
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
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Ingen nød er større 
enn den å stå 
framfor Gud  
og ikke eie 

syndenes forlatelse.
Øyvind Klavenæs
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La oss derfor ta oss i vare, så 

ikke noen av dere skal vise seg å 

være blitt liggende etter. For løftet 

om å komme inn til hans hvile, 

gjelder ennå. Hebr. 4:1.

Her en dag så jeg et bilde av en folkemasse. 
Bildet var cirka hundre år gammelt. Noen 
av menneskene på bildet var glade, noen 
triste. Noen var fint kledd, andre ikke så 
fint kledd. Felles for de 
”vanlige” menneskene 
på bildet er at de i 2010 
er inne i evigheten.

Hvor mange av 
menneskene på bildet 
vandret med Jesus? Det 
ble alvorlig for min del. 
De hadde sin nådetid 
da. Sannsynligvis var 
flesteparten mer opptatt 
av sitt jordiske ve og vel, enn av Jesus. De 
får sin lønn i fortapelsen, der de for alltid 
skal være. For en tragedie, for de er det i 
dag evig for seint, uten håp.

Men av de jeg så på bildet var det også 
noen som levde med Jesus, som hadde 
åpnet hjertet for Jesus. De får sin lønn idag 
i Himmelen, evig berget, evig frelst. De er 

for alltid sammen med Jesus.
Generasjon etter generasjon har hatt sin 

nådetid. Nå i dag har du og jeg vår. Snart 
er vår tid over, og andre tar over. Hvor skal 

din evighet være? Må 
ikke djevelen få makta 
og lure noen av oss. Om 
jeg får det til her i ver-
den eller ikke, får være 
som det være vil. Om 
hundre år er det få som 
husker at jeg har levd, 
langt mindre hva jeg har 
gjort. Må Jesus på nytt 
åpne våre øyne, så vi ser 

han klart og er reiseklare hver tid og stund.
Det er ufattelig at Jesus stanset meg og 

opp meg tok. Ser du noen i din vei som er 
blitt liggende etter? Jesu blod er nok for 
alle. Det står om evigheten. Hvor skal du 
stå engang? Hvor skal din neste stå engang?

Guds nåde gjelder for deg i dag, du som 
lever i dag.

Andakt 
av Mathias Mangelrød, Kvelde

Mathias Mangelrød

Generasjon etter 
generasjon har hatt 

sin nådetid. Nå i dag 
har du og jeg vår. 

Snart er vår tid over, 
og andre tar over.
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Andakt 
av Mathias Mangelrød, Kvelde

Kristi forsoning er nå min borg,
dit får jeg fly med hele min sorg.
Det er min glede, der er min trøst,
Hans får jeg være tross synder og brøst.

Ren og rettferdig innfor min Gud,
står jeg nå ikledd Frelserens skrud.
Alt hva jeg eier har jeg i Ham,
Han er min seier, se der Guds Lam.

Her er det håp for håpløse sjel,
for Jesus Krist har allting gjort vel. 
Forsoningens gåte, den blir min skatt.
Hør hva han sier: Din synd er forlatt.

Før var jeg bastet, bundet i synd,
men Jesus steg ned i det dypeste dynn.
Det som skal gjøres, det gjorde Gud.
O, tenk det varer en evighet ut.

Forsoningen
av Reidar Linkjendal, Sannidal, 1968
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Vi sitter i bilen på vei til møte. 

Arne og Marit Stensø, og jeg. Vi 

er på Smøla på Nordmøre, ei stor 

øy utenfor Kristiansund. I kveld 

er det møte på Veidholmen. Vi 

ser havet med holmer og skjær. 

Et fyrlys blinker i mørket. De 

har lyst mange skip trygt i havn. 

”Midt i nattens mørke blinker, 

som et fyrlys: JESU NAVN”     

Vi kjører utover i øde landskap og kom-
mer så til ei stor bru. På Veidholmen er 
det mange hus, en butikk og et bedehus. 
Vi stanser utenfor bedehuset og går opp ei 
høy trapp. Det er varmt, lyst og trivelig i 
bedehuset. Foran lyser det mot oss et stort 
maleri av Jesus som kommer til disiplene 

på sjøen. Så underlig, tenker jeg, det er 
jo teksten jeg har fått til i kveld. Vi blir 
ønsket velkommen, og folk tar plass. Vi 
blir mange, sikkert 15 stykker. Det er godt 
å være sammen. Jeg kjenner igjen de fleste 
fra i fjor da jeg var her. Jeg vitner om Jesus 
som nøder disiplene til å gå i båten, og dra 
over til den andre siden. Vi må ikke bli 
tilbake her på jord. Midt i stormen kommer 
Jesus til sine hjelpeløse disipler. Vinden var 
imot, men Jesus var for dem. ”Er Gud for 
oss hvem er da imot oss?” Peter synker - 
Jesus frelser. Det er akkurat som i dag. Jeg 
synker, blir tiltrukket av avgrunnen, men 
Jesus frelser.

Så er møtet slutt. Folk prater med 
hverandre. En eldre mann tar meg varmt 
i hånda, og sier: ”Jeg vil gjøre Mathias 
Orheims ord til mine i kveld. Jeg opplevde 
det slik: Ved Jesu føter ei stille stund, når 
orda kjem frå hans eigen munn.” Det ble 
en oppmuntring; tenk en sjel hadde fått 
ei stille stund med Jesus. Bort all sorg og 
savn, se jeg er i Jesu favn. Ved Jesu føtter - 
der er frimodighet. Jeg ser Jesu ansikt, han 
står mellom meg og Gud.

Målet for våre møter må være at vi 
predikanter blir små og hjelpeløse. Sammen 
med menigheten får vi sitte ved Jesu føtter. 
Vi ser Jesus, han gir sjelen mat og hvile.

”Når orda kjem frå hans eigen munn.” 
Det er altså ikke predikanten, men Gud 
med	sin	ånd	–	Ordet	fra	Guds	hjerte.	Han	
vet hva jeg trenger. Så viser han meg litt 
av min elendighet: En synder. Så taler han 
frelsens ord: Du er ren og rettferdig i meg. 
Himmelen	er	åpen	–	røveren	får	være	med	
Jesus til Himmelen.

Fra en 
prekentur 
av Tore Mangelrød, Kvelde
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Det begynner 
i foreldrenes hjerter
Stykket stod i ”Samenes venn” nr. 12, 1952

Trøndelag har i pinsen hatt besøk 

av en flokk finsk ungdom fra de 

store østerbotniske flatbygdene. 

Her begynte vekkelsens ild å 

brenne for over hundre år siden. 

Besøket etterlot seg et mektig inntrykk av 
at vekkelsens tid ikke er forbi. Den samme 
ild som brant i foreldrenes hjerter, brenner 
i dag i ungdommens hjerter. Vekkelsen er 
gått i arv! Vel vet både de og vi at vinden 
blåser dit den vil. Det er ikke mennesker 
som skaper vekkelse, men den 
levende Gud. Og allikevel er den 
finske vekkelsen en utfordring til 
oss - spesielt til oss norske kristne 
foreldre. Vekkelsen i barnets hjerte 
begynner nemlig i foreldrenes hjerte.

Kyrkoherde Lunne fortalte om en vakt 
far. Han hadde søkt å oppdra barna sine i 
Herrens frykt. Men da de kom opp i ung-
domsårene, lot de seg lokke med på ver-
dens ville veier. En lørdagskveld dro de av 
sted på dans og drikk og festing igjen, uten 
å bry seg om farens formaning. En stund 
etter kunne faren høre musikk og leven fra 
ungdomshuset på den andre siden av elva. 
Det skar faren i hjertet å tenke på at barna 
hans	var	der.	I	sin	nød	gikk	han	da	bort	til	

stabburet og begynte å ringe med mat-
klokka, slik som de pleide å gjøre det når 
det var ildebrann. Musikk og dans stanset, 
ungdommen kom settende over elva. ”Hva 
er i veien? Vi trodde det var brann”, sa de 
unge til faren. ”Jeg ville kalle dere bort fra 
en langt større fare”, svarte faren, mens 
 tårene strømmet nedover kinnene. ”Jeg 
ville hindre at deres sjeler skulle brenne i 
den ild som aldri slukner”.

Det ble et vendepunkt i ungdommenes 
liv	–	og	i	hele	grenda.	Barnas	vekkelse	
begynte med nøden i fars hjerte.

Hvordan er det med oss moderne kristne 

foreldre? Ser vi i ro og mak på at våre barn 
går bort fra Gud? Ligger deres timelige vel 
oss mer på hjertet enn deres evige vel? Er 
det viktigere at vår sønn får en god, beun-
dringsverdig jobb i samfunnet, og at vår 
datter får en god, inntektsgivende posisjon 
i livet, enn at de skal få gå på den smale 
vei til himmelen?

Hører barna våre noen ganger at vi 
 ringer med klokkene i nød for deres sjel? 
Ser de frelsesomsorgens tårer i våre øyne?

Vekkelsen begynner i foreldrenes hjerter.

Hører barna våre noen ganger 
at vi ringer med klokkene i 

nød for deres sjel?
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Kirkehistorie 
av Jan Oskar Butterud, Kvelde

Historie til trøst og veiledning
At historie er viktig får den som leser i 
Bibelen vite. Hele Guds ord er en historie-
bok, 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. Profe-
ten 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. Spennende 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 ferd med å tråkkes ned. Skillet mel-
lom sant og usant, mellom kristendom og 
verdsliggjort 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 Bibe-
len har sagt at det skal komme slike tider. 
Det står i Paulus` 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. Spott-
ende 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 en hvil-
ken	som	helst	mytologi.	I	denne	tid	er	de	
evige sannheter gjort til intet. Nå er ordet 
om Korset virkelig blitt til anstøt. Jeg glem-
mer ikke hva Carl Fredrik 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 sam-
men med de gamle fedre. For tidsånden går 
ut over meg som kristenmenneske. Jeg blir 
påvirket enten jeg vil eller ikke, kanskje 
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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.

Luthers syn på herlighetsteologien og 
korsteologien
I	dag	snakkes	det	ofte	om	lykke.	Men	hvis	
man ikke er lykkelig føler en seg mislykket. 
Det er til og med grepet om seg i kristenhe-
ten. Herlighetsteologi kalles det. Mennesker 
som vil se tegn og under i Guds navn. De 
setter mennesket i sentrum og sier at det er 
”fantastisk og (...) guddommelig” (Swart-
ling). Herlighetsteologien forkynner at 
individet er stort og herlig. Dette er godt for 
selvtilliten og gir en lykkefølelse.

Det er ikke bare dagens herlighetsteolo-
ger som hyller det herlige. På Luthers tid 
fantes det også ”herlighetsteologer”. Det 
var de som foretakk ”gjerninger fremfor 
lidelser, og herlighet fremfor kors ...” Disse 
var ”utvitende om Kristus”. Disse teolo-
ger var ”også uvitende om Gud som den 
som er skjult i lidelser”. Derfor foretrakk 
de ”styrke fremfor svakhet ...” Luther sier 
rett ut at ”Apostelen kaller disse i Fil 3: 18 
”fiender av Kristi kors,”; utvilsomt fordi de 
hater kors og lidelser, men elsker gjernin-
gene og deres herlighet.” 

En kristen har lett for å prise Gud i 
medgang, men når motgangen kommer, 
tviler han. Slik har det vært til alle tider. 
Men for en prøvd sjel som roper til Gud: 
”Min Gud, hvorfor har du forlatt meg,” er 
det en trøst å lese Luther. Han viser i detalj 
at Gud ”handler fornuftstridig” og ”forun-
derlig.” Som i en kirkepostill der Luther 

skildrer Marias anfektelse da Jesus som 
12-åring	var	blitt	borte	for	foreldrene.	I	tre	
dager lette de ”med smerte”. ”La oss tenke 
etter hvordan hun måtte føle,” sier Luther. 
Han skildrer både redselen og anfektelsen 
som hun hadde. Redselen over å ha mistet 
sitt eneste barn som hun hadde så kjært. 
Luther ser for seg Marias nød: ”... sorg, 
hyl	og	klage	og	slett	ingen	trøst”.	I	denne	
motløshet fikk hun store anfektelser. Maria 
anklaget seg selv: ”Du ble betrodd å være 
mor til Guds enbårne sønn. Nå har du 
glemt ham, ett eller annet sted. Se barnet 
har du mistet, det er din skyld... Hva skal 
du nå svare Gud?” Det er vel verdt å legge 
merke til at det er Gud som står bak: Der 
ser du hvordan Gud handler med sin sønns 
hellige moder. Luther kaller denne teologi 
for den rette. ”Det er nemlig umulig å sette 
sitt håp til Gud dersom man ikke fortviler 
med hensyn til alle skapninger, og ser at 
ingen ting kan være til nytte uten Gud.”

Kilde: Historien om Maria er i fra Martin 
Luthers	Kirke	postiller	–	Første	Søndag	etter	
helligtrekongersdag. Norsk oversetteste fra 
1880. Ellers er sitatene fra ”Disputasjonen 
i Heidelberg”. Martin Luther verker i utvalg 
bind	1.	Ved	Inge	Lønning	og	Tarald	Ras-
mussen. Gyldendal Norsk Forlag. A/S 1979
Kunnskap om herlighetsteologien har 
jeg fra Torbjörn Swartling sin bok: 
 ”Tankekontroll.” Lunde forlag 1993. Jeg har 
også hatt glede av å lese om Luther syn på 
herlighetsteologien og korsteologien i  
C. Fr. Wisløff sin bok: Martin Luthers  
teologi, s 26 ff. Lunde forlag.
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Sakramentene
av Håvar Fjære, Hedrum

I våre små dybdedykk ned i 

dåpens veldige funksjon og 

 virkning, vil vi nå forflytte oss 

slik at begge sakramentene  

- både dåp og nattverd, blir 

 synlige. Og seinere vil vi så se 

spesifikt på nattverd.

Ordene nådemidler og sakramenter for-
ekommer ikke i Bibelen, men den plass 
og stilling disse har i Den Hellige Skrift, 
gav tidlig den kristne forsamling behov for 
en særskilt betegnelse. Og de bør brukes 
med den funksjon vi ser de har i Det nye 
testamente, uten å legge noe til eller trekke 
noe fra.

Nådemiddelet Ordet, 
skriftvitnenes ord, 
nedfelt i Den Hellige 
Skrift, vil når dette ord 
blir åpenbart for men-
nesket av talsmannen, 
den tredje person i Gud, 
skape et gudsliv i menneskets indre. Se det 
veldige ord i Joh. 17: 20: men jeg ber ikke 
for disse alene, men også for dem som ved 
deres ord kommer til tro på meg. De skulle 
komme til tro på Jesus og derved inn i livs-
samfunn med han, ved ordet som var lagt 
ned i apostelens munn.

Når den kristne forsamling har kalt 
Ordet for et nådemiddel, så menes det 
evangeliet, budskapet om Jesus, ikke 
loven. Loven står derimot i fordømmelsens 
tjeneste, den skaper vrede og syndserkjen-
nelse, og gir ikke åndelig liv, og er derved 
intet nådemiddel, se 2. Kor. 3: 9. Evange-
liet derimot, det glade budskap om Jesu 
stedfortredende lidelse, soning og død, det 
kan skape tro i hjertet, det kan skape liv, og 
derved er det et nådemiddel.

Det betyr selvfølgelig ikke at loven, 
formaningene, ja alt i Bibelen ikke skal 
forkynnes. Alt Guds ord skal forkynnes for 
evighetsvandrere, og Den gode hellige Ånd 
vet å anvende dette slik at det blir evighets-
mat for den enkelte.

Men den enkelte som er satt i forlikel-
sens tjeneste må også forvalte ordet rett 

slik at det tjener men-
neskets evighetsbehov. 
En  gammel Herrens 
tjener sa det slik: ”Jeg 
forkynner loven først 
og evangeliet mest”. Og 
mange har erfart at det 

som blir lov for en, blir et herlig evangelisk 
budskap for andre.

La oss være oss bevisst at den kristne  
er forvalter av dette veldige ord.  

Jeg forkynner 
loven først og 

evangeliet mest.
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Dere er alt rene  
på grunn av det ord som jeg 
har talt til dere, Joh.15: 3
Utdrag fra ” En undersøkelse om de troendes åndelige renhet” 
av C. O. Rosenius, 1911

Det er en renhet som den evige 

dommer selv erkjenner; for det 

er Herren selv som taler dette. 

Det han kaller renhet, det må i 

himmelen og på jorden gjelde for 

renhet. 

Vi kan ellers aldri være trygge på at det 
vi anser for renhet også av ham gjør det. 
Derfor må vi høre det av hans egen munn. 
Alt beror på om han godkjenner meg, fordi 
Gud er den som rettferdiggjør og Gud er 
den som skal dømme oss. Har jeg en ren-
het som består for Gud selv, da gjør det 

ingenting om jeg og alle mennesker ser 
idel (bare) urenhet hos meg, slik som den 
himmelske røst svarte Peter i Joppe i Apost-
lenes gjerninger 10: 15: Det som Gud har 
renset, det må ikke du gjøre til urent.

Tenk om det finnes et slikt forhold at jeg 
for Gud er aldeles ren og syndefri, og jeg 
vet det ikke! Tenk om det finnes noe hem-
melig forhold hvor Gud er aldeles tilfreds 
med meg, ser meg aldeles uskyldig, hellig 
og tekkelig, mens jeg selv ser meg aldeles 
uren, syndig og vederstyggelig! Å, om jeg 
kunne vite at jeg for Gud var ren, uskyldig 
og ham behagelig!

Denne sannhet må du og jeg ha avklart 
i vår levetid!

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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Torsdag 8. juli
Kl. 1900  Samling og kveldsmat
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Tore Mangelrød

Fredag 9. juli
Kl. 1000  Bibeltime v/ Sven Berglund
  Emne: ”Ren og rettferdig.”
Kl. 1130  Bibeltime v/ Torgeir Bygstad
  Emne: Profeten Jesaja
Kl. 1700  Fortsettelse av bibeltime 
  v/ Torgeir Bygstad
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Tore Mangelrød
  Offer

Lørdag 10. juli
Kl. 1000  Bibeltime v/ Torgeir Bygstad
  Emne: Profeten Jesaja
Kl. 1130  Fortsettelse av bibeltime 
  v/ Torgeir Bygstad 
Kl. 1700  Glimt fra Per Nordslettens 

sangskatt
  v/ Ragnvald Lende
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Tore Mangelrød
  Offer

Søndag 11. juli
Kl. 1030  Formiddagsmøte v/ Sven 

Berglund
  Emne: ”Gud ser meg i Kristus.” 

Rom.10:4.
  Offer
Kl. 1230  Middag/avslutning på  

Sommerbibelskolen    

Sommer- 
bibelskole 
på IMI-Stølen 8. - 11. juli 2010
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Bønnemøte hver morgen kl. 08.30 

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

Ledere: Ragnvald Lende, Olav Malerød 
og Svein Mangelrød.
Medhjelpere for den generelle tilrette
legging: Maren Anne Krüger, Sunniva 
og Per Olav Mangelrød.
Talere: Sven Berglund, Torgeir Bygstad, 
Ragnvald Lende og Tore Mangelrød.

Priser: Full pensjon: kr. 1300
13-17 år: kr.1000
8-12 år: kr. 700 
4-7 år: kr. 450
4-7 år: kr. 400 
0-3 år: Gratis. 
Stud. mod.: kr. 1000 
Maks familiepris m/barn  
under 18år: kr. 4200

Leie av sengesett: kr. 90,- pr.døgn. 
Campingvogn: kr. 200 pr.natt + 
brukt strøm, kr. 1,20 pr.kWh.  
Telt: kr. 90,- pr.natt, pr.person.

Tillegg for rom i nybygget  
(med wc/dusj): 
Rom: kr. 200,- pr.døgn.  
Leilighet: kr.400,- pr.døgn.
NB: Gjelder dem som forhåndsbestiller 
disse rommene. Deltagere som bestiller 
vanlig rom, men som av plasshensyn  
legges i nybygget, slipper dette tillegget.

Aldersbestemte priser på enkeltmåltider:
  Tørrmåltider Middag
Voksen:  60,- 120,-
13-17 år:  60,- 100,-
8-12 år: 40,- 60,-
4-7 år: 20,- 40,-
0-3 år: Gratis Gratis

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

Måltider: Frokost: kl. 0900
Middag: kl. 1300 
Middag søndag: kl. 1230,  
Kaffe/saft: kl. 1600-1630
Kveldsmat: kl. 1830

PÅMELDING innen 30. juni til: 
Inger	Lise	og	Svein	Mangelrød,	Kveldsvik,	
3282 Kvelde. Tlf.: 33 11 20 47 / 470 22 594. 
E-post: sveman@online.no 

Stevnekonto for betaling av opphold: 
1503.07.50710
 

Velkommen!
 Mer info på 

www.misjonslaget.no
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Torsdag 5. august
Kl. 1900  Samling og kveldsmat
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Arthur Salte

Fredag 6. august
Kl. 1000  Bibeltime v/ Hans Erik Nissen
  Emne: ”Blodet.”
Kl. 1130  Bibeltime v/ Olaf Klavenæs
  Emne:”Det lille lem, tungen.” 

Jak.3.1:8
Kl. 1700  Bibeltime v/ Jon Espeland
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Hans Erik  

Nissen
  Emne: ”Golgata.”

Lørdag 7. august
Kl. 1000  Bibeltime v/ Olaf Klavenæs
  Emne:”Disippeltungen.” 

Es.50:4
Kl. 1130  Bibeltime v/ Hans Erik Nissen
  Emne: ”Korset.”
Kl. 1700  Bibeltime v/ Svein Mangelrød
Kl. 2000  Kveldsmøte v/ Arthur Salte
  Offer

Søndag 8. august
Kl. 1030  Formiddagsmøte v/ Hans Erik 

Nissen
  Emne: ”Kronen.”
  Offer
Kl. 1230  Middag/avslutning på  

sommerbibelskolen

Sommer- 
bibelskole 

på Bygland KVS 5. - 8. august 2010
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Bønnemøte hver morgen kl.08.30

Du er hjertelig velkommen til å være med 
på hele samlingen, eller delta på enkelt-
møter!

Ledere: Jon Espeland, Kristian Fjære 
og Karl Løvås.
Medhjelpere for den generelle tilrette
legging: Kirsti Fjære, Sigurd Mangelrød 
og Trygve Mangelrød.
Talere: Jon Espeland, Olaf Klavenæs, 
Svein Mangelrød, Hans Erik Nissen og 
Arthur Salte.

Priser: Full pensjon: 
Voksen: kr. 850
14-18 år: kr. 650
5-14 år: kr. 450
0-5 år: Gratis
Stud. mod.: kr. 650
Maks familiepris med barn  
under 18 år: kr. 3000

Sengetøy: kr. 120. 
Camp.vogn m/strøm: kr. 150 pr.døgn. 
Telt: kr. 100 pr.døgn

Måltider: 
Frokost: kl. 0900
Middag: kl. 1300
Middag søndag: kl. 1230,
Kaffe/saft: kl. 1600-1630
Kveldsmat: kl. 1830.

Aldersbestemte priser på enkeltmåltider: 
Frokost/kvelds: 
Over 14 år: kr. 35
5-14år: kr. 20
Under 5 år: Gratis
Middag: 
Over 14 år: kr. 85
5-14 år: kr. 40
Under 5 år: Gratis

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

PÅMELDING innen 27. JULI til Bjørg og 
Karl Løvås, Vragesv.85, 4625 Flekkerøy. 
Tlf.: 38 10 00 61 / 47 61 76 53.  
E-post: lrak58@hotmail.com

Stevnekonto for betaling av opphold: 
1503.07.50710

Velkommen!
 Mer info på 

www.misjonslaget.no
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Sang gjennom tidene... 
av Inger Lise Mangelrød, Kvelde

Ikke	bare	ordene,	men	også	tonene	har	
fulgt den kristne sangen gjennom tidene, og 
båret den inn i menneskehjertene. Denne 
gangen vil jeg ta fram den svenske san-
geren og sangevangelisten Oscar Ahnfelt. 
Han levde i årene 1813 til 1882. Han var 
prestesønn, og hadde nok i utgangspunk-
tet tenkt å studere teologi, men sangen og 
musikken interesserte ham langt mer, og 
ble hans livskall. Åndelig ble han løst fra 
lovens tunge åk ved Rosenius` forkynnelse. 
Ahnfelt virket som reisepredikant, og gita-
ren og sangen var trofast reisefølge. Men 
dette tåltes ikke i datidens Sverige. Han ble 
forfulgt som Hauge i sin tid på grunn av en 
lignende konventikkelplakat. Denne forbød 
alle oppbyggelige sammenkomster som 
ikke kunne regnes som husandakt. 

Ahnfelt	gikk	inn	og	ut	av	rettslokalene.	I	
den forbindelse forteller Bjarne Stoveland i 
boka ”Sanger vi gjerne synger” at  Ahnfelt 
ble innkalt til slottet i Stockholm av kongen 
selv. Han ville høre Ahnfelt synge, før han 
tok standpunkt til klagene han hadde fått 
på ham, fra både prester, biskoper og fra 
innflytelsesrike kretser ved hans eget slott. 
Ahnfelt ville så gjerne ha en god sang 
som passet anledningen han nå fikk. Det 
slo han: ”Jeg går til Lina, hun finner nok 
noe!” Lina Sandell (1832-1903) var en god 
venn, og hadde gitt Ahnfelt sanger før. 
Også denne gangen kom både tekst og tone 
som en gave fra Gud. Ahnfelt ankommer 

slottet med sin gitar, og synger sangen Lina 
Sandell har gitt ham, og som han har satt 
melodi til. En av strofene lyder: 

Du kjenner det ofte så kaldt og så audt 
her i verdi,
du kjenner det mest som det vanta  
deg alt, 
trass glansen du vann deg på ferdi. 

Det er sagt at kong Karl 15. satt og lyttet 
med tårer i øynene. Etter sangen ble det 
helt stille. Så reiste kongen seg og rakte 
hånden til Ahnfelt: ”Du kan synge og spille 
så mye du vil i begge mine riker,” sa han. 

  Oscar Ahnfelt 1813 - 1882
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Ahnfelt reiste glad fra slottet, og kunne 
fortsette å dra omkring i både Sverige og 
Norge med budskapet om den hjertefred 
han hadde sunget om for kongen.

Kven bankar så varleg i kveldsstille fred
på ditt hjarte?
Kven kjem med sin lækjedom nådig  
her ned
for hugverk i nettene svarte?

Kan hende du høyrte den bankingi før
og den røysti?
Og lell har du drygd med å opna di dør
for livet og gleda og trøysti

Du kjenner det ofte så audt og så kaldt
her i verdi.
Du kjenner det mest som det vanta  
deg alt
trass glansen du vant deg på ferdi-.

Kvar rosa på jordi ein klungerkvist ber
men den freden
Som Jesus deg gjev, fri for tornar han er
når livsdagen eingong er liden.

Kva er vel på jordi all æra og glans
og all gleda
Mot lukka og æra å heilt vera hans
i brudgomens bunad seg kleda?

Så opna i dag for den ven som  
deg varmt
ber i tankar!
Det finaste gullet er fattig og armt
mot skattane han til deg sankar!

Sangboken nr 206

Kaifas, jødenes yppersteprest, tok Jesus, 
den himmelske ypperteprest i forhør. 
Vitnene brakte sin anklage frem. Frekt 
og falskt. Men Jesus tidde. Han som 
med ett ord hadde kunnet binde deres 
munn, han lar deres anklage og deres 
falskhet lyde.

Når vi forestiller oss denne Jesu 
taushet i rettsalen, vil vår tanke så lett 
gå videre: 
Jesus står som den anklagede. En uen-
delighet av synder blir foreholdt ham. 
Grov og ”fin” synd. Det veller fram av 
nye forferdelige anklager og tar aldri 
slutt. Men Jesus tier. For anklagerne 
har rett. Visstnok er det ikke hans synd; 
men likevel gjelder det ham; for han 
står der i alle synderes sted. La ankla-
gen	leses	opp.	I	alle	dens	grufulle	punk-
ter. La dommen felles, - dødsdommen. 
Det er rett. Han tier. Og tar dommen,

Men tanken går videre: 
Den store anklager, Satan, stiller seg 
framfor Gud og anklager meg. Han 
framholder for Gud min synd og skyld. 
Anklagepunktene leses opp. Og jeg 
arme synder fortjener den hardeste 
dom. Men da tier ikke Jesus: ”For den 
synd er det sonet. La anklagen fare. Jeg 
har gått i denne synders sted.” Da blir 
Satan stille. Han har ikke mer å si. Og 
Gud dømmer: Frikjent.

Jesus tidde 
Matt. 26:63 
av Fredrik Wisløff
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Høysangen 2: 6: Hans venstre hånd er 

under mitt hode, og hans høyre hånd 

favner meg.

Bruden taler om sin brudgom. Det hun 
sier om hans venstre hånd, står i ønske- og 
bønneform. Dette lærer oss hvor salig og 
frydefull hennes omgang med brudgommen 
virker inn på henne. Det bør tjene oss til 
selvprøvelse. Man kan stille spørsmål ved 
kjærligheten hos den som mener at han 
elsker Jesus, men ikke lengter mer og mer 
etter ham.

Bruden har kommet i den stilling at hun 
er syk av kjærlighet. Hun har det slik som 
det står i Jesu Siraks Sønns Visdom 24: 25: 
De, som æde meg, skulle hungre mere etter 
meg, og de som drikke, tørste mere. Denne 
boka står ikke i kanon, der det er 66 bøker. 
Jesu Siraks Sønns Visdom utgjør sammen 
med en del andre de såkalte apokryfiske 
bøker. Luther sier om disse skrifter at de er 
nyttige! Bibelsk oppslagsbok: Ordet kanon 
betyr egentlig rør, linjal, men er brukt helt 
siden oldkirken som betegnelse på den 
samlingen av de hellige skrifter som den 
kristne kirkes rettesnor for tro og liv. Disse 
skrifter har en enestående autoritet, fordi 
de er inspirert av Gud. Av dette følger at de 
ikke har fått sin anseelse på grunn av noen 

menneskelig	foranstaltning.	Intet	menneske	
og heller ikke kirken kan gjøre et skrift til 
en inspirert bibelbok, om den ikke er det. 
Bibelens bøker stammer fra de menn som 
er inspirert av Guds Ånd.

Hans venstre hånd er et bilde på at han 
er et sant menneske. Ja han er det mest 
menneskelige menneske som har levd på 
denne jord. Han virkeliggjorde Guds plan 
med mennesket.

Han ble sulten
Luk. 4: 1-2: Fylt av Den Hellige Ånd vendte 
Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ån-
den ført omkring i ørkenen. I førti dager ble 
han fristet av djevelen. I disse dagene spiste 
han ikke noe, og de var til ende, ble han 
sulten. Der ute i ørkenen står Jesus som vår 
stedfortreder, og han vant seier! Hvilken 
seier? Jo, din og min seier. Han seiret som 
menneske.

Han ble trett
Joh. 4: 6: Der var Jakobs brønn. Jesus var 
trett etter vandringen, og satt nå der ved 
brønnen. Ved denne brønnen møtte han en 
kvinne, og i samtalen med henne fikk hun 
oppleve frelsen. Hun fikk være et vitne for 
byen, og de sier: Nå tror vi ikke lenger på 
grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, 
og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.

Salomos Høysang 
Olaf Klavenæs, Sandefjord, tar for seg deler av Salomos Høysang. 
Følg med i Bibelen og les deg glad!
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Han gråt
Joh. 11: 35: Jesus gråt. Det viser oss hvor 
deltagende han er med oss mennesker. Her 
i Betania hvor han hadde vært så mange 
ganger, hadde døden rammet Lasarus. 
Utenfor den dødes grav sa Jesus i Joh. 11: 
25-27: Jeg er oppstandelsen og livet. Den 
som tror på meg, skal leve om han enn dør. 
Og hver den som lever og tror på meg, skal 
aldri i evighet dø. Tror du dette? Hun sier til 
ham: Ja, Herre! Jeg tror at du er Messias, 
Guds Sønn, han som skal komme til verden.

Marta fikk hvile ut i denne tro, og mange 
av jødene trodde på ham. Ja, han var et sant 
menneske, født av en kvinne, født under 
 loven, forat han skulle kjøpe dem fri som 
var under loven, så vi skulle få barnekår.

Hebr. 2: 14-15: Da nå barna har del i 
kjød og blod, fikk også han på samme vis 
del i det, for at han ved døden skulle gjøre 
til intet den som hadde dødens velde, det 
er djevelen, og utfri alle dem som av frykt 
for døden var i trelldom hele sin livstid. Ja, 
dette fikk han del i som menneske.

Hans høyre hånd er et bilde på at han er 
sann Gud
Moses sier (5 Mos. 33: 27a): En bolig er den 
eldgamle Gud, og her nede er evige armer.

Jes. 33: 2: Herre, vær oss nådig! Vi 
 venter på deg. Vær vår arm hver morgen, 
ja, vår frelse i nødens tid!

Den samme profet sier i kapittel 52:10: 
Herren avdekker sin hellige arm for alle 
 folkenes øyne, og alle jordens ender får se 
vår Guds frelse. Det er jo om Jesus den 
gamle pakts evangelist taler. Han maler 
Jesus som korsfestet for våre øyne.

Jesus vil alltid være Menneskesønnen, 
han fór opp til himmelen som Menneske-
sønnen og vil komme igjen som Menneske-
sønnen.

Deler av sang nr 49 i Sangboken:  
O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se  
hvor rik jeg er!

Ei burde jeg da gå og sørge, jeg er en 
mektig konges brud, 
skjønt tvil og vantro vil meg spørre:  
Hvor er din høyhet og ditt skrud?

Da svarer jeg: Jeg kan ikke se min rettfer-
dighet, for han har gått til Faderen. Der 
sitter min rettferdighet, for han ble gitt 
for mine overtredelser, og oppreist til min 
rettferdiggjørelse (Rom. 4: 25)

Sann Gud og sant menneske, ja vi 
trenger i sannhet opplyste øyne til å forstå 
vår Bibel, og ikke minst i Høysangen, den 
boka som er blitt feiltolket av så mange 
som Peter skriver. 2 Pet. 3: 15-16: og akt 
vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har 
også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, 
etter den visdom som er ham gitt. Dette har 
han gjort i alle brev der han taler om dette. 
I dem er det noe som er vanskelig å forstå, 
og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, 
slik de også gjør med de andre Skriftene, til 
sin egen undergang.

Vi må la Bibelen kaste lys over Høysan-
gen, da er vi på sikker grunn.

O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg 
kan se min herlighet, 
og aldri, aldri glemme kronen du ar 
beredt fra evighet.



Returadresse:
På Hjemveg
Postboks 51
3246 Sandefjord
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Ved Korsets fot

Luther skriver at troens veske må ha to rom,  
ett for læren om hvordan alt kjød ble fordervet  

og fylt av slangens sæd i syndefallet.

Og det andre for læren om hvordan alt dette  
ble sonet av kvinnens sæd i Kristi sted. 

Og Rosenius tilføyer: Har jeg ikke den  
første læren, så vil det resultere i at også den 

andre blir revet bort. 


