom Eftevand
Kl. 1300
Middag
Kl. 1630
Kaffi
Kl. 1700
Misjonstime v/ Håvar Fjære.
Emne: ”Guds kornlager”
Kl. 1830
Kveldsmat
Kl. 2000
Kveldsmøte
v/ Magnor Sandvær. Offer
Kl. 2400
Ro
Søndag 14.mars
Kl. 0830
Bønnemøte
Kl. 0900
Frokost
Kl. 1100
Møte v/ Tom Eftevand. Offer
Kl. 1230
Middag og avslutning

Kjøkkenansvarlig: Inger Lise Mangelrød,
Kvelde og Elisabeth Stålerød, Andebu.
Priser: Full pensjon: kr. 700,Student/Skoleungdom: kr. 500,4-15 år: kr. 350,Under 4 år: gratis
Maks familiepris: kr. 2500,Middag: kr. 70,-(lørdag) og kr. 90,-(søndag)
Frokost/kveldsmat: kr. 30,For leie av sengetøy: kr. 80,Oppreid seng: kr. 150,Alle med reiseavstand over
40 mil betaler 1/3 pris.
Informasjon og påmelding: Asbjørn
Mangelrød, Holmshagen, 3282 Kvelde.
Tlf.: 99 62 46 58.
E-post: asbjorn.mangelrod@gmail.com.
Påmeldingsfrist: 6.mars.
Ved påmelding kan du gi beskjed om
evt. enkeltrom, oppreid seng, behov for
transport og lignende.
Velkommen til samling om Guds ord!

Velkommen! Mer info på www.misjonslaget.no
på hjemveg nr. 14 - februar 2010
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Hilsen fra Peru
Brødre i Evangelisk Luthersk Misjonslag

Adolfo med de fire barna på barnehjemmet.

Kjære brødre i troen!
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår
Far, og Herren Jesus Kristus!
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi
Far, han som har velsignet oss med all
åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
Vi takker vår store Gud, som har lagt
ned i hjertene til hver enkelt av dere
trangen til å gi av deres midler til Guds rike
her i Arequipa. Vi takker Gud for deres
store og viktige økonomiske offer og åndelige støtte. Vi har i 2009 fått oppleve at Gud
har velsignet sitt arbeid i INEL-Perú, og vi
ser det som Guds store under at kristen
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flokkene er åndelig
i live i en tid hvor
teknologiske nyvinninger og moderne
uttrykksformer
har fått innpass i
de fleste kirker i
vårt land, med det
resultat at forkynnelsen av evangeliet
er blitt erstattet med
musikk, drama og
annet som det naturlige menneskehjerte
attrår.
Det er en Herres
undergjerning om
han fortsatt får holde oss i Ordet alene,
hvor vi kan få hvile i vår Herre og Frelser
Jesu Kristi fullbrakte verk. Vi ser dette som
en frukt av mange års bønn og arbeid,
hvor vi nasjonale og dere utlendinger, har
holdt sammen og hatt vår lyst utelukkende
i hørelsen av Guds ord forkynt som lov og
evangelium.
Vi vil også takke for deres bønner for
Luthersk Bibelskole, som startet opp lørdag
den 2. mai 2009. Det er nå 8 mnd. siden.
Vi har 14 faste elever, og fra denne flokken
venter vi fremtidens ledere. Vi startet opp
bibelskolen fordi vi er gamle vi som nå er

www.misjonslaget.no

pastorer og evangelister. Og vi har tenkt
på hva vil det bli til med vår kirke når vi
hentes hjem til Herren. Vil den fortsette i
den konservative linje? På denne bakgrunn
fant vi det rett å starte opp bibelskolen.
Så takker vi også Gud og hver enkelt av
dere for barnehjemmet Casa Celso, og for
de to daghjems-gruppene og for barne
hagen som skal starte opp i mars 2010.
Tusen takk! Måtte Gud rikelig velsigne
dere i denne juletid, og i det nye året!
En varm hilsen til hver bror, og til deres
familier fra oss i Peru. Vi hilser dere med
Luk. 2:1-20.
Arequipa, 22 desember 2009

Fam. Ubaldo Marca (evangelist)
Fam. Damián Heredia (evangelist)
Fam. Hugo Castellanos (evangelist)
Victoria Gonzales m/mann (regnskap)
Fam. Julio Miguel Fuentes (regnskap)
Fam. Adolfo BArrantes (Casa Celso)
Jackeline Curse (Casa Celso)
Daniel Cruz (praktikant)
Fam. Arnulfo Cruz (Vaktmester, radio
sender/antenne)
Raúl Paucara (radiooperatør)
Victor Valeriano (radiooperatør)
Fam. Marisol Huamantica (daghjem)
Fam. Lili Huancco (daghjem)
Fam Miguel Curse (evangelist/daglig leder)
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NYE
ABONNENTER?
Er du
fornøyd med
bladet du leser?
Får du hjelp
i 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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Historie til trøst og veiledning
av Jan Oskar Butterud, Kvelde

At historie er viktig får den som leser i
Bibelen vite. Hele Guds ord er en historiebok, og Bibelen sier at vi kan få visdom av
å gi akt på tider som er gått. Den vise kong
Salomo sier: ”Det som er vært, er det som
skal bli. Det som er hendt, er det som skal
hende.” Dette betyr intet mindre enn at vi
kan lese om framtiden i historien. Salomo
forsetter. ”Det er intet nytt under solen.
Blir det sagt om noe: Se, dette er nytt! – så
har det vært til for lenge siden, i svunne
tider som var før oss.” Dette betyr at vi kan
lese om vår egen samtid i fortiden. Profeten Jesaja er også opptatt av de ”svunne
tider”: ”Fortell oss om de tidligere ting, så
vi kan legge merke til det og lære utfallet å
kjenne!” Her står det at vi kan lære av det
som er hendt før. Altså: Ved å ha kunnskap
om fortiden kan vi få føling med tiden og
framtiden. Derfor er det godt og rett å lese
historie. Spendende er det også; å lese om
henfarende tider og trekke konkusjon, se
hva de tenkte, kanskje sammenlikne deres
tid med vår. Eller rett og slett bare nyte
lesingen.
Den viktigste historielesing vi kan gjøre
er å se hva de kristne hyrdene lærte: ”Kom
i hu deres veiledere, de som har talt Guds
ord til dere!” Her er det snakk om noen
som hører fortiden til. Som har forkynt
Guds ord til leserne. Våre veiledere som
Luther, Rosenius og Hope levde på de gamle velprøvde stier. Vi som lever i dag må
gi akt hva disse lærte! For vi befinner oss
i flytende tider hvor de faste grenser er i
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ferd med å tråkkes ned. Skillet mellom sant
og usant, mellom kristendom og verdliggjort religiøsitet er visket ut. En får liksom
inntrykk av at alt er sant unntatt sannheten. Rett og galt flyter i hverandre.Og
da blir det galt alt sammen. Men Bibelen
har sagt at det skal komme slike tider. Det
står i andre brev til Timoteus kapittel 3:
”I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være
... stortalende, overmodige, spottende...”.
Det er akkurat det vi ser i dag. Spottende
tale florerer fordi raushet og forståelse er
honnørord. Gud hånes og absolutter er et
fy-ord. Den Hellige Skrift blir sett på som
en myte, som en kan behandle som hvilken
som helst mytologi. I denne tid er de evige
sannheter gjort til intet. Nå er ordet om
Korset virkelig blitt til anstøt. Jeg glemmer
ikke hva Carl Fr. Wisløff sa en gang: ”Sier
jeg at jeg er en kristen, svarer folk: ”Så fint,
tenk en religiøs!” Men om jeg sier at Jesus
har frelst meg fra mine synder. Se da rister
de på hodet. En slik en ...” Mitt folk tåler
ikke prat om synd, og da tåler de ikke det
klare budskap om nåden heller.
Her er det godt å tilbringe en stund
sammen med de gamle fedre. For tidsånden
går ut over meg som kristenmenneske.
Jeg blir påvirket enten jeg vil eller ikke,
kanskje uten å vite det. Da er det godt å
sitte og lese de gamle forkynnere, det var
mer dybde i de; de levde i en annen tid, en
tid som var mer rolig. Og bibelen var Guds
ord.

www.misjonslaget.no

Dåp og dåpsopplæring
av Håvar Fjære, Sandefjord

Dere skal få den Hellige Ånds
gave. Apostlenes gjerninger
2: 38-41.
Den nye pakts dåp er åndsmeddelende.
Den som har fått den Hellige Ånd, han
har fått Guds kjærlighet utøst i sitt hjerte.
Rom. 5.5. Det ”nye liv” – Gudslivet – består
i kjærlighet til Gud. Den som har Guds
Ånd, han er merket med Guds merke. Han

hører ham til. Han har fått Jesu fars øremerke og fotmerke. Mine får hører min røst
= øremerket. De følger meg = fotmerket.
De kan høre, lære og adlyde. Den som
har Kristi Ånd, hører ham til, og han hører
til Kristi legeme, som er menigheten.
Det er Ånden som gjør levende. Det er
Ånden som skaper liv.
Tenk at øre- og fotmerket formidles i
dåpen. La oss akte på det Skriften sier skjer
i dette sakrament.

Korset hogd ut i vegetasjonen i ei fjellside noen mil
utenfor Arequipa. Måtte bare BUDSKAPET om en
fullkommen stedfortredergjerning innfor den Hellige
Gud bli troens virkelighet for mange av de som ser
det. Derfor må Kristus forkynnes! Foto: H Fjære.
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Salomos Høysang
Olaf Klavenæs, Sandefjord, tar for seg deler av Salomos Høysang.
Følg med i Bibelen og les deg glad!

Høysangen 2: 4: Han har ført
meg til vinhuset, og hans banner
over meg er kjærlighet.
Bibelen er det rette vinhus, og den vin
vi drikker der gleder hjertet. Salme 104:
15: Vin gleder menneskets hjerte, den gjør
ansiktet mer skinnende enn olje, og brød
styrker menneskets hjerte. Og det er Herren
som selv har gjort i stand dette gjestebud for alle mennesker. Es. 25: 6: Herren,
hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et
gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete
retter, et gjestebud med gammel vin - med
fete, margfulle retter og med klaret, gammel
vin.
Jesu første tegn var i et bryllup, der han
gjør vann til vin. Og det står at han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde
på ham (Joh. 2: 11). Det var i et hjem Jesus
åpenbarte sin herlighet, og det forteller oss
at der vi samles i hjemmene om Guds ord,
der har vi de store løfter om velsignelse. Og
det er store stunder her på jord der vi deler
Ordet.
Kol. 2: 14-15: Han utslettet skyldbrevet
mot oss, som var skrevet med bud, det som
gikk oss imot. Det tok han bort da han
naglet det til korset. Han avvæpnet maktene
og myndighetene og stilte dem åpenlyst til
skue, da han viste seg om seierherre over
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dem på korset. Tenk dette kan vi dele, for
det var for oss han gjorde det. Det er ikke
noe større her på jord enn å dele dette. Der
på korset seiret Jesus over djevelen i vårt
sted. Han er for evig avvæpnet, han ble
gjort maktesløs, og han er fattig, for han
har ikke engang nøklene til sin bolig – nei,
de ligger i Jesu hånd.
Det er korset som gjør Bibelen til det
rette vinhus.
Hans banner over meg er kjærlighet
Det første som ble reist i et land som var
erobret, det var kongens banner (flagg). Vi
leser mange steder i Bibelen om banner. 2.
Mos. 17: 15-16: Så bygde Moses et alter og
kalte det: Herren er mitt banner. Og han sa:
En hånd er utrakt fra Herrens trone! Herren
skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.
Amalek er i Bibelen et bilde på kjødet. Og
det er en tidløs strid mot Amalek, men
Gud vil stride for oss mot denne fiende. 2.
Krøn. 20: 17: Men det er ikke dere som skal
kjempe her. Dere skal bare stille der opp og
stå og se den frelse Herren vil gi dere.
Vi skal få løfte banneret vi. Jes. 62: 10:
Dra inn! Dra inn gjennom portene, rydd
veien for folket! Bygg, bygg veien, rens den
for stein, løft et banner for folkene!
Ja, det skal vi få være med på: Løfte
korsets banner! Ved dette banner skal syndere få komme til en frelse som er ferdig.
www.misjonslaget.no

Å, om det måtte få vaie over Norges land,
slik at Jesus fikk lønn for sin store smerte.
Nøden i dag er at vårt land blir mer og mer
avkristnet. Vi har lover som er lik dem som
var i Sodoma og Gomorra.
Men det er stort å tenke på at Jesus har
all makt fremdeles, han styrer alt og det
faller ikke en spurv til jorden uten at han
vil det.
Her i verden har Guds barn strid, men vi
skal få løfte våre øyne opp til ham som ble
gjort til synd for oss, og han sier: Ingen har
større kjærlighet enn denne, at han setter
sitt liv til for sine venner.
Ja, han satte sitt liv til for alle mennesker.
Rom. 5: 6-8: For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for
en rettferdig – skjønt for en som er god,
kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men
Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
18-21: Altså, likesom èn manns overtredelse
ble til fordømmelse for alle mennesker, slik
blir også èn manns rettferdige gjerning til
livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.
For likesom de mange kom til å stå som
syndere ved det ene menneskes ulydighet,
så skal også de mange stå som rettferdige
ved den enes lydighet. Men loven kom til
for at fallet skulle bli stort. Men der synden
ble stor, ble nåden enda større! Og likesom
synden hersket ved døden, så skal også
nåden herske ved rettferdighet til et evig liv
ved Jesus Kristus, vår Herre.
Er ikke dette stort å kunne løfte frem for
syndere som deg og meg? Vi hører da med
på hjemveg nr. 14 - februar 2010

til dem som han døde for? Han døde for
alle, og da gjelder det alle!
Den første Adam var jordisk, den annen
Adam er himmelsk. Joh. 8: 23: Han sa til
dem: Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere
er av denne verden, jeg er ikke av denne
verden. Nei, han kom fra Gud, og han er
Gud, og han fornedret seg selv like til korsets død (Fil 2:8).
Sangboken nr 246:
Det var en som var villig å dø i mitt
sted, for at jeg skulle leve ved ham.
Ja, til korset han gikk hvor han kjøpte
meg fred, da han sonet min synd, det
Guds Lam.
Han er mild og tålmodig som ingen på
jord, mens for slagget han renser sitt
gull.
Det er ingen fordømmelse lyder hans
ord, - men forløsning så fri og så full.
Jeg meg klynger til Jesus, vil aldri gå
bort, det er fryd på de gjenløstes veg.
Det er sang på min vandring til himmelens port: Hver en synd tok min Frelser
på seg!
Under Frelserens banner jeg glad skrider
frem, og som han er, skal jeg bli engang.
På min vei mot det evige himmelske
hjem vil jeg prise ham glad med min
sang.
Ja, har det gått opp for vårt hjerte at vi skal
bli ham like, da blir det lovsang i hjerte.
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Alt som var meg imot, ble utslettet
med blod, det ble naglet til korset
med ham.
Hvilken byrde han bar da han sonoffer var, og tok bort all min synd og
min skam!
2. Krøn. 20: 26: Den fjerde dagen
samlet de seg i Lovprisnings- dalen.
Der lovet de Herren. Derfor heter stedet
Lovprisnings- dalen den dag i dag. Vi
har denne også i dag, Sangboken nr 85:
Jeg vil prise min gjenløser for hans
store kjærlighet.
All min skyld han helt utslettet, og
ga sjelen liv og fred.
Syng, å syng om min gjenløser! Med
sitt blod han kjøpte meg.
Jeg ble fri da han frivillig tok min
skyld og straff på seg.
Ja, jeg priser deg, o Jesus, for din
gang til Golgata.
Evig skal jeg med de frelste synge
glad halleluja.

Sang gjennom
av Inger Lise Mangelrød, Kvelde
Når dette leses er vi godt inne i et nytt
år, med kjent og kjær veksling mellom
hverdag og helg. Det ligger en velsignelse
fra Skaperens hånd i denne variasjonen,
og Han har raust og bevisst gitt oss flest
av virksomme hverdager! Det er godt for
oss å arbeide; godt at ånd ,sjel og kropp
lever med i de livskår hverdagene byr på.
Arbeidet gjør godt for kropp og sjel, renser
sinnet for tunge tanker og gir utfordringer,
tilfredsstillelse og mening i livet. Nettopp
her i hverdagsslitets krevende jag har Jesus
lovet å gå med sine.
En som får være med å gjøre dette klart
for oss gjennom sangens toner, er Matias
Orheim. Sangen hans bærer med seg toner
fra den lutherske kallstanke, der det å leve
Gud til behag skjer midt i hverdagens tilsynelatende ubetydelige gjøremål.

Kvardagskristen vil eg vera,
syn for segn det krev Guds ord.
Samklang mellom liv og læra,
det er himmelsong på jord.
Som den djupe fjord kan greia
spegla himlen høg og blå,
skal ein kvardagskristen spreia
festglans kring det kvardagsgrå.

Marie og Mathias Orheim. Hun leser, han
sitter med skrivemaskinen. Datert 1943.
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tidene...
Kvardagskristen, døypt til yrke,
fødd til kjærleik, skapt av Gud,
vigslar heim og hall til kyrkje,
kjøkenkrå og handelsbu.
Mynt og vara får Guds stempel,
fals og fusk på døri må.
Altarljoset i Guds tempel
festglans gjev det kvardagsgrå.
Sjå, der kjem ein sjuk og fatig,
der kjem ein som spør om råd,
der ein sviken, der ein hatig,
her er nok for offerdåd.
Lokka smilen gjennom tåra,
så me himmelsk glans får sjå!
Trengsla kring oss får forklåra
festglans i det kvardagsgrå.
Kvardagskristen vil eg vera,
syn for segn det krev Guds ord.
Samklang mellom liv og læra,
det er himmelsong på jord.
Og når så min kvardags-bunad
skal for himlen skiftast om,
strålar bjart kring livsens kruna
festglans i Guds herlegdom.
Matias Orheim

Matias Orheim var født i Nordfjord i 1884.
I ungdommen levde han et verdslig liv
borte fra Gud. Han kom tidlig med i den
frilynte ungdomsrørsla, som hadde et sterkt
nasjonalt preg. Den pietistiske kristendomspå hjemveg nr. 14 - februar 2010

forma bød han imot. Han hadde derfor
ingen tanke om å bli frelst da han ble med
på et kristent pinsestevne da han var 16 år
gammel. Talere på dette møtet var Rettedal
og Hope, og trass i alle forsetter ble den
unge Orheim overbevist om at han trengte
en himmel over livet! ”Eg fann min Gud i
ungdomsår”, synger han senere, ”det skal
eg aldri anka.” Han fikk også erfare at
fordommene fløy: ”Eg tenkte då eg levde i
syndelivet vilt: Skal eg ein kristen verta, er
all mi gleda spilt!” Gjenkjennelige tanker
til alle tider, før en etter møtet med Jesus
har gjort erfaringen Orheim skildrer videre
i sangen: ”Nå er eg glad som aldri før, for
nå er Jesus min.” Kanskje har nettopp disse
strofene vært en hjelp for mennesker til å
ta skrittet fra verden til Gud!
Orheim fikk et langt liv som forkynner,
og en rik gjerning som salmedikter. Mange
av sangene hans bærer preg av å ha blitt
til i vekkelsestider. Han er blitt kalt ”den
blinde seeren”. Synet forsvant gradvis, og i
30-årsalderen var han helt blind. Allikevel
så han dypt i rikdommene i Guds Ord.
Et særegent og godt forhold mellom
han og kona Maria førte til at de hadde
bedt Gud om å få slippe at ene måtte leve
uten den andre. I dette ble de bønnhørt på
underlig vis. 20.april 1958 fikk de begge
hjemlov, med bare timers mellomrom.
Og snart så er eg framme,
og går i himlen inn!
Då syng eg glad som aldri før;
Min Jesus, du er min!
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72558 Wera as, Porsgrunn - 35 51 64 10

Returadresse:
På Hjemveg
Postboks 51
3246 Sandefjord

Denne tidshusholdnings avslutning
En Herrens tjener sa for flere hundre år siden: Kristenheten i endetiden vil
bære preg av følgende:
Religion uten den Hellige Ånd.
Kristendom uten Kristus.
Syndsforlatelse uten omvendelse.
Frelse uten gjenfødelse.
Politikk uten Gud.
Himmel uten helvete.
Er det ikke dette vi opplever i dag?
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