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På   Hjemveg

Må Himmelens 

Gud velsigne dette 

bladet slik at noen 

ved disse linjer 

kom inn på hjem-

vegen og fikk hjelp 

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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Bildet du skimter bak 
disse bokstaver viser soloppgang 

over Dødehavet. 
Også denne sjøen, hvor saltholdigheten 

er så stor at verken fisk eller dyr kan leve 
der, er gjenstand for solens varme, 

livgivende stråler.
Også din sjel, hvor synden i 

utgangspunktet fikk en veldig makt, 
er gjenstand for Himmelens frelsesbudskap. 

Det er soloppgangen fra det høye. Luk. 1. 78.

Jesu stedfortredende liv og hans lidelse, 
død og oppstandelse er denne soloppgang fra det høye. 

Fra Himmelen. Fra Gud. Fra din skaper. 
Fra din dommer på dommens og oppstandelsens dag. 

Ta imot budskapet, så blir du inkludert i hva det 
forteller om menneskets mulighet.
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Til orientering:
I dette nummer finner du blant annet en tale om helliggjørelsen av Jon Berg. Første halvdel 
kommer i dette nummer, resten i neste. Emnet er viktig. Mange kristne har behov for hjelp her.
Videre finner du orientering om ELM`s arbeid i Peru, både det daglige arbeidet ut fra 
evangelistene og byggingen av barnehjemmet.
Du finner også detaljert program for sommerbibelskolene. Avsett tid til disse allerede nå, 
legg tilside penger slik at du har til oppholdet for deg og dine. Og inviter noen med deg. 
(Har du vanskeligheter med det finansielle, så er det allikevel muligheter; ta i så fall kontakt 
med den som tar imot innmelding).
Vi møtes på sommerbibelskolene i alle aldre;  både små barn, ungdom, voksne og eldre. 
Barna og de unge får nyte godt av den samme åndelige mat som de voksne. Mange ser 
i ettertid at disse oppholdene hver sommer fikk avgjørende betydning for deres gudsliv. 
Tida vår er så rastløs og nedbrytende på sjelslivet.  Derfor er den enkelte i stort behov av 
å komme avsides noen dager og få omgi seg med himmelbudskapet. Dette budskapet om 
det uforskylte gjør noe med oss.
Velkommen til sommerbibelskolene på Oppdal og i Bygland!                          Landsstyret.
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 ved korsets fot hos jesus
Av Tore Mangelrød

Slik synger vi i en god bedehussang. Skjønne hvileplass 
ved Jesu hjerte, sikkert tilfluktsted for såret sjel. Slik 
lyder en annen sang. 

Det finnes bare et sted hvor Gud ikke er vred. Et sted 
hvor synden er tatt bort. På dette sted møter Gud synderen 
i kjærlighet. Dette sted er ved foten av Jesu kors. På dette 
kors rant Jesu blod da Gud gjorde ham til synd og Guds 
vrede knuste ham. Ved foten av korset handler Gud, han 
stryker blodet på ditt hjerte så dødsengelen går forbi.

I boken ”Pilegrims vandring” leser vi om Pilegrim som 
har en stor tung sekk på ryggen. Der lå synden, den tynget og smertet Pilegrim. Den 
hindret ham, og gjorde hjemveien tung og vanskelig. Pilegrim var ikke i stand til å få av 
seg sekken, den hang helt fast. 

Du kjenner deg kanskje igjen. Hjertet er urent, du tenker onde tanker om andre og 
elsker deg selv. Når du skal be, kommer syndige tanker.

En dag kom pilegrim til korset. Det skjedde et under: Syndebyrden datt av og rullet 
bort. Pilegrim jublet, han var løst.

Kraften fra Jesu kors gjorde det det som Pilegrim aldri hadde maktet.

Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud 
Rom8,3a

Ved foten av korset har du Jesus - Guds rene lam - mellom deg og Gud. Gled deg, gled 
deg du frelste sjel!

Til slutt vil jeg ta dere med til et bedehus. Jeg hadde møteuke der. Like ved lå en kristen 
internatskole. Mange av elevene og personalet gikk på møtene. Det var godt å tale, for 
Jesus  var iblant oss. En av personalet på skolen åpnet møtet en kveld. Han vitnet  om 
Jesus  som bærer vår synd. Han fortalte at denne skolen hadde hytter opp i fjellet, elevene 
gikk inn der på ski i helgene. ”Vi har det slik,” sa han, ”at den som vil kan legge sin tunge 
ryggsekk på skuterkjelken, så blir den kjørt inn til hytta.” 

Du som leser dette – hvor er din syndebyrde?
På dine skuldre? Eller har du sett at Gud har lagt den på Jesus?

Se der Guds Lam som bærer verdens synd, også din.
Ved foten av korset: Hvilested, glede, takk og lovsang – på dette sted er du frelst.
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HAN SeNDTe SØNNeN
Tekst:  Harry Pihl  (1901-1974) - fritidsforkynner i Vestfold.

Han sendte sønnen til oss ned,
det gjorde Gud for meg.
Det kostet Jesu blod og sved,
det gjelder òg for deg!

På Ham min synd og straff ble lagt, 
det gjorde Gud for meg.
Det skjedde slik som Han har sagt,
det gjelder òg for deg!

Min stedfortreder så Han ble,
det gjorde Gud for meg.
Ja, alle som på Ham vil se, 
det gjelder òg for deg!

Så er jeg fri, min sjel er frelst,
det gjorde Gud for meg.
Når skriften sier hvem som helst,
da er det òg for deg!

Alt dette er så gjort av Gud,
til frelse, frihet, fred.
Han atter sender ut det bud:
si vil du være med?



� www.misjonslaget.no

Jeg er det sanne vintre, og min Far er 
vingårdsmannen. Hver gren på meg som 
ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den 
som bærer frukt, renser han for at den skal 
bære mer frukt.  Dere er alt rene på grunn 
av det ord som jeg har talt til dere.  Bli i 
meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke 
kan bære frukt av seg selv, men bare når 
den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere 
bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er 
vintreet, dere er grenene.  Den som blir i 
meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For 
uten meg kan dere intet gjøre.
 Om noen ikke blir i meg, da kastes han 
ut som en grein og visner, og de sankes 
sammen og kastes på ilden, og de brenner.  
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i 
dere, da be om hva dere vil, og dere skal 
få det. Derved er min Far herliggjort at 
dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine 
disipler.   

Joh.	15.	1-8.

Emnets	viktighet
Jeg hadde først lyst som en innledning å 
nevne grunnen til at jeg har frimodighet til 
å tale over dette emnet:
Først fordi bibelen taler om det. Og jeg 
tror jeg tør si at bibelen taler mye om dette 
emnet. Og for det andre fordi helliggjørelsen 
er en forutsetning for å nå himmelen. Det 
står at uten helliggjørelse skal ingen se 
Gud. Og for det tredje fordi det er så lett 
å fare vill i dette spørsmålet. Derfor er det 
også mye villfarelse i dette emnet.  Og 
enda en grunn: Det er vel få ting Guds folk 
lengter mer etter og er mer interessert i enn 

nettopp dette.  Jeg tror ikke det fins noe en 
våken kristen ber mer om enn seier over 
sin synd. Og til slutt og ikke minst: Dette 
med helliggjørelse er en stor hemmelighet. 
Alt i sann kristendom er en hemmelighet 
for den menneskelige tanke og fornuft, men 
det fins vel neppe en større hemmelighet 
en bibelens lære om helliggjørelsen.

Hva	helliggjørelse	ikke	er
Hva er så helliggjørelse for noe?  Det 
første jeg vil svare er at helliggjørelse 
har ingen ting med human etikk å gjøre. 
Humanetikken har steget fram for oss i 
seinere tid. Og alt som springer fram for 
oss av naturgrunnen, er menneskelig, og 
kan ikke bli annet enn menneskelig.  Det 
betyr ikke at vi forakter god moral. Folk 
har mange ganger misforstått den kristne 
forkynnelse, ved å tro at vi foraktet god 
moral. Guds ord roser intet sted umoral.  
Men skriften sier at det som er født av kjød, 
er kjød. Og det kan aldri bli annet enn kjød. 
Og hør hva skriften sier om kjødet: Kjødets 
lyst er fiendskap mot Gud. Human etikk 
er fiendskap mot Gud. Og det kan aldri 
bli annet enn kjød. Bibelen kaller alt slikt 
for lovgjerninger og døde gjerninger. Men 
det er ikke helliggjørelse.  I Guds øyne er 
egenrettferdighet kalt for skarn eller søppel. 
Ja bibelen omtaler til og med alle gode 
gjerninger for synd, tenk det.  For alt som 
ikke er gjort i tro, er synd. Skriften sier at 
det er ingen som gjør godt. Det er en svær 
dom. Og det kan ikke komme noe godt ut 
av en som er ond. For sentrum i alt dette 
er JEG. JEG.
 Det andre jeg vil nevne er at hellig-

HeLLIggjØReLSeN
Av Jon Berg, en preken han holdt på Randaberg i 1950-årene.
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gjørelse heller ikke er fariseer-etikk. Mens 
humanetikken ikke regner med Gud, for 
det gjør de ikke, men bare med det gode 
i menneske som de snakker om, så regner 
fariseismen, både i fortid og nåtid, med 
Gud.  Fariseerne regner også med det gode i 
menneske. Det er en gnist av Gud der inne. 
Tenk bare på fariseeren i tempelet. ”jeg 
takker deg Gud at jeg ikke er som--  -- --”. 
Fariseerne regner med at mennesket dypest 
sett har evnen og viljen til å gjøre det gode 
vel å merke ved Guds hjelp.
 Jeg minnes borte i Amerika på en 
presteskole at en professor spurte en av 
elevene: Tror du at du makter å holde 
loven? Nei, det trodde han ikke. Nei, men 
hvis Gud hjalp deg? Jo, da trodde han det.  
Og på samme måte består en stor del av 
den såkalte kristendom på våre bedehus og 
i våre kirker av det den kjente forkynner 
Olav Valen-Senstad kalte for ”Gud hjelpe 
meg”-kristendom. Det er så smått stelt med 
meg, men du må hjelpe meg, kjære Gud du 
må hjelpe meg. Og så takket fariseerne Gud 
for hjelpa. Det hadde lykkest. Både å be 
og leve som en kristen. - Det er fariseisme 
det folk! - Og det fins ingen ting i verden 
som er så farlig for sann kristendom, 
som fariseisme. Og hvis ikke du vet hva 
fariseisme er, så får du aldri heller vite hva 
kristendom er. Det er strake motsetninger. 
I det øyeblikk et menneske blir en kristen, 
så opphører han å være en fariseer, og i det 
øyeblikk et  menneske blir en fariseer, så 
opphører han å være en kristen. Så alvorlig 
er det. Og så sier Hugo Odeberg at en stor 
del av det som i dag utgis som kristen etikk 
og kristen morallære kunne en hvilken som 
helst fariseer på Jesu tid ha skrevet. Tenk 
det folk. Så langt i fra sann kristendom er 
det. Og denne åndelige føde begynner Guds 
folk å smake på, dette spiser de, og ender 
i fariseisme før de vet ordet av det. Og når 

Gud skulle hjelpe fariseeren så regnet de 
med at han hjalp dem med å holde loven. 
Derfor var ikke loven etter deres mening en 
trelldomslov, men en fridomslov. Det skulle 
frigjøre dem til å gjøre Guds vilje. Så langt 
jeg kan skjønne så tror jeg det er her striden 
står i dag. Her har striden alltid stått. Her 
var striden mellom Jesus og fariseerne. Her 
var striden mellom Paulus og judaistene, her 
stod striden mellom Augustin og Pilarius, 
her stod striden mellom Luther og Erasmus 
i den katolske kirke og her står striden i 
dag. Striden står i mitt og ditt hjerte.
 Spørsmålet er nemlig dette om mennesket 
er bare sykt eller om det er dødt. Er det sykt 
så trenger det hjelp. Er det dødt, så trenger 
det nytt liv.
 Det tredje jeg vil nevne er dette at 
helliggjørelse heller ikke er det samme som 
et kristens liv under loven. De fleste kristne 
sier som så; de går til Golgata for å bli 
rettferdiggjort, (det er liksom så selvsagt), 
men helliggjørelsen er et liv under loven. 
Men helliggjørelsen er ikke et liv under 
loven. I romerbrevet står det at dere er ikke 
under loven, men under nåden.

Hva	er	helliggjørelse?	
Hva er så helliggjørelse for noe?  I sin 
videste betydning betyr helliggjørelse 3 
ting som alltid hører sammen, står det i 
vår barnelærdom hos Pontoppidan. Det 
er gjenfødelsen, rettferdiggjørelsen og den 
daglige fornyelse. Men i sin strengeste 
betydning og slik vi tenker på det når vi 
nevner dette ordet, så er det den daglige 
fornyelse og det er slik vi taler om det her. 
Hør hva Pontoppidan sier: ”Helliggjørelsen, 
altså den daglige fornyelse består i at vi mer 
og mer avlegger det gamle mennesket og 
synden, og ikler oss det nye mennesket. At 
vi daglig går fram i det gode, i opplysning 
og kunnskap om Gud. I tro, håp, kjærlighet, 
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selvfornektelse, lyst til bønn og Guds ord, 
i kraft til å stå imot synden og jage etter 
helliggjørelse” osv. Som vi altså ser her så 
betyr ikke helliggjørelse det vi av og til hører 
i vitnesbyrd, nemlig at det å helliggjøres det 
er å bli verre og verre.  ”Jeg fattig var, er 
verre vorden”, sang vi. Det er riktig. Men 
det betyr ikke at du som en kristen er 
blitt verre og verre. Langt i fra. Det er din 
erkjennelse som blir dypere og dypere. 
 Men helliggjørelse er heller ikke det 
samme som syndefrihet. Dette er de to store 
avveiene som vi lever mellom. Skriften sier 
at vi inntil vår død må dra på og leve med 
det gamle menneske. Og gamle adam kan 
aldri bli god. Vår medfødte onde natur blir 
aldri god.
Derfor hadde jeg lyst nå til å nevne 2-3 
avveier i helliggjørelsen. Det er viktig det, å 
kjenne til avveiene. Når du er ute og reiser 
og skal til et nytt sted og får veibeskrivelsen, 
så er det godt å ha hørt om de veikryss som 
venter og hvordan man skal forholde seg 
der.

Avveier
En av disse avveiene i helliggjørelsen er 
det å ville bli kvitt det gamle mennesket. 
Har du prøvd på det? Den prøvde Paulus 
på. Han ba om at tornen i kjødet måtte bli 
tatt bort. ”Herre Jesus, fri meg fra dette 
gamle mennesket. Ta dette vonde bort. 
Hovmodigheten, urenheten, hissigheten”.  
Rosenius sier det slik at det er enkelte 
synder som en kristen kan kvitte seg med, 
slik som å drikke og banne o l. Andre ting, 
de egentlige hjertesyndene, blir vi aldri 
kvitt. Slik som hovmotet, ergjerrigheten, 
urenheten. Det er vår natur. Vårt vesen. J. 
Brantzeg sier om de som hevder vi kan bli 
fri vår synd at det er ikke rom for dem på 
kirkegården. For du skjønner da slapp de å 
dø. Hvorfor står Jesus opp i fra graven, jo 

fordi han var syndefri. Nei du blir aldri fri 
det gamle mennesket. Prøv å hold fast på 
dette, du troende.
 Dernest ville jeg nevne det å ville det 
gamle menneske godt. Også ber du at 
din stolthet må bli ydmykhet, ikke sant. 
Også ber du Gud hjelpe deg slik at din 
urenhet må bli renhet. Dette er også en 
avvei. For hvis du lykkes her så skapes det 
egenrettferdighet.
Den siste av disse blindveiene og den mest 
vanlige, er det å ville overvinne det gamle 
menneske med hjelp av loven. Og så kan du 
legge merke til at noen troende sier at dersom 
du ikke taler mye loven og formaninger, da 
forkynner du ikke helliggjørelse. Hvorfor? 
Jo, de tror at helliggjørelsen er ved loven.
                                 
Hva	er	så	helliggjørelse?
Hva sier så skriften om alt dette? Den første 
forutsetning for helliggjørelse, vet du hva 
det er?  Jo, at det er født et nytt liv i barmen. 
Jesus sa i v 5 i teksten vår at den som blir 
i ham bærer mye frukt, og uten meg kan 
dere ingenting gjøre.  Forutsetningen for å 
kunne helliggjøres, for å kunne overvinne 
synden, for å kunne gå fram i helliggjørelse, 
det er dette at det er født et nytt liv i hjertet. 
Et nytt liv.  Det typiske i sann helliggjørelse 
er det nye og hellige sinn. Derfor kan du 
legge merke til at når skriften taler om 
helliggjørelse så taler den ikke om den som 
lovgjerninger, men som motsetning, nemlig 
frukt. Her var det han og fariseerne kom i 
den forferdeligste motsetning, de beskyldte 
han for å være gal og besatt. De sa: ”Tenk at 
du sier vi gjør det djevelen vil. Vi som ber, 
leser og gjør gode gjerninger fra morgen til 
kveld. Og reiser rundt for å vinne disipler. 
Og legger vinn på å verre gudfryktige. Tenk 
å si vi gjør det djevelen vil. Du må være 
gal”.  Hvorfor sier Jesus at et dårlig tre ikke 
kan bære god frukt?  Det er treet det først 
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må bli orden på. Så hvis du tenker på å 
bære åndens frukt i kjærlighet, glede og 
fred, så hør. Det er noe forunderlig med det 
folk, at et verdslig og religiøst menneske 
kan gjøre masse gode gjerninger. Ikke bare 
at det ikke er frukt, men man merker at 
det i grunnen bare er kulde. Det er intet 
lys og liv over det. Ja, skriften sier at Guds 
navn spottes for disse hedninger sin skyld. 
Isteden står det at vi skal la vårt lys skinne 
for menneskene for at de kan se de gode 
gjerningene og prise sin far i himmelen. Det 
eneste et  menneske priser når det gjelder 
disse egenrettferdige mennesker, det er i 
beste fall forbillede, men ikke Gud. Men 
derved at de bærer mye frukt så herliggjør 
de meg, sier Jesus. Og prof. Odeberg sier 
at en sann kristen sitt hellige liv, det blir 
ikke av fariseerne godkjent og anerkjent 
som hellig liv. Det er det forunderlige .Men 
skriften sier at den som blir i meg han 
bærer mye frukt.
 Det ble så levende for meg like før jeg 
gikk på prekenstolen at hemmeligheten er 
hva slags tre du er grein i. Jeg er vintreet, 
dere er greinene, den som blir i meg, han 
bærer mye frukt. Spørsmålet blir folk; og 
dette er grunnspørsmålet i alt som har 
med sann kristendom å gjøre: Det er dette 
med Jesus. For han er gitt oss av Gud til 
visdom. Hva slags visdom? Jo denne 
visdom at han er vår rettferdighet. Han er 
vår helliggjørelse, han er vår forløsning. 
Jesus er ikke bare vår rettferdighet ovenfor 
Gud.  For du skjønner, den grein som er 
i ham er som han. Jeg er treet, dere er 
greinene.  Paulus sier: Jeg lever ikke lenger 
selv, men Kristus lever i meg. Jeg lever ikke 
lenger sjøl. Hvis du lever livet i deg selv, 
enten du lever i synd og laster, eller du 
lever et liv i egenrettferdighet og fromhet 
og gode gjerninger og gudsfrykt fra morgen 
til kveld, så ber du frukt for døden. Men 

du, jeg lever ikke lenger sjøl. Det skjedde 
noe den dagen du ble omvendt. Du døde 
du. Og så steg Kristus opp av graven i ditt 
liv og så levde han i hjertet. Et nytt liv. 
Kristendom, folk, det er ikke reparasjon. 
Kristendom er ikke som fariseerne lærte, 
nemlig å leve livet på en annen måte. Det er 
ikke å forandre på seg. Det er dressur det. 
Du kan dressere et dyr slik at det oppfører 
seg som et menneske. Det fortelles om en 
hest borte i Amerika at de hadde dressert 
han til å legge seg opp i en seng og sove 
som et menneske. Og det skulle de vise på 
fjernsynet.  Men hesten var hest allikevel. 
Men tenk om disse hadde klart å omdanne 
han til et menneske. Å du, hvor farlig det er 
å begynne å dressere det gamle menneske 
til å være en kristen. Du er og forblir det 
gamle menneske. Du må bli født på nye 
for å se Guds rike. Men det er ikke bare 
det at du må bli født på ny for å komme 
inn i Himmelen, du må bli født på ny for å 
helliggjøres. Du må få del i guddommelig 
natur. 
 Helliggjørelse er å bære frukt, men 
et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Du 
skjønner treet må først bli godt. Du må bli 
god. Men det er ingen som er god. Det er 
ingen som er gudfryktig, men så ble du 
født på ny en dag, du fikk det nye sinn, og 
er du født på ny, sier Dåsvand et sted, da 
vet både kua og grisen og hunden at du er 
frelst. En by som ligger på et fjell kan aldri 
skjules. Folk snakker av og til om å sette 
sitt lys under en skjeppe, skjule seg osv, 
men hør du; er du en kristen så er det ikke 
et menneske i dine omgivelser som ikke er 
i tvil om at du er en kristen. Behøver ikke 
si det engang. 

Kristendom for mange det er at du først 
må bøye deg, og så heiser du flagg. Jeg 
spurte en om han var en kristen? Nei, det 
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er jeg ikke sikker på for jeg har ikke klart å 
heise flagg på arbeidsplassen, sa han. Men 
hadde han greid det, så trodde han alt var 
i orden. Nei kjære venn, skriftens lære om 
helliggjørelse er dette som Luther uttrykte 
så klart; bli hva du er. Og du kan ikke bli 
noe annet enn det du er. Derfor må du først 
bli født på ny. Det nye liv Gud skaper.  Dette 
er helliggjørelse. Dette er forutsetningen. 
En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. 
Det lyser fra byen, slik er en kristen i denne 
verden. Du er ikke mer kristen når du står 
og vitner på et møte, enn når du går på 
Karl Johan. Du er ikke mer kristen når du 
ser kristelig ut enn når du synder som en 
kristen.
 Et verdslig menneske hadde en bror som 
ble en kristen.  Denne nye kristne falt i synd, 
og den verdslige broren tenkte at nå skal 
jeg endelig få tak på han. Tenk, sa han, ikke 
da engang. Han var et salt og et lys endog 
når han synda.  Det er godt å være kristen, 
folk. Fruktene av lyset viser seg i kjærlighet 
og sannhet og rettferd. En kristen er synlig 
ufullkommen, han er vannkantet.
 Kjære folk, bekymre deg ikke så veldig 
mye om å være kristelig. Det er fariseisme. 
De ba lange bønner for å bli lagt merke 
til av folket, for de tenkte som så, de ville 
ikke være hyklere, men et forbillede. Og da 
måtte de be lange bønner, for at folk skal 
synes godt om kristendommen vår slik at 
de også får lyst til å bli kristne. Dette, sa 
Jesus, var hykleri. Her er så mye av denne 
fariseisme i den kristne forsamling, så 
kommer det inn i mitt og ditt hjerte. Og så 
er vi opptatt av å tenke; hva bør jeg gjøre 
nå, hvordan skal jeg te meg nå, for å være 
kristelig og oppføre meg som jeg skal. 
Resultatet blir at folk enten syns du er et 
veldig kristelig menneske eller du vekker 
avsky for sann kristendom. Bli hva du er.  

Lev godt med Gud. Så lyser det og varmer 
der du er. Så blir det tungt i hjemmet når din 
plass er tom, så blir det tungt i den kristne 
forsamling, så blir det tomt i vennelaget når 
du er borte. For det var så godt og gildt der 
du var tilstede. Du var verdens lys. Fordi du 
var i Jesus. 
 Den andre forutsetningen er at du må 
forbli i Jesus. Bli blott i sårene, frelserens 
brud. Djevelens hensikt er ikke at du skal 
leve et utesvevende liv, danse og drikke, men 
hans mål er å få deg bort fra denne enkle 
troskap mot Kristus. Så er det likegyldig for 
djevelen om han får oss til å gi inntrykk 
av hellighet og fromhet og gode gjerninger, 
bare han får oss bort fra Jesus.  Bli i Jesus, 
min venn. For det er ikke liv og kraft og 
seier og gudsfrykt i annet enn i Jesus. Det 
er bare en som er god, og det er Gud. Men 
han er og god. Jeg er ikke gudfryktig, men 
han er gudfryktig. Jeg er ikke hellig, men 
han er hellig. Bli i ham, så bærer dere 
mye frukt. Derfor er helliggjørelsens store 
hemmelighet Kristus. Gud åpenbart  i kjød. 
Det er når du lever i Ham, du bærer mye 
frukt.  Se meget på Jesus vil du bli han lik. 
Ikke bare som forbilde, min kjære venn. 
Det er han også.

Tilrettelagt og bearbeidet av Håvar Fjære
(Resten av prekenen kommer i neste 
nummer)
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CD: som 80-åring sang Kristoffer Fjelde inn

      ”Sangen som aldri kan dø”
Han	døde	i	mars	i	år	og	vi	er	svært	glade	for	å	ha	dette	minnet	fra	hans	
livsgjerning.

Kristoffer	Fjelde	var	forkynner.	Gjennom	et	langt	liv	reiste	han	omkring	og	vitnet	
om	Jesus	både	i	inn-	og	utland.

Mange	kristne	sanger	som	ble	sunget	ofte	tidligere,	er	i	ferd	med	å	bli	glemt.	
Disse	sangene	har	et	innhold	som	er	like	aktuelt	for	oss	som	det	var	på	den	tiden	
de	ble	skrevet.	Det	var	Kristoffer	Fjeldes	ønske	at	disse	sangene	igjen	kan	få	være	
med	på	å	peke	på	veien	til	Jesus.

Innspillingen	ble	gjort	privat.	Fjelde	spilte	selv	trekkspill	på	en	rekke	av	
sangene,	og	Øyvind	Klavenæs	spilte	piano	på	de	resterende.

Distributør: 

Håvar Fjære 
Åsrumvn 447
3220 Sandefjord 
e-post: hafja@online.no  
tlf: 33 11 08 31 / 90 19 56 18

CD’en koster 

kr 70,-

Resultatet	av	salget	går	uavkortet	til	misjonsarbeidet	i	Peru.
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§1 i lovene til ELM lyder slik: «Evan-
gelisk Luthersk Misjonslag er et ån-
delig hjem og arbeidslag for kristne 
venner som ønsker å utbre Bibelens 
budskap i Norge og på misjonsmar-
ken.» Vi bygger vårt misjonsarbeid 
direkte på befalingen fra Jesus Kris-
tus da han «trådte fram, talte til dem 
og sa: Meg er gitt all makt i himmel 
og på jord! Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, idet dere døper 
dem til Faderens og Sønnens og Den 

Hellige Ånds navn, og lærer dem å 
holde alt det jeg har befalt dere. Og 
se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende!» (Matt 28:18-2) 

På denne bakgrunn er det vårt kall, 
vår plikt og vårt store privilegium 
å være med å forkynne evangeliet i 
Peru. Samtidig er vi ydmyke over-
for det store ansvar vi har for å føre 
sjelene inn på sikker grunn, at vårt 
arbeid ikke blir høy og strå som vil 

evangelisk Luthersk misjonslag i Peru

Av Jon Espeland

Møte: Evangelist Miguel Curse forkynner Guds Ord.
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brenne opp i ilden, men at Den Hel-
lige Ånd måtte få bygge levende stei-
ner på Jesu Kristi sanne kirke! Også 
på misjonsmarken står vi fare for at 
det blir navnekristendom og død re-
ligiøsitet. Selv står vi som hjelpeløse 
redskaper, det er bare Jesus selv som 
ved sitt ord kan gjenføde mennesker 
til en levende tro! Men dette store 
under har vi fått se hos flere av våre 
nasjonale kristne; – de vitner om hva 
de selv har hørt og sett, de har fått en 
løst tunge og synger den nye sangen! 
De har fått et personlig og frelsende 
møte med den oppstandne Herre og 
Frelser, og vitnesbyrdet er lagt inn i 
deres hjerte! Det er stor nåde!

ELM er etablert og registrert i Peru 
under navnet «Unión Misionera». Alle 
nasjonalt ansatte med lønn fra ELM 
er arbeidstagere i «Unión Misionera», 
men evangelistene er «utlånt» og har 
sitt daglige arbeid i den nasjonale kir-
ken som heter INEL-Perú. 

ELM er for tiden ansvarlig for lønn til 
8 arbeidere i Peru. Disse er: 1 daglig 
leder (direktør) for «Unión Misione-
ra», fem fulltids evangelister, dvs. na-
sjonale forkynnere, én radio-operatør 
i full stilling og én sekretær/kasserer i 
full stilling. I 2007 har ELM gitt løfter 
om nesten 450 000 kr til å finansiere 
misjonsarbeidet i Peru. Budsjettene 
er godkjent under forutsetning av at 
pengene kommer inn fra misjonsven-
nene i Norge.

Misjonsarbeidet i Peru skjer hoved-
sakelig gjennom evangeliske møter 
med bibelundervisning og oppbygge-
lig forkynnelse. Evangelistene bruker 
også mye tid på husbesøk og bibel-
undervisning i hjemmene. Vår egen 
radiostasjon sender evangeliske pro-
grammer fra kl 0500 om morgenen til 
kl 2000 om kvelden. Det er organisert 
2 menigheter i Arequipa og i tillegg 
er det flere mindre såkalte prekeplas-
ser. På en av disse er ELM i ferd med 
å bygge barnehjem og kirke som er 
omtalt under egen artikkel i dette bla-
det.

Vi inviterer kristne over hele landet til 
å være med å støtte misjonsarbeidet 
i Peru. Vårt kall er først og fremst å 
forkynne evangeliet gjennom husbe-
søk, møtevirksomhet og radio. Der-
nest gjennom barnehjemmet som er 
under bygging, prøve å skape et godt 
og åndelig hjem for foreldreløse og 
vanskeligstilte barn. Gaver øremerket 
til ELM’s misjonsarbeid kan sendes 
til bankkonto 3000.13.23454. 
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misjonslaget bygger barnehjem i Peru!
Av Jon Espeland

Rundt storbyen Arequipa ligger de store 
og folkerike fattigkvarterene. Gjennom 
mange tiår har fattigfolk fra landsbygda 
flyttet inn til byen i håp om et bedre 
liv! Etter at en jordbruksreform i 1968 
slo fullstendig feil, har utkommet fra 
tradisjonelt jordbruk blitt stadig dårligere, 
og de nye generasjonene har ikke lenger 
sett noen framtid på bygda der de vokste 
opp. Dette har ført til en massiv flukt fra 
landsbygda. I byen lokker utdannelse 
og håp om rikdom. Men de aller fleste 
går fra skuffelse til skuffelse og får det 

enda tøffere i byen enn de hadde det 
hjemme. Fattigdom og elendighet preger 
utkantene av de store byene, og med 
dette følger brutte relasjoner, oppløste 
familier, omsorgssvikt, kriminalitet, 
utnytting og misbruk! Som misjon ser vi 
all denne nød, og vet at dypest sett kan 
bare én ting hjelpe dem; – evangeliet om 
Jesus Kristus! Og nettopp dette er vårt 
sentrale kall, å nå inn til disse mennesker 
med budskapet evig frelse og salighet i 
himmelen!
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Hittil har vi i Misjonslaget (ELM) 
konsentrert oss om forkynnende 
virksomhet. Våre evangelister står i 
menighetsbyggende arbeid og deres 
hovedoppgave er å forkynne Bibelens ord 
i lov og evangelium til evighetsvandrere 
i Peru. Vårt arbeid består i vitnetjeneste, 
møtevirksomhet og forkynnelse gjennom 
en egen radiostasjon.

Men for en tid siden bestemte vi oss 
for også å gå inn i et diakonalt arbeid i 
Arequipa. Sammen med våre nasjonale 
medarbeidere fikk vi i ELM tro for å 
bygge et barnehjem for foreldreløse og 
vanskeligstilte barn. Det er en nærmest 
bunnløs nød på dette området i en storby 
som Arequipa, og mange enkelthistorier 
er hjerteskjærende og opprørende! 
Det går ikke an å sette ord på hvilken 
omsorgssvikt, nød og lidelse mange 
småbarn utsettes for. Vi kan riktignok 
ikke hjelpe så mange, men vi kan stille 
opp for noen av disse barna, og slik være 
Jesus hender og føtter på jord.

Sammen med vårt forkynnende arbeid, 
er det derfor vårt hjerteønske at 
barnehjemmet i Arequipa kunne være 
med å fremme Guds rike i Peru, både ved 
at disse barna får lære Jesus å kjenne, 
og ved at barnehjemmet også kunne bli 
et senter for evangeliets forkynnelse i 
nærområdet der det ligger.

Sammen med barnehjemmet bygger vi 
derfor også en kirke hvor vi vil innby 

til møter og forkynne evangeliet for alle 
som vil høre. Evangelistene har allerede 
begynt å evangelisere i området, og pr. 
i dag er det en liten gruppe mennesker 
som regelmessig samles for å lese og 
høre Ordet!

Budsjettet for barnehjemmet og kirken er 
ca 900 000 kroner. Denne investeringen 
kommer i tillegg til årlige driftskostnader 
for misjonsarbeidet i Peru på nesten 450 
000 kroner. Dett er et betydelig løft for en 
liten misjonsorganisasjon som vår. Men 
vi tror at dette er et kall vi i ELM har fått 
fra Gud, og går derfor med frimodighet 
inn i disse oppgavene. Barnehjemmet 
ventes å stå ferdig i løpet av april/mai 
i år, og samtidig vil byggingen av kirken 
bli satt i gang. Når denne blir ferdig vil 
avhenge av hvor mye midler vi får inn, 
men vi håper å ha hele senteret ferdig i 
løpet av første halvår 2008. 
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nr Taler	fra	Elm	sine	samlinger Antall
Nyttårssamling	Solløkka	06/07

1 Einar Kristoffersen: Joh. 8
2 Einar Kristoffersen: Joh. 8 forts.
3 Birger Mangelrød: Joh 4
4 Birger Mangelrød: 1. Pet. 5, 8-9
5 Jon Espeland: Nytt fra Peru
6 Morten Askjer: Hiskia del 1
7 Morten Askjer: Hiskia del 2

8 Lars Fr. Ellingsen: 
I syndsforlatelsens rike

9 Lars Fr. Ellingsen: 
Hvordan Gud regner 

10 Sanger fra møtene 
Bibelhelg	Kvinatun	okt	-06

 
11 Magnus Vistvik: Kol 1

12 Magnus Vistvik: Joh 8, 31
13 Olaf Klavenæs: Fil 4,5
14 Olaf Klavenæs: Joh 3,16-18
15 Arthur Salte: Matt 24
16 Lars Fr Ellingsen: Joh 1

Sommerskole	Imistølen	-06
17 Einar Kristoffersen: Ef 2,11
18 Einar Kristoffersen: Mark8,1

19 Jon Espeland: 
Menighetsbyggende arbeid

20 Jon Espeland: nytt fra Peru
21 Lina Sandell sangmøte 
22 Olaf Klavenæs: 1 Mos 2,10 
23 Svein Mangelrød: salme 40 

24 Tore Mangelrød: 
Esters bok del 1

25 Tore Mangelrød: 
Esters bok del 2

26 Cd med sang fra møtene 
Nyttårssamling	Solløkka	05/06

27 Einar Kristoffersen: Ef 2,17
28 Einar Kristoffersen: Heb 2,7

29 Ingerlise Mangelrød: 
Brødrevennene

30 Olaf Klavenæs: Rom 8
31 Olaf Klavenæs: Luk 2,21
32 Lars Fr. Ellingsen: Hva er loven?

nr Taler	fra	Elm	sine	samlinger Antall
33 Tore Mangelrød: Luk 2, 8-11

34 Nobukazu Imazu: Vårt forhold til 
Gud

35 Nobukazu Imazu: Vårt forhold til 
andre mennesker

Vi har også for salg en del taler av Carl 
Fredrik Wisløff. Talene har et veldig innhold, 
forklart og formidlet med et enkelt språk. Det 
er en tale pr cd, og de koster 30kr + porto 
pr. stykk.

nr Carl	Fredrik	Wisløff Antall
1 Bibelens inspirasjon
2 Bibelens selvvitnesbyrd
3 Den andre Adam
4 Den fagre skatt
5 Den frelsende tro
6 Den kristnes plass i åndskampen
7 Den nye fødsel
8 Den sanne trøst
9 Den store hvite flokk
10 Dåpen, omvendelsen
11 Ef 1, 15-23
12 Ef 1,1-14
13 Ef 2,1-10
14 Ef, 2, 11-22
15 Eg er ein gjest i verda
16 En er død for alle
17 En hellig, alminnelig kirke
18 En kristen i vekst
19 En kurs å følge
20 Endetidens forførelser
21 Er ditt hjerte helt med Herren?
22 Et blikk på åndssituasjonen
23 Et sant og sunt kristenliv
24 Evangeliets dårskap
25 Evangeliets forpliktelse
26 Evangeliets hemmelighet
27 Farene ved bibelkritisk teologi
28 Frelse og frelsesvisshet

Taler på CD
På	samlingene	våre	gjør	vi	opptak	av	møtene.	Disse	ønsker	vi	at	flere	skal	få	nyte	
godt	av	og	tilbyr	dem	derfor	på	cd.	Det	er	èn	tale	pr	cd,	og	de	koster	30	kr	+	porto	
pr	stykk.	
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nr Carl	Fredrik	Wisløff Antall
29 Frihet fra lovens dom
30 Frihet fra menneskers dom
31 Frihet fra syndens makt
32 Frykt for han
33 Fø mine lam
34 Følger vi de gamle stier?

35 Grenseoppgang mellom 
lut og ref teo

36 Guds folk, den ene kristne kirke
37 Guds forunderlige utvelgelse
38 Guds fulle rustning
39 Har du sørget for din sjel?
40 Hemmeligheter ved Guds rikes
41 Himmelen (Ef. 2,6)
42 Hunger og tørst etter rettferdighet
43 Hva er kirken?
44 Hva er vekkelse?
45 Hva er sann vekkelse?
46 Hva tjener til din fred?
47 Hvordan forkynne til helliggjørelse
48 Alle preknene mp3 på 3 cd’er 90kr

Mange er glade i Carl Fredrik Wisløff 
forkynnelse. Hans innsikt var formidabel, og 
han var i stand til å formidle sin kunnskap 
på en enkel og forståelig måte. Vi har noen 
opptak fra hans tid på Menighetsfakultetet. 
De ca 50 forelesningene i dogmehistorie tar 
for seg emner som ortodoksien, pietismen, 
teologiske læreretninger, norsk kirkehistorie 
med mer.

Nr Dogmehistorie Antall
1 Sakramentene, gjenfødelsen, Luther 
2 Nattverden. Gjenfødelsen

3 Luther- forsoningen, 
rettferdiggjørelsen

4 Kall, stand, regimentene, 
Melanchton.

5 Melanchton, viljen, 
rettferdiggjørelsen

6 Nådemiddel, nattverdslæren, Calvin
7 Calvins lære om utvelgelsen    

8 Calvins lære om kirken, 
sakramentene

9 Den radikale reformasjon, svermere 
m.m.

10 Spirualistene, lov og evangelium
11 Lutherdommen, lov og evangelium
12 C. Augustana: art. 5,7,8,14

13 C. Augustana: art. 1, 21, 23, 24, 
26, 27 

Nr Dogmehistorie Antall
14 Lærestrid, gode gjerninger m.m. 

15 Osianderstriden, kristologi, 
konkordief.

16 FC artikkel 1,2,3,4,5,6,7
17 FC artikkel 7,8,9,10
18 FC artikkel 10,11,12 Ortodoksien
19 Ortodoksien a)
20 Ortodoksien b)
21 Kristologi. Pietismen a)
22 Pietismen b)
23 Den reformerte kirke og dens lære a)
24 Den reformerte kirke og dens lære b)
25 Lærestrider hos de reformerte
26 Lærestrider hos de reformerte forts.
27 Den anglikanske kirke m.m.
28 Tridentinerkonsiliet a)
29 Tridentinerkonsiliet b)
30 Tridentinerkonsiliet c)
31 Tridentinerkonsiliet d)
32 Jansenismen

33 Molinos. Quesnel. Jesuittene. 
Gallikanismen

34 Den katolske kirke 1648-1870
35 Det 1. vatikankonsil 
36 Katolsk lære, div. paver 
41 Katolsk kirkesyn

45 Teologiske skoleretninger 
(protestantiske)

46 Teologiske skoleretninger
47 Teologiske skoleretninger
48 Norsk kirkehistorie fra 1880 a)
49 Norsk kirkehistorie fra 1880 b)
50 Norsk kirkehistorie fra 1880 c)
51 Norsk kirkehistorie fra 1880 d)

52 Om kristne skoler, kristen aviser 
m.m.

53 Nyere teologiske retninger i Norge
54 Omtale av div. norske teologer a)
55 Omtale av div. norske teologer b)
56 Omtale av div. norske teologer c)

57 Alle forelesningene (mp3) på 2 cder  
60kr

Send bestillingene til: 
Lars	Fredrik	Ellingsen
Roligheten
3243	Kodal

Tlf.: 33 44 34 02 / 40 87 83 47

eller lf_ellingsen@hotmail.com

Husk å oppgi antall 
og din fullstendige adresse.
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Ledere:
Håvar Fjære, Ragnvald Lende og Lars 
Ingmar Thorsen.

Ansvarlig	for	innkvartering	og	
generell	tilrettelegging:
Maria Gjuvsland, Lene Heian og Kirsti 
Holmen.

Torsdag	12.	juli.
Kl.  19.00 Samling og kveldsmat.
Kl.  20.00 Kveldsmøte
 v/ Ola Østerbacke.

Fredag	13.	juli.
Kl. 10.00 Bibeltime 
 v/ Ola Østerbacke.  
 Emne: Daniel 2.
Kl. 11.30 Bibeltime v/ Arthur Salte.  
 Emne: ”Lønnkammeret og  
 tiggerplassen.” Matt. 6.6
Kl. 17.00.  Bibeltime v/ Øyvind   
 Klavenæs.
Kl. 20.00 Kveldsmøte 
 v/ Kjell Sønstebø.  Offer

Lørdag	14.	juli.
Kl. 10.00 Bibeltime 
 v/ Ola Østerbacke.  
 Emne: Daniel 3.
Kl. 11.30 Bibeltime v/ Arthur Salte.  
 Emne: ”Hverdagen i en 
 kristen familie”. 
 Kol. 3.16.- 4.1.
Kl. 17.00 Bibeltime 
 v/ Kjell Sønstebø.
Kl. 20.00 Kveldsmøte v/ Arthur Salte. 
 Emne:”Men hvor er 
 Lammet?”  Offer.

Søndag	15.	juli.
Kl  10.30. Formiddagsmøte 
 v/ Kjell Sønstebø.  Offer.
Kl. 12.30. Middag / Avslutning på 
 Sommerbibelskolen.

Priser:	 Full pensjon:  kr. 1119,  
 13-17 år: kr. 895,-   
 8-12 år: kr. 671,-   
 4-7 år: kr. 447,-  
 under 4 år: gratis.  
  Stud. moderasjon:  kr. 895,-
 Maks. fam. pris: kr. 3500,-

Camp.vogn: kr.110,-  pr. natt, 
tillegg for strøm: kr.40,-  pr. natt. 
Telt: kr. 60.- pr. natt.
Sengesett kr.80,- pr.sett.  

Påmelding	innen	5	juli		til	Ragnvald	
og	Solfrid	Lende,	Torland,	4365	Nærbø.	
	 	 	
Tlf:	51	43	34	88	/	92	88	23	00

Sommerbibelskole på ImI-stølen på Oppdal
Torsdag 12.-søndag 15. juli 2007.
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Ledere:  
Jon Espeland og Svein Mangelrød.

Ansvarlig	for	innkvartering	og	
generell	tilrettelegging:		
Grete Espeland, Inger Lise Mangelrød og 
Jane Mangelrød.
	

Onsdag	8.	august.
kl. 19.00 Samling og kveldsmat.
kl. 20.00  Kveldsmøte. Tore Mangelrød.

Torsdag	9.	august.
kl. 10.00 Bibeltime. Arthur Salte. 
 Emne:” Tidens bekymring og 
 rikdommens bedrag”. 
 Matt. 13. 22.
kl. 11.30 Bibeltime. Sven Berglund.
kl. 17.00 Bibeltime. Olaf Klavenæs. 
 Emne: ”Fred med Gud”.
 kl. 20.00. Kveldsmøte.  
 Einar Kristoffersen.

Fredag	10.	august.
kl. 10.00. Årsmøte. 
 Andakt v/Ragnvald Lende.
kl. 17.00 Bibeltime. Arthur Salte. 
 Emne: ”Trell eller Fri.” 
 Gal. 4. 21-31.
kl. 20.00 Kveldsmøte. Tore Mangelrød.  
 Offer.

Lørdag	11.	august.
kl. 10.00. Bibeltime. Olaf Klavenæs.
kl. 11.30 Bibeltime. Einar Kristoffersen.
kl. 17.00. Bibeltime. 
 Lars Fredrik Ellingsen. 
 Emne: ”Vennesamfunnet”.
kl. 20.00 Kveldsmøte.  Arthur Salte. 
 Emne: ” Himmel eller 
 helvete”. Matt. 24. 35-44. 
 Offer.

Søndag	12.	august.
kl. 10.30 Formiddagsmøte. 
 Sven Berglund. Offer.

Priser:	
Full pensjon: kr. 1000, 
14-18 år: kr. 750,-  
5-14 år: kr. 500,-   
0-5 år: gratis.       
Sengetøy: kr. 100,-  
Stud. moderasjon:  kr. 750,-
Maks pris pr. fam.: kr. 3500,-

Påmelding	innen	1.august til Inger Lise 
og Svein Mangelrød, Kveldsvik, 3282 
Kvelde.
Tlf:	33112047	/	47022594	
sveman@online.no

Sommerbibelskole m/ årsmøte på Bygland v.g. skole, Bygland.

Onsdag 8.- søndag 12.august 2007.



�0 www.misjonslaget.no

Høys. Kap.1.3: Liflig er duften av 
dine salver, ditt navn er en utgytt 
salve. Derfor elsker jomfruene 
deg.
 
 
Det å salve seg var en alminnelig 
skikk i Østen. Det som hindret 
folk i å salve seg, var fattigdom 
og offentlig sorg. Salveoljen er 
et bilde på det fineste i livet. 
Glede og velvære fulgte med 
salven. Prestene og kongene ble 
innvidd med salveolje. Messias 
betyr: Den salvede. Ja, han er 
salvet fra evighet slik vi leser 
i Salomos Ordspråk 8.23. Fra 
evighet er jeg blitt innsatt, fra 
begynnelsen, før jorden var til. 
Ja, Jesus er den salvede og i 
Koras barns læresalme 45.8.  Du 
elsker rettferd, og hater ondskap, 
derfor har Gud, din Gud, salvet 
deg med gledens olje fremfor 
dine medbrødre. Ja, Jesus er 
den salvede, og hva betyr denne 
gledens olje? Jo det betyr at Jesus 
av Gud er sendt til vår jord for å 
frelse oss.
 
Peter	i	Kornelius	hus
Apostlenes gjerninger 10.34-38. 
Peter begynte da å tale, og han 

sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud 
ikke gjør forskjell på folk, men 
blant hvert folk tar han imot 
dem som frykter ham og gjør 
rettferdighet. Det ord som han 
sendte til Israels barn da han 
i evangeliet forkynte fred ved 
Jesus Kristus, han alles Herre, det 
kjenner dere, dette ord som er gått 
ut over hele Judea. Det hadde sin 
begynnelse fra Galilea, etter den 
dåp som Johannes forkynte, og 
taler om at Gud har  salvet  Jesus 
fra Nasaret med Den Hellige Ånd 
og kraft, han som gikk omkring 
og gjorde vel, og helbredet alle 
som var underkuet av djevelen, 
fordi Gud var med ham.
Ja Gud har salvet sin Sønn, 
og det er han som har Guds 
velbehag.
Jesaja 42.1. Se, min tjener som 
jeg støtter, min utvalgte, som min 
sjel har velbehag i. Jeg legger min 
Ånd på ham, han skal føre rett ut 
til hedningefolkene.
Å, hvor stort det er at Jesus fører 
retten ut til oss! Retten til å bli 
Guds barn, for alle som tar imot 
ham får denne retten.
 
Videre leser vi i Matteus 3.16-17. 
Da Jesus var døpt steg han straks 

Salomos Høysang
Olaf	Klavenæs	fra	Sandefjord	vil	i	flere	nummer	fremover	ta	for	seg	
deler	 av	 Salomos	 Høysang.	 Følg	 derfor	 med	 i	 Bibelen	 og	 les	 deg	
glad!
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opp av vannet. Og se, himmelen 
åpnet seg, og han så Guds Ånd 
stige ned som en due, og komme 
over ham. Og se, det lød en 
røst fra himmelen: Dette er min 
Sønn, den elskede! I ham har jeg 
velbehag.
 
Oljen	dufter
Oljen dufter, og det menneske 
som lever med Jesus, dufter.
2. Korinterbrev 2.15-16. For vi er 
Kristi vellukt for Gud, blant dem 
som blir frelst, og blant dem som 
går fortapt. For de siste en duft av 
død til død, for de første en duft 
av liv til liv.
Dette sier oss da at den som lever 
med Jesus, han er en vellukt for 
Gud!
 
Vi elsker fordi han elsket oss først. 
1. Johannes’ brev 4.19. Elsket av 
Jesus, ja han sier gjennom sin 
profet Jesaja 49.16. Se, i begge 
mine hender har jeg tegnet deg.
Biskop Hersleb sier: Dette sikter 
til spikermerkene som Kristus 
fikk etter naglene som  ble slått 
gjennom hendene hans.
Og i Den store husandaktboka til 
C.O. Rosenius 19. september: Slik 
vil også Herren gjennom det ord 
si oss: Du behøver ikke frykte, du 
engstede sjel og være redd for at 
jeg skulle glemme deg, så lenge 
jeg ikke glemmer min høyre hånd 
eller begge mine hender, for der 
er du innskrevet. Først måtte jeg 
jo da ha glemt hendene mine, om 
jeg kunne glemme deg.
Det er slike ord som er så 
velsignet å trykke inn i sitt hjerte!

 Ja vi skal gi akt på dem som har 
gått foran på himmelveien, det 
sier Bibelen oss på flere steder. 
Høys 1.8. Vet du det ikke, du 
fagreste blant kvinner, så gå ut i 
fårenes spor. Med andre ord: Se 
på dem som har gått foran!
Hebreerbrevet 13.7. Kom i hu 
deres veiledere, de som har talt 
Guds ord til dere! Legg merke til 
den utgang deres livsferd fikk, og 
følg etter i deres tro.
Kjærligheten til Jesus kommer 
ved et syn, og ved det en hører! 
Lukas 7.37-38. Se, nå var det en 
kvinne der i byen som var en 
synderinne. Da hun fikk vite at 
Jesus satt til bords i fariseerns 
hus, kom hun dit med en 
alabaster krukke med salve. Hun 
stilte seg bak Jesus, ved hans 
føtter, og gråt. Hun begynte å 
væte føttene hans med tårer og 
tørket dem med sitt hår, og hun 
kysset hans føtter og salvet dem 
med salven. Velsignede føtter som 
skulle gå lidelsens vei for hennes 
mange synders skyld. Det var 
derfor hun kysset dem og salve 
dem.
 
Likeså Maria som salvet hans 
føtter.
Johannes 12.3. Maria tok da et 
pund ekte, meget kostelig nardus 
salve og salvet Jesu føtter, og hun 
tørket hans føtter med sitt hår. Og 
huset ble fylt av  s a l v e ns  duft.
Disiplene reagerte over dette, 
men Jesus svarer. Matt. 26.8-
12. Men da disiplene så det, ble 
de harme og sa: Hva skal denne 
sløsingen tjene til? Salven kunne 
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jo vært solgt for mange penger 
og gitt til de fattige. Men da 
Jesus merket det, sa han til dem: 
Hvorfor gjør dere det vanskelig for 
kvinnen? Det er en god gjerning 
hun har gjort mot meg, de fattige 
har dere alltid hos dere, men meg 
har dere ikke alltid. For da hun 
helte denne salven ut over mitt 
legeme, gjorde hun meg i stand til 
min gravferd.
 
Kjærligheten ser ikke på 
lommeboka, nei det er som det 
står i sangen:
Navnet Jesus, må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan!
 
Derfor elsker jomfuene deg!
De rette jomfruer holder seg 
usmittet av verden, de blir bevart 
i en kysk, udelt hengivenhet til 
sin himmelske brudgom. Jesus 
vil ikke dele sin brud med synden 
– nei, han hater synd, og det var 
jo den han gjorde opp for da han 
ble naglet til korset.
Kol. 2.13-14. Også dere, som var 
døde ved deres overtredelser, og 
deres kjøds forhud, dere gjorde 
han levende med ham, idet han 
tilga oss alle våre overtredelser, og 
utslettet skyldbrevet mot oss, det 
som var skrevet med bud, det som 
gikk oss imot, og det tok han bort 
idet han naglet det til korset. Der 
er ditt og mitt skyldbrev naglet og 
er ikke det salig å få se?
 

Vær	rede!
La oss være rede når han 
kommer igjen for å hente sin 
brud! Han kommer snart, og det 
betyr også at han kommer i hast! 
1. Tessaonikerbrev 4.14-18. For 
så sant vi tror at Jesus døde og 
oppsto, så skal Gud ved Jesus 
også føre dem som er sovnet inn 
sammen med ham. For dette sier 
vi dere med et ord fra Herren; vi 
som lever og blir tilbake inntil 
Herren kommer, skal aldeles ikke 
komme i forveien for dem som er 
sovnet inn. For Herren selv skal 
komme ned fra himmelen med 
et bydende rop, med overengels 
røst og med Guds basun, og de 
døde i Kriistus skal først oppstå. 
Deretter skal vi som lever som er 
blitt tilbake, sammen med dem 
rykkes i skyer opp i luften for å 
møte Herren. Og så skal vi alltid 
være sammen med  Herren. Trøst 
da hverandre med disse ord.
 
Jesus kommer igjen for å hente 
sin brud. Da må du og jeg være 
rede! Tenk å gå fortapt!
Det gjør alle dem som ikke har 
olje på lampen. Det sier Bibelen. 
Men tenk å få være sammen med 
Jesus og mettes ved å se Ham!
 
Frelseren kommer, herlige sommer 
venter den trette, lengtende brud.
Da får hun stige opp i Guds rike, 
iført det hvite, skinnende skrud

Dagen vi bytter, ørkenens hytter, 
blir det vel glede, jubel og sang! 
Der i det høye, skuer vårt øye. 
Det som vår Frelser lovet en gang.
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Trøsterik tanke: Jesus vil sanke 
sjelene hjem fra syndige jord. 
Da skal vi fare oppad i skare, 
hjem for å benkes ved himmelens 
bord.

Framfor Guds trone bærer sin krone 
bruden som ventet, lengtet og led. 
Lykkelig hjemme, da skal vi glemme 
alt som på jorden trykket oss ned.

Ja. jeg må bede: Gjør du meg rede, 
rede ved aften eller ved gry! 
Da når du henter bruden som venter, 
løft også meg med dine i sky!
 

Dette siste vers er en bønn fra en 
jomfru som lever i kysk, udelt 
hengivenhet til sin brudgom!
Hun har levd etter det som står 
i Ordspråkene 4.23. - Bevar ditt 
hjerte framfor alt som du bevarer, 
for livet utgår fra det.

Guds 10 bud er hans livslover for mennesket.

Setter du deg opp mot dem, så vil de knuse deg

Bøyer du deg for dem, så vil de bære deg.

   (gammel konfirmantlærer)



Kommende arrangement

Returadresse:
På Hjemveg
Postboks 51
3246 Sandefjord
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Konfirmasjonssøndag:			1. pinsedag, 27. mai på Strandly i Østre Hedrum.

Ungdomsleir	på	Bjønnes	ved	Farris	i	Vestfold.	
22.-24.	juni.
Alder:  Fra 8. klasse og oppover.
Hovedledere: Lars Fredrik Ellingsen og Aslaug Thorsen    
Talere:  Arthur Salte og Tore Mangelrød.
Emne:  Det store plassbyttet
Påmelding:		Håvar	Fjære,	
Åsrumvn.	447,	3220	Sandefjord.
90195618	/	33110831	/	hafja@online.no
Detaljert program sendes ved etterspørsel.
Felles	busstransport	fra	Rogaland	/Agder:
Henvendelse	til	Arthur	Salte:	51	42	88	01	/	913	32	480.

Barneleir	på	Bjønnes	ved	Farris	i	Vestfold		
29.juni	–	1.	juli.
Alder:  Opp til og med 7. klasse.
Hovedledere: Ann Helen og Birger Mangelrød
Talere: Solveig Ellingsen, Aslaug Thorsen og 
           Arthur Salte.
Emne: Jesus; hyrde, konge og frelser. 
Påmelding:	Ann	Helen	og	Birger	Mangelrød,	
Kvelderønningen,	3282	Kvelde.	
Telefon	33	11	20	44	/	976	84	450
Detaljert program sendes ved etterspørsel.
Felles	busstransport	fra	Rogaland	/	Agder:	
Henvendelse	i	så	fall	til	Arthur	Salte:		51	42	88	01	/	913	32	480.
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La intet komme i veien for at barna dine skal få høre himmelbudskapet 

i sommer.Velkommen til leirer og sommerbibelskoler!


