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Dykk er idag ein frelsar fødd

L

Det er det ~tørs t e budskap ~om nok on gong
har lydt utyver jorda. Mot det bleiknar em••
fred~budskape t som lydde uty\'er d rt fol k den
8. mai 1945. og allt: andre bud~kap som har
lydt og \'il lyda på jorda inntil Jesus kjem i
~ k yc n c fo r a henta sine heim.
Enn;i ein gong skal me høgtid a jul. minn a~t
Jc~u fod scl og først e kome til jorda. og lwyra
bu dska pet om a t idag er det født dykk cin
frebar. Fra ljern og na:r ~kal mc atter \amht\1
har p<i ~in fndestad for :i feira Jc\ u fo<hcl. Og
sjoh' om dei lles te menneske ,-il ha lite med
Jes us :i gjcra gjennom ;'tret. ~a er d et ingen
fød~cl sda g ~om ~am lar s(l mangt: mennt:\kt' og
minne~t s;i lenge. l :lr er det l cnq ar \id an Je\ll\
b lei fodd . ~ i da n Gud \joh· kom til jorda og hlei
ci n a,· ,.,'tr a:tt.
Man ge ,·il nok te nkja at le\ U \ blei til d ;t. at
det er han' alder. Men Jc~u s er mykje eldre.
for Bibelt:n fortel at Han er fra e,·ighet a\'.
J oh a nne~ fortd i juJt:c,·angeliet at Han ,·ar til i
opph;m: t. fm en n alle tin~ blei til. · l oppha' et
,·ar Ordet. og Ordet var hj å Gud. og Ordet \'ar
G ud . H an \'ar i opphavet hjå G ud . Alle t ing
\'art til ved H a n. og utan Han ,·art ikkje ein
einaste ting til av det som har vorte til •.
Uohs. I.I-J). Ordet. d et er eitt a\' Bibele n si ne
man ge na\'n på Jesus. Når Bibele n talar o m
Herren i den gam le Pakt. så tal ar h an om Jesus.
og det \'ar h a n som møtte Moses i tornebusken.

kalt e Abraha m og talte med han dtt Abraham
ba fo r fo lket i Sodoma o.S.\'.
Johannes seier at Ordet vart kjøt og feste bu
millom oss. Det hende då Jes us blei fødd inn i
menneskeslek ta i Betlehem. Eit hende som
fe kk himmelens e nglar til å p risa og lovsyngja
Gud og forkynna menneske denne ~tore g leda .
som og h eld fram i dr tid nesten 2000 år etter.
e it hende som fekk menneske til å rekna t ida
fr;i den dagen.
K\'en er så Jesus frå Nasaret?
Bibelen fort el at h a n er Guds Son! Jes us blei
ikkje unnfa nga på naturleg vis som and re
me nneske. Han blei unnfanga \'Cd Den heilage
Ande. fødd a" jomfru Maria . så Gud er h a ns
far og Maria hans mo r. Difor lærer Skrifta at
han er sann G ud og sant menneske. Dette
fo rs tår ikkje det naturlege menneske. og mange
\'ant ru teologar fornektar dette id ag. og seier at
det har ingen betydning. Men d et h ar så stor
betyd ni ng fo r oss. at o m ikkje Jesus var Guds
Son. så kunne han heller ikkje frelsa eit einaste
me nneske .
Jesu fødsel var eit G uds under. der G ud som
er fr å æ\·a let seg b li ei t foster i ei kvinna av
menneskeætta og blei fødd til verda som ein av
oss. Den som er ko men til trua har ikkje
,·an skeleg for å tru at G ud kan gjera eit s likt

146

LOV OG EVANGELIUM

under. han som h.1r ,l,.apt alle ting av ingenting. og haldc det .. ppe på underfull vis i
tusener a\· år. Skrifta 'eier atden som trur at
Jesus frå Nasaret er Messias, at han er Guds
Son, han er fødd av Gud, og er eit Guds barn,
og sigrar O\'Cr verda. ( l.Johs.S)
Gud har sagt om Jesus:cDu er Son min, eg
har født deg i dag, Eg vi l vera Far for han. og
han ska l vera min Son. Når han fører den
(vrstefødde inn i verda seier han: Og alle Guds
e nglar skal tilbeda han • . ( Heb r.l .S-6).

Jesus er verd a sin einaste fre lsar og redningsmann frå synda. domen og fo rtapinga. Du skal
ka ll a han Jesus. for han ska l frelsa folket frå
synde ne deira. sa engelen som bar bod om hans
fødsel. Det er ikkje fre lse i nokon a nnan. fo r
det !inst ikkje heller noko a nna nam n und er
himmelen som er gjeve m illom menneske såleis
at me skal verta frelste ved det. (Ap.gj.4.12).

Kvifor kom Jesus til verda?
Så kvar den som trur på han ikkje skal verta
fortapte men ha evig liv - så verda sk ulle verta
fre lst ved han(Johs.ev.3. kap.) cDå tida var full kome n sende Gud Son sin. fødd av e i kvinna.
fødd inn under lova, so han sku lle kjøpa dei frie
som var under lova, so me s ku lle få barneretten
(Ga lat.4,4)
O g me såg herlegd omen ha ns, ein herlegdom
som ein e inboren son har frå far sin. full av
nåde og sanning, vitn a r Johannes. Dei aller
fl este menneske ser ikkje denne herlegdomen,
for den ne verd a sin g ud har bl inda det vantru
sinn så Kristi herlegdom ikkje får lysa fordei.
Det første var sa nnheten. og kva er vel større
i ei verd som er full av løgn og bedrag. Vert de
verandc i mit t ord . s<\ skal de læra sanninga å

kjenn a. og den ska l gjera dykk tne. seter Jesus i
Johs.8. Jesus er sanninga. og me høyrde at han
var full 3\' sanning. Tenk om alle som lever i
sjø l\'bedrag. hadde leke imot kjærleik til
sanninga. Det er ein forutsetning for å bli
fre lst.
Denne nade kjenner ingen tllan den som har
teke imot han som er sanninga. dei som er
rett ferd iggjorde ved tru a på Jesus.
Er du ein av dei. då veit du at ein slik frelsar
det m;i tte du ha. ein som er heilag, uskyldig.
rein. skild frå synd a rar og opphøya til him lane.
Men ei hovudsak i det som her er sagt, er: Me
har ein sovoren øvsteprest,som sette seg ved
høgre s ida åt kongssto len til Majesteten i
him lane.(Hebr. 7.26 og 8. 1). Jesus døydde for
d ine synd er. og sto opp frå dei døde t il di
rettferdiggjering. etter å ha livt i 33 år her på
jorda eitt fullk ome og reint og rettferdig! liv for
Gud i din stad.

Og s<i ievcr me i adventtida. det vil seia tida
mens me ve nter på han som skal ko ma andre
gongjcn for å he nt a dei som ven tar på han. Ha n
vil at d u skal vera der han er og skoda hans
herlegdom. den som han ha r gjenløyst deg t il
ved sitt eige liv og blod.
Er du ein av dei. d<i er du salig a lt her. og du vil
få ei god julehelg.
Med dette \•il reda ktøren ynskja alle lesara ne
a\' Lov og Eva ngelium . og elles alle vener og
kjente ei av Gud velsigna julehe lg. med takk for
alt i året som snart er t ilende.
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bergprekenen. og det karakten~erer hvordan
den denne disippelrettferdighet er i motsetning
til fa riseerrell ferdighet.
Det blir et veldig van~kelig ord for oss. fo di
det ser ut for ;i ,·ære s;'t stor for~kjell p;i det ~om
dette ord \icr om hva en kri~ten skal være og
det som ,.i i virkeligheten er. Men før vi gå r
videre og ~er p;i hva det virkelig betyr. må vi
an-erge en farlig misfor~t;icbe. Dette ord taler
ikke om bctingel\enc for a va~re et Guds barn
eller for <'teie \ynderne~ forlatebe.
Når det er ~pørs nl<il o m du får være en
kristen om du f:ir ha ~ynderne\ ti•rlat,·l· .. om du
kan bekjenne deg til Jc~u~ ~om Guds barn. da
er det bare \j)Hr\mal om h,·a Jesus har gjort.
ikke om dill lh \om k ri~tcn. Det må du ikke
tape ;n '~ne. N;i r det er ~pør~mål om jeg kJn
bekjenne meg ~om kristen. da må jeg se p;i
Jc\U\. jeg m<'t \C p;i han at han har kjøpt meg fri
fra mine \ynder. og jeg m;i ~c på at han har
opp(vh i milt \tcd ah h,·a Gud krever av meg i
\in hellige hw. Den fullkommenhet jeg trenger
twerfor Gud. den har jeg utenom meg selv. i

I skal være fullkomne, liksom eders himmelske Far er fullkommen
A\· Øpind Andersen
l Matt. 5. 4J-48Jeser 'i: l har hørt at det er
\agt: Du skal cbke din neste og hate din tiende.
Men jeg \icr eder: Elsk eders fi ender. n:bign
dem \Om forbanner eder. gjør ,·el imot dem
\ont hater eder. og bed for dem som f()rfølger
eder. forat i kan bli eders himmelske Faders
barn. for han lar sin sol g;i opp m·er onde og
gode. og lar det regne m·cr rcuferdige og urett ·
ferdgc. For om l elsker dem som elsker eder.
h'a lønn har l da? Gjør ikke også tolderne det
samme~ Derfor \kal l ':cre fullkomne. likesom
eder~ himmcl\kc Fader er fullkommen•. Amen.
Jesu\ \ammcnfaucr det han har å si om en
kristen\ lh og ,·andel i dette ord. Det er tatt fra

Jcw~ Kri\tU\ min stedfortreder for Guds an,ikt. Dctn veien ~kal du se når det gjelder
sp.,rsnial om hva duer for noe.
Men en helt annen sak. som jeg ikke skal
b lande sammen med spørsmå let om det som
gjelder min frebe. er spør\målet om hvordan
mill li' \kal ,·ære etter at jeg har mottatt frelsen
i Jesus Kri\tU\. Og her kommer det ordet inn
\om jeg le\te.
Det er ikke noe lett ord. som sagt. Oet går ut
på at vi \kal va:re fullk omne. likesom vår himmelske Far er fullkommen. Hvem kan være
det'! spor mange. Ja. sier man. det er k lart at
delte 111:'1 \'i stre"e imot. delte burde vi være.
delte nl<i \'ære siktemålet for oss. og meget
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a nne t. Men det er et farlig syn å hevde det. det
er i ve rkelighet en å bortfork lare det Jesus s ier
her. Og Jesus ta ler ikke om noe vi skal streve
mot som kr istne. men ha n taler om noe ha n
ønsker å se virkeliggjort både hos deg og hos
meg i d rt daglige liv. Og han taler om noe som
virkelig er mulig for oss i denne verden.
Hvord an kan det henge sa mmen. spør du. Vi
er da ikke syndfri. vi er da ikke fullkom ne som
Gud er fu llkommen. Nei Jesus taler ikke til
sy nd frie. og heller ikk e om synd fri e mennesker.
Selv o m ha n ta ler om en fu llkomme nhet her. så
gjør ha n ik ke det. Vi ser av sammenhengen i
bergpre kene n at Jesue regner ikke med at ha ns
d isipler er syndfrie. Han har læ rt dem også i
bergpreke nen å be: Fo rla t oss vår skyld . som vi
også fo rlat er våre skyld nere. og det er ikke
syndfrie som ber slik. Han har karakterisert
sine disip ler i berkpreke nen i kap. 7 med de
o rd: Dersom da l som er o nde. Det er ikke
synd fr ie mennesker som blir ka rakterisert slik.
Så d u fo rstår at Jesus rek ner ikke med syndfrie
menneske r som blir kara kterisert slik. Så du
fors tå r a t Jesus regner ikke med syndfrihet, og
her er ikke tale om full kommenhet i den forsta nd som vi skal være det i det fullkomne
G uds ri ke sa mme n med Jesus og er blitt fri for
all synd .
Men nå ta ler ha n likevel om en fullko mmenhet som både er av G ud og som G ud, i vårt liv
som krist ne. O g istedenfor å prøve å forkla re
dette. ka n vi se på et par eksempel fra Guds
ord . Tenk på Stefa nus. som vi leser om i
Ap.gjerni ngene kap. 7. De framsatte fa lske
beskyld ninger mot ham , de a nl a en fa lsk rett sak imo t ham , frem førte fa lske vitner , de avsa
falsk dødsdom på fa lske premisser . førte ha m
ut av byen og stenet ham. Da fa lt ha n på kne,
og midt i ste nregnet ropte Stefanus: Herre
tilregn dem ikke synd . Stefanus var ikke syndfri mer e nn d u og jeg, meri jeg har lyst til å spørre
deg: Hvilket sinn er det du m øter hos Stefa nus
her? Det er Jesu K rist i si nn . Ha n ber sam me
bønn som den vi hører Jesus ba på korset :

Fader forl at dem. for de vet ikke hva de gjør
Det sinn som er i Ste fa nus. og som kom mer
spon tant. umiddelbart. uten a t ha n reflekterer
over det eller tenker på det. det som er hans
hjertetra ng å ro pe ut : Herre tilregn dem ikke
denne synd. det er et sinn som b åde er av Gud
og som G ud . Ser d u ikke det? Ste fa nus er jo en
levende illustrasjon for oss på det som Jesus sier
i Matt. 5: Elsk eders fiender (det er jo det han
gjør). velsign d em som forba nner eder (er det
ikke det ha n gjør?). gjør vel mot dem so m ha ter
eder, og bed for de m som fo rfølger eder (er det
ikke nettopp det han gjør ?).
For at l ka n bli . står det (det å bli står for :
Vise seg som ). at det ska l kom me til uttrykk det
som har vært der hele tiden. nå ser man det. at
l kan vise eder so m eders himmelske Faders
barn. Er det ikke ne ttopp det Stefa nus gjør?
Ser d u ikke hvem ha n tilhører? ser d u ik ke
hvem so m er i ha ns hjerte?
Der har d u et typisk eksempel på hva Jesus
mene r.
Et a nnet eksempel fin ner vi i Rom. 9 om
apostelen Pa ulus. H an sier ifra begyn nelsen av
kap. 9: Jeg sier sa nnhe t i Kristus - merk dere
det: l Kristus-. a ltså dette sier jeg som Kristen ,
vil ha n ha sagt - jeg lyver ikke. min sa mvittighet
vitn er med meg i de n Hellige And . a t jeg ha r en
stor' sorg og en uavlatelig g rem melse i m itt
hjerte. for jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mi ne
fr ender etter kjødet osv.
Ka n du forstå dette? Overfor jødefolket, som
sto im ot. la hind ringer iveien for ha m, forfulgte
ha m. gjorde ham a lts lags FORTRED , O G
SOM OGSÅ T IL SIST BLE ÅRSAK T IL AT
HAN M ATTE LI D E MARTYR DØDEN U NDE R K EISER Nero , overfor dettefolk ; ier han
a t ha n har en sto r sorg. e n uavlatelig gremmelse i si tt hjerte. Ha n s kulle ønske at ha n kunne
ta på seg det som han vet må komme over dette
folk. fo rat hans eget folk ku nne være fri fra det
som må tte komme over dem. Hva er dette for et
sinn? De t er Jesu s inn! Apostelen Pa ulus er selv
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en levende illustrasjon til det Guds ord han
bærer frem i Filip. 2, 5: La dette sinn være i
eder. som og var i Kristus Jesus. Det er dette
sinn d u ser i Paulus. det er dette Jesus taler om
når han sier: I skal være full komne. Den
rett ferd ighet Jesus ønsker å se i deres liv som
tror på ham, er at han selv ved troen får bo i oss
og ut folde sitt liv i oss.
Hvis noen gjør deg vond t, så skal du prøve å
gjøre dem noe godt, hvis noen sladrer på deg og
sier noe stygt om deg, så se om det ikke er noe
god t du til gjengjeld ka n si om dem osv. Gjør
det som Jesu ord her sier: Be for dem , og gjør
vel im ot dem.
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Jeg vil sam menfatte det til slutt i det som står i
Rom. 12: La deg tkke overvinne av det onde,
men overvinn det onde med det gode (det vil
si med alt det som er født av gud. ,,,, ,.,
sterkere enn det onde, sterketre enn verden.)
Amen.

Avskrift etter lydband fra Den Luthers ke
timen i Norea Radio, med løyve fra Ander
sen og Norea, ved A. L.

Ingen ting må komme i veien
for Guds ord
Av Carl Fr. Wisløff
•Og det skjedde mens de var på vandtring at
de kom til en by, og en kvinne ved nav'n Marta
tok imot han i sitt h us. Og hun hadde en søster
som hette Maria, hun satte seg ved Jesu føtter
og hørte på ans ord . Men Marta hadde det
meget travelt med å tjene ham. Han gikk da
fram og s a: Herre! bryr du deg ikke om at mir.
søster har latt meg bli alene med å tjene deg ? Si
d a til henne at hun skal hjelpe meg! Men Jesus
svarte og sa til henne: Marta! Marta! du gjør
deg strev og uro med mange ting, men ett er
nødvendig. Maria har valgt den gode del som
ikke skal tas fra henne. Lu kas 10 , 38-42.•
Fortellingen om Marta og Maria er kjent og
kjær for enhver bibelleser. Men hva er det
egentlig denne forte ll ingen skal si oss? Det står
kanskje ikke allt id klart for alle.
Det hender vi hører prekener om to sht!!' . • ·
Marta-kristne og Ma ria-kristne. Vi får d a høre
at her har Bibelen skissert for oss to kristen-typer: En som er utadvendt og a ktiv. en annen

som er innnadvendt og mer anlagt fo r stille
meditasjon.
Hvor mye eller lite det kan være i en slik typetegning i og for seg, skal vi ikke her gi oss til å
diskutere. For det er i hvert fall ikke dette
teksten i Lukas 10 vil si oss. Det er mu lig at
Marta var mer akt iv av naturen enn Maria.
Men dette er i grunnen uinteressant.
Det teksten vil si oss er noe a nnet. Den vil gi
oss både en advarsel og en tilskynnelse, den vil
si: Ingen ting må komme i veien for Guds ord .
Jesus kommer med en m ild advarsel til Marta :
Du gjør deg strev og uro med mange ting. men
ett er nødvendig.
Hva er dette ene , som er så nødvendig? Svaret
er: A sitte ved Jesu føtter og høre hans ord.
Marta var meget opptatt med å tjene ham .
Ded greske ordet som her er gjengitt med • å
være meget oppt att av•. betyr egentlig •å bli
distrahert av noe•. Vi vet hva det er å bli distra ·
hen . Oppmerksomhete n blir oppt att av ~ nan
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det ene. og sna rt det and re. Øynenefarer hit og
d it, ta nkene svirrer fra en sak til en annen.
H\·a var det Marta var «distra hert» av? H usarbeidet
La oss ikke gjøre oss cåndeligere» enn vi er. Vi
vil gjerne ha m~t. og den må lages til. Jeg er
redd det somme tidt>r har væ rt sagt noe om
Mart as strev på kjøk kenet som ikke svarte helt
til predi ka ntens innsats ved middagsbordet etterpå.
Nei. men i a lle yrker fi nnes det ting som i seg
selv er gode og nødvendige. De ka n «d istra here»
en fra det viktigste i verden. P.resten med dt n
veld ige å rsstatistikk over a nta ll gudstjenester.
møter, kommiteer , arrangements. Predikanten
på lignende vis - og lederne i ungdomsklubben
som fa rer fra det ene tilta k til det a nd re i
å ndeløs iver etter nye saker og. opplegg. Arbeidet på kontor eller verksted eller gårdsbruk
eller hva det er. Vi har det så travelt, så travelt
Men det er farlig hvis a rbeid et kommer i
stedet for G uds ord .
Hvorfor er det da så nødvendig å høre Gud s
ord ?
Svaret er a t uten G uds ord vet vi simpelthen
ikke hva som er kristendom . Vi kjenner ikke
G ud , vet intet om frelsen, ser ikke veien til evig
liv - står i det hele hjelpeløse og uvitende uten
Guds ord .
Det er en forferdelig misforståelse ute og gå r.
Den finn es bla nt prester og kristne lekmenn.
Misforståelsen er det man tenker : Hva kristendom er, det vet vi god t, men det moderne
men neskes ta nkegang, ja det er en vanskelig
sak å, bli klar over. - Derfor bruker ma n ikke
mye tid på å granske G uds ord og grunne på
evangeliet, det er mer om å gjøre -tror man - å
følge godt med i bøker og tidsskrifter for å lære
det moderne menneskes tankegang å kjenne.
Her har man satt tingene fullstendig på hodet.
Hvordan det moderne mennesket tenker, er
egentlig ikke særlig vanskelig å få tak i. For vi
er jo moderne mennesker alle sammen, og vi

sner jo omtrent ned av inntrykk fra aviser,
rad io og T V. Vi er alle mye mer påvirket av vår
tids tankegang enn d e fl este er klar over, og et ide ns tankegang» passer bare så a ltfor godt med
våre hjerters medfødte innstilling.
Men hva evangeliet er, det er i gru nnenen
fremmed og ukjent sak for vårt hjerte, slik det
er av naturen. Å det er ikke snart gjort å bli
grundig kjent med evangeliet. Og om ikke
Guds Hellige Ånd fikk opplyse oss ved Ordet,
så var det ingen av oss som rett forsto det
heller. Evangeliet er chva øye ikke så, hva øre
ik ke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte» -. l . Kor. 2, 9.
Ingen kommer til troen og får lys i eva ngeliet
ute n å høre G uds ord , evangeliet om Jesu død
for våre synder. Ingen kan bli bevart i troen
gjennom de nne vanskelige verden uten ved å bli
høre. lese og overveie G uds ord i bønn.
At en er død for alle (2. Kor . 5, 15), og at Jesu
rettferd ighet og tilgivelse for syndene blir tilregnet meg bare ved troens til!it. det er så
lremmed fcir vå r religiøse følelse a t vi ald ri kan
tro det og leve i det uten vi lever i Guds or<l .
Dette viser seg tydelig, om en ten ker på
bestemte situ asjoner. 'Den lutherske preketradisjon ha r ha tt mye å si om anfektelsen. Det
hører .vi så visst ikke mye om nå for t ide n.
M a nge som kaller seg kristne, vet kna pt hva
som menes med uttrykket.
Men i a ll stillhet går ma nge mennesker omkring og er i dyp anfe ktelse. De sitter i våre
kirker og bedehus, de kommer i våre foreninger, de oppsøker oss i sjelesorg.
Hva er a nfek telse?
Anfektelsen er en å ndelig nød, strid og fare
som den troende kan komme inn i for kortere
eller lengre tid. Ingen slipper helt fri for a nfektelse.
D u skal merke deg forskje llen mellom fristelse
og anfektelse. I fristelsen møter du noe som
lokker deg og vil dra deg bort fra livet i Gud,
djevelen får deg til å tenke at det finnes ting
som er mye mer verd enn kristenlivet. Men i
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anfektelsen er det annerledes, der møter du noe
som vil ta troen og gudsforholdet fra deg ved å
si at du er ikke verdig til det. Du vil gjerne være
en kristen, men i anfektelsen tviler du på om du
er det.
Du bekjen ner troen, du vil være hos Jesus.
Men Guds hellige lov reiser seg imot deg og
anklager d eg. Du opplever at Gud selv anklager deg i sin hellige lov. - Og djevelen kommer
og hvisker i ditt hjerte: Du kan like godt gi opp
alt håp om å bli salig. Din synd er for stor!
Det er en forferdelig opplevelse, og den kjenne
alle sanne kristne noe til. En kjenner at alt er
imot en. alt anklager. gamle synder dukker opp
i minnet og smerter deg, Guds lov dømmer deg.
og din egen sa mvittighet har ingen trøst å gi
- for du må bar!! innrømme at alle anklagene er
sanne.
Det er anfektelsen. og h va skal en gjøre med
den?
Ja. dette kunne de gjerne forsøke å si noe om,
de predikantene som preker så moteriktig om
u-he lp. sosial rettferd. likestillin g og mye annet
som i og for seg er rett nok. Hvorfor har dere
ikke noe å si til hjelp for mennesker som er i
anfektelsen. dere moderne predikanter? Kjenner dere ikke selv evangeliet?
Luther reiser spørsmålet hvorfor det er så vaskelig å bli omvendt og frelst på dødsleiet. Han
vet at slikt kan ~je. men han tror ikke det skjer
ofte. For . sier han. det skal stor øvelse til å vite
hvordan en skal oppgi all sin egen rettferdighet
og bare stole på Jesus. Den uomvendte har
ingen erfarin g i disse ting. han kjenner ikke
troens hemmelighet og livet i Jesus. Og da blir
det ikke lett å linne fred og tro syndenes
fo rlatelse i dødens st und - Her er noe å tenke
på!
Hva skal en gripe til i anfektelsens nød?
Hvordan skal en kunne hjelpe mennesker som
er inne i denne åndelige nød og fare. dømt av
sa mvittigheten -ja av Gud selv?
Her hjelper det ikke hva du har av lærdom og
skolering og utdannelse - om det så er det
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a ller nyeste nytt i psykologi og psykiatri. Her
hjelper bare evangeliet om Jesu kors . grepet og
mottatt i et troende hjertes erfaring. Kjenner
du virkelig Jes us. slik at du kan holde hans
blod og død opp imot Guds rettferdige dom
over dine synder?
Det kan du bare lære i Guds eget ord under
Andens veiledning. Ja. men så må ingen ting
komme i veien for Guds ord!
- Her kunne vi godt stanse et øyeblikk og
tenke på vår daglige omgang med Guds ord.
Det er viktig å ha et regelmessig andaktsliv. så
en daglig leser Bibelen og er sti lle i bønn.
Likeså at vi passer nøye på så det blir holdt
felles andakt i våre kristne hjem hver dag.
Du vil ha stor å ndelig velsignelse av ålese
Bibelen regelmessig. En kan godt bruke en
bibelleseplan - eller en kan følge sitt eget
opplegg. Hovedsaken er at dette blir gjort
regelmessig. Du '\ril ellers stå i stor fare for at
ditt åndelige liv vil visne.
Lesningen av Guds ord hører sammen med
bønn. Vi får be Gud velsigne det vi har lest. så
det kan bli til åndelig vekst for oss. POg vi får
bruke vår stille stund til å legge alle ting fram
for Gud. Vårt eget behov. våre kjære og nærmeste venner - og alt Guds rikes sak. La oss
be konkret om de oppgaver i Guds rike som vi
kjenner til. Be for dem du kjenner eller vet om,
de som har ansvar i Guds rikes arbeid. Be for
Guds rikes vekst og framgang - i vårt eget
land og over hele jorden.
La ingen ting komme i veien for Guds ord på
denne m åten! Det er en utbredt erfaring at det
lett vil melde seg noe som hindrer oss i samme
øyeblikk som en tar Bibelen for å ha en stille
stund. En behøver ikke være i tvil om at det er
djevelen som finner på ett eller annet. Han
hvisker inn i hjertetat her er noe du må gjøre
først. Og vår onde natur har bare så altfor lett
for å gripe slike sjanser til å slippe unna
stunden med Guds ord. For vårt kjød liker ikke
å møte Guds ord. heller tkke det utsette seg
for bønnens And.
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Men pass godt på ! La intet komme i veien for
Guds ord!
Regelm essig omgang med Guds ord er også
det kristne hjems sak . En hører av og til noe
som er sørgelig : Unge kristne ektepar vil ikke
ho ld e husandakt sammen med småbarna sine.
for de mener at barna er for små til å fatte noe.
Barna får heller vokse opp i frihet så de kan
ve lge fritt når de blir store. sier de.
Dette er et sørge lig utslag av mangel på
åndelig dømmekraft. Du kan ikke vite hvor
mye ba rn a forst år. som regel fatt e r de små mye
mer enn de voksne tenker seg. Barna har ikke
vondt av å sitte stille noen minutter me ns mor
og fa r ber til Gud. En behøver ikke bruke tvang
. oe-'venner seg snart til å sitte stille.
Og husk så hva Guds ord sier. Vi Jt:,,.r i :-.
Mosebok kapittel 6: • Du s ka l elske Herren a'
hele ditt hje rte og av a ll din makt. Og di\\L' md
som jeg byder deg i dag ska l du gjemme i dut
hjert e . Og du skal innprente d ine barn dem. ng
du skal tale om dem når du sitt er i dit! hu' "!!
nå r du stå r opp. Og du skal binde dem \om l' t
teg n på din hånd. og de skal være ~nm <'n
minnesedd el på din panne. og du skal \kriH·
dem på dørstolpene i d itt hus og pa ctinc
porter. •
Vi skjønner hva meningen er. Vi er ikke
overlatt til vå r egen avgjørelse når det gjl'lck r
husandakt. Gud har gitt oss beskjed om Il\ a
ha n vente r av oss.
- Me n nå m å vi ta for oss enda e n sak. Marta
var meget opptatt av å tjene Jesus. Og ctenne
tjenesten la beslag på hele hen nes oppmerk ·
somhet. sli k a t hun ikke hadde tid til ;i !ytte
etter det Jesus hadde å si.
Ikk e·a lle er oppmerksom på det. me n dette er
likevel et faktum ! Tjenesten vi har tatt opp i
menighete n. i fore ningen . i organisasjonen eller
hva det er · denne tjenesten kan knmt11.>-:.d ~~L)
i veien for Guds ord. Du blir sa o pptat t a~ <! o"
kristelige aktivitet at du ikke har noen tid for
Jesus.

Vi sta nset litt ved dette ovenfo r. Men sake n
går langt dypere e nn til det som ble nt:vnt eier.
Faren er ikke bare at en få r så mye å stelle med
i •den kristelige aktiviteten • at det ikke blir tid
til stillh et. Det er i sannhet ille nok. Men det
verste er det som oftest ligger under : Din
•kristendo m • best å r i det du gjør -<len best<ir i
ditt ansvar. dine oppgaver osv. - og ikke i
Jesus.
Hvorfo r er del så mange hvis •kristenctom •
bare best å r i deres virksomhet. a nsva r og o pp·
gaver ? Hvorfo r er det så mange som aldri har
a nnet å snakke om en n fo rsømt e oppga,·cr som
nå endelig m å bli. løst? Hvo rfo r sier de be\tan d ig at kristendom ikke består i å høre - nei.
her m å innsats til ?
Hvorfor - kunne e n si - har Marta det "'
travelt med å tjene Jesus at hun ikke f<i r tid til a
høre på Jes us ?
Jeg vil ikke sva re på det spø rsm ålet for henne\
vedk ommende som bodde i Betania. Men med
tanke på mange som bekjen ner kristennavnct
vi l jeg si: Grunnen til deres e nsidige •a kt ivi tet\·
kriste ndo m • er å linne i deres eget indre li'. De
har a ldri stå tt skyldige for Gud slik a t de har
g:i tt falitt på sitt eget. De har aldri o pplevet den
uend elige befrielse de t er nå r en døm t ~a m v it 
tighet f<i r fred med Gud i tillit ti l det Jesus har
gjort fo r oss.
Derlo r vet de ikke 0 111 noe annet i sitt forhold
til Gud enn ansvar og o ppga,•er. Derfor er det
ogs:i s:\ lite o m å gjøre to r dem å høre e,·angeiiet
om Jesus. De har aldri fått smak på e\·angcliet
om nåden i Krist us Jesus. Det er ikke noe 0 111 it
gjore fo r dem å høre. De m å alltid gjøre ett eller
annet.
Men dette er også grunnen til at de er \a
irritert over Maria som gir seg god tid til :i lyt te .
Passivitet. sier de - kristend om er noe annet.
nå må det bli a lvor med vår innsats for Gud s
sak. Og så strever de. Men glade er de ikke.
hjertets stille fryd over å være frelst a,· nåde.
den kjenner de ikke.
Maria ku nne være aktiv. h un også. Det leser
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vi om i Johannesevangeliets 12. kapittel. Hun
kom med en krukke med kostbar salve. Alt
som er i den. blir brukt til å salve Jesus. Og så
står det: Huset ble fy lit a\• salven~ dult.
Lukten av kjærlighetens offer fra et hjerte som
elsker Jesus, den kan fylle et hus også idag. Og
den kan virke mye sterkere på alle som merker
den. e nn alt st rev fra aktivisten- og alle hans
store planer.
Nå snakker jeg ikke om de to søstrene i
Betania. Jeg tenker på de me nnerkene vi møt er
i vå re forsa mlinger.
Vi synger i en kjent sang: Å Jesus la mitt
hjerte få. en sådan smak på deg. at natt og dag
du være må. min sjel umistelig.
· Smak på deg. Jesus.•
Slik taler og synger den som har lært å elske
Jesus. H un elle r han ha r fått øye p:i Guds lam

ISJ

som bar verdens synder. De har fått nåde til å
t ro at de selv har del i fre lsesver ket pa Gc· l~~
Det største og merkel igste de har hørt i sitt liv.
det er eva ngeliet om nåden i Jesus. Det e r så
stort at en kan knapt tro det. Derfor vi l de
gjerne høre det om igjen. de blir aldri trett av
dette ord. Det er deres mat . de har få tt smak på
den.- de lever av den.
Det er disse kristne hjerter som kan få huset
til å bli •fylt a\' sa lvens d uft•. Det faller dem lett
å si noe om Jes us. De elsker ham som døde for
dem .
La oss slutt e som vi begynte: Ingen ting nHi
komme i veien for Jesus. Ikke en gang ens egen
•k ristendom•. Ja. slett ikke den.
Ett er n ødvend ig: Å sitte ved Jesu føtt e r og
høre hans ord.
Fra boka: Utvelgelsen i Kristus .

Kallet til nådelivet i Jesus, etter
Guds råd
Apostelen Paulus forkyn ner i Rom. 8. 28 at
a lle tin g tjener den til gode som ebker Gud.
den som etter hans råd er kall t. l 2. Timot. 1. 9
fo rkynner han a t Gud frelste oss og kallte oss
med et hel lig kall. ikke etter dre gjerni nger.
men etter sitt eget forse tt og den n:ide som er
oss gitt i Krist u ~ Jesus fra evige tider.
Disse bibelsteder. og elles hele Guds ord .
forkynne r hvorledes Gud kaller alle hjelpeløse
syndere t il samfu nn med seg i et Guddom melig
fruk tbærende nådeliv. Dette liv kan bare leves i
troen på Jesu stedfortredende fullk omne liv og
syndesonende død og oppstandelse til evig rett·
ferdig het for syndere.
Derfo r er det s:i avgjørende at Gud får be\·art'
oss i en uforfa lsket kallsforkynnelse som virke·
lig er etter Guds eget evige råd. Vi vet av Guds
ord at det er dje\·elens mål å få oss bort fra li\·et

i det liuddom melige nådeliv G ud har kall! oss
hjelpeløse syndere til. Han vet at da mister vi
den gode del og evnen til å være Gud s sa nn e
medarbeidere. selv om vi står igjen med en ytre
så ka lt kristendom som tilsynelatend e overgår
a lle nådelivets frukter. l G ud s ord kan vi også
se hvorledes djevelen lurer sine fo rførelser inn i
kall sforky nnelsen ved å få oss til å oppfatte kall
til frelse og kall til tjeneste som to vese ntlig
forskjellige kall til to forskjellige områder. Kall
til frelse blir da oppfa ttet bare som et første
nødvendige kall t il å si ja til Jesus fo r å b li et
Guds barn. Kall t il oppgave og tjeneste oppfat·
tes som det and re absol utt n ødvend ige kall
forat Guds ba rn ikke skal fa lle i friste lse til å
bare vil le nyte Guds uforskylte nåde i Jesus. og
dermed bli unyttige i arbeidet for Guds rikes
store sak.
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det er oppgaveforkynnelsens sterke apell til
alltid større innsats i større ytre oppgaver Gud
seraetter i vår tid. I de nne forb indelse kan vi
tenke på hvorledes Jesus i tempelet og synagogencs virksome tid ynkedes over folket ford de
var ille medfarne som får uten hyrder. l s in
ta le om endetidens forhold synes Jesus forgjeves å ett erlyse kloke og tro tjenere og hyrder
som er i stand til å gi den rette mat til Jesu
farl ig utsatte barn og får iblant ulver i fårek lær.
Guds ord viser hvorledes Paul us gir uttrykk for
sin store sorg når han tenker på Israels forfør else som et helt folk . De ble forførte til ni;lkjærDenne selvoppofrende iyer fører oft e til i og het for Gud uten det Guddommelige nådelivs
for seg beundringsverdige tiltak, og det viktig- sk iøn nsomhet.
ste blir å være med å samle mest mulig barn og
voksne til såkalte kristelige samvær med innVi kan også tenke på menighetene i Åpenbarsats i aktuelle oppgaver og økonomisk støtte for ingsboken som er satt til advarsel for oss.
de ansvarlige hovedorganisasjoner.
Derfor kan G uds ords sanne kallsforkynnelse
kjennes på at den a lltid er åndelig gjennomsyEn naturlig forførelse for oss er å tenke at når ret av en evangelisk selvprøvende tale om den
vi p å vår s~e sagt ja både til frelseskallet og levende grens forbinde lse med det sanne vintre
kallet til tjenesten som vi uor G ud ha r gitt oss og Guds ords san ne kjennetegn på nådelivets
ansvaret for, så vil nok Gud på sin side la a lt livgivende åndelige frukter. (J ohs. 15).
lykkes og bevare oss fra djevelens listige forførelser. Må Herrens hellige ild få brenne bort
denne sovepute for oss mens vi ennå er i nådeGUDS LEVENDE KALL T IL DEN TJENEStiden. G uds rikes fremga ng vil etter hvert bli TE G ud vil ha oss etter sitt evige råd vokser ånvurdert mer etter a nta! medlemmer. økonomi d lig naturlig frem av en G uddommelig kjærog arbeidsområder osv. enn etter hvor meget av lighetserklæ ring til syndere er at hele deres synGuds ords sanne kjennetegn på sant gridsliv deliv med all synd og misgjerning. fra de er i
iblant oss. Dyktige naturgaver som folket ska l mors liv ti l de går ut av verden. har Gud i si n
sam les om blir naturlig skjøvet i forgrunnen. nåde og kjærlighet tilregnet Jesus.
Selv om noen av dem som ennå kjemper i og for
Hele Jesu fullkomne Gudvelbehagelige liv.
det Guddommelige nådeliv . må tåles av visse fra han var i Marias syndige morsliv til han var
gru nner, blir flere etter hvert oversett og satt hjemme hos Gud igjen. er fra evighet av tilregtilside og betraktet som sneversynte nådefor- net alle hjelpeløse syndere. Alt det 1•i syndere er
kynnere til så kalt kosekristendom . På de nne i oss selv for Gud. måtte Jesus stå for Gud med.
må ten oppnår djevelen at han også får hndre Alt det Jesus er for Gud . er tilregnet oss
G ud i å bruke sine sanne sendebud og nådega- syndere. og det e r Guds vilje at vi skal få lov å
stå for G ud med det. Det er slike frelste og
ver i forsamlingene.
G uds ords omsorsfu lle og alvorlige forma nin - hjelpeløse syndere i seg selv G ud brukewr i sin
ger på dette område synes stort sett å møte døve tjeneste som G uds ord kaller rettferdighetstjeører og drukne i en urokkelig blind tro på at nester. For Jesus. Guds rett fe rdighet. er innen i
Den ne falske oppfatning er kjerkommen for
vårt religiøse hovmodige kjød, men avslører seg
selv som fremmed for G uds sanne evangeliske
kallsforkynnelse til Guddommelig nåde livs ån delig naturlige livsfunksj oner. Det er uhyggelig
å tenke p å de store skadevirkn inger nettopp
denne fa lske oppfatning har hatt for G uds rike
gjennom tidene:, l praksis viser den seg som en
mer og mer ensidig anstrengt men offervillig og
velment oppgaveforkynnelse som får mindre og
mindre med det Guddommelige n ådeliv å gjøre.
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dem og det er bare det som gjør a t Gud ka n
bruke dem til å formidle sin uforskylte rettferdighet i Jesus til a ndre. Dette er de n lærdomsform som G ud selv på denne må te gjør s ine
nådebarn lydige mot av hele deres hjerte.
Bare så langt Gud på denne må te har fått gi
sitt rike innen i hjelpeløse frelste syndere, har
Guds rike kommet ut i verden.
Kristoffer Høie.

SPLITTELSE
Når vi tenker på eller leser eller hører ordet
splittelse, så synes vi det er et uhyggelig ord.
Det fører tanken inn på et område som ikke er
godt, og erfaringen viser hvor mye ondt splittelse kan føre med seg, både når det gjelder materielle og åndelige ting, i hjemmet og i samfunn et.
Jeg tror at det er et av djevelens beste vå pen i
ka mpen imot menneskene, for der han kan få
skape splittelse er det vanskelig å få noe godt ut
å vokse.
Me n så kommer s pørsmålet: Er all splittelse
av det onde?
Leser vi Bibele n og historien , da er det uhyggelig å se den splittelse der har vært opp
gjennom tidene. Me n vi kan. ikke se at all denne
splittelse er av det onde. Guds ord sier at der
må være splid fora t det sanne kan komme
fre m. Jesus sier like ut i Matt . 10. 3S at jeg er
kommet for å setts splid mellem far og sønn,
mor og datter, svigerm or og svigerdatter, og en
mann skal få sin egen huslyd til uvenner.
Bibelen og historien viser tydelig sannheten a~
Jesu ord, for der Jesus og korsets evangelium
·ble forkynt, der ble det strid og splittelse. Dette

ISS

viser at ikke all strid er av det onde og kan ikke
være til skade. Jeg for min del er mere redd når
qer e r ro og ingen strid og splid.
Vi må alltid ha for øyet hva st riden kommer
av , hva som skaper splid. Er det forkynnelsen
av Jesus, forkynnelsen av ordet om korset, som
er et a nstøt for jøder og en dårskap for grekere,
da er det menneskets motstand mot sannheten
fra Gud som er å rsaken. Går vi til kirken vil vi
finne en rolig forsamling, og hva er årsaken til
det ? Jo hele forsam li ngen går i samme retning.
Bibelen skiller mellem troende og vantro, Guds
barn og verdens barn, blir ikke forkynt, likeså
lite om synd og nåde, og om det blir pekt på
slike ting i så dunk le vendinger at det hele går
folks ører forbi. Alle vet jo at Bibelen forkynner
lov og evangelium og lærer klart at det finnes
to slags mennesker, træ llkvinnens barn og den
frie kvinnes barn (evangeliets barn). Der det
forkynnes en blandings-religion som passer for
alle, blir der ingen splittelse, men heller ingen
til frel se.
Går vi til bedehuset, tror mange at der finnes
ba re rette Guds barn. Men den som kjenner
forholdet rett, vil se at også der finnes både
dem som er lovens barn og dem som er født ved
evangeliet.
Kommer det så en forkynner som har lys over
disse ting, og får sin tekst fra Galaterbrevet o m
trællkvinnens barn og den frie kvinnes barn og
skildrer disse to typer rett, da vil det med e n
ga ng bli splittelse og splid. For i vår tid rekner
de neste begge disse typer for gode kriste ne. og
forkynneren vil bli kalt e n ul v som splitter
kristenflokken. Og det verste er at en slik
forkynner ofte kan få ledelsen imot seg, serlig
nå r et trællkvinnens barn får lys over s itt san ne
forhold til G ud og vender om og blir frelst. og
så vitner om det som har he ndt. Når slikt
hender vil mange bli meget forundret. og forkynneren vil få.ord på seg for å være en som
reiser omk ring og omvender troende mennesker. Der slike ting hender. der vil splittelsen
være tiistede med en gang.
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l vår tid tales det ofte om at vekkelsen må
begyn ne med oss troende. Jeg har ofte tenkt på
hvorledes det ville gå om vi fikk en vekkelse
som begynte med de t roende? Jeg frykter for at
da ville det bli stor splittelse. strid og motstand.
Tenk om vi kunne få et klarere syn på de to
slags mennesker som Bibelen kaller for lovens
barn og nådens barn. og en klarere fork ynnelse
av det Bibelen læ rer så mange steder . De kalles
begge for kristne. for barn av Gud, men med
tiln avnet træll og f~i . , g mange er forundret
over at der er strid ibla nt ·de kristne . Men
Bibelen forteller at trællkvinnens barn skal
forfølge den frie kvinnes barn, og det kommer
av at de kan ikke se noen forskjell på træll og
fr i.
Mange unge og uerfarne krist ne undrer seg
ofte over at det er noen de ikke kan få åndelig
samfunn med. De har enn å ikke fått se at den
som lever i nåde ka n aldri få samfunn med
den som lever under loven , uten at trællen blir
frigjort og født på nytt.

I MIN FORKYNNERGJERN ING VAR DET
DEN FINESTE OPPLEVELSE JEG HADDE
NÅR EN AV TRÆLLKV I NNENE BARN BLE
LØST OG FRIGJORT. Dette hendte endog
med ledere i den troende forsamling. Nå r da
disse fikk å ndelig lys over sin still ing og over
evangerliet. da hendte det at de ble altfor
radik ale den a nd re veien. og det er ikke det
minste merkelig.
Slike må en da prøve å hjelpe. så ikke menneskelig nidkjæ rhet uten skjønsom het tar overhand. så G ud kan få gi den sa ktmodighetens
ånd. for å avverge unødig splittelse.
. Der denne uro er borte. er det mer et tegn på
døden en n åndelig liv. Så du må ikke være
redd om du hører om uro og splittelse, for det
kan like snart være tegn på vekkelse og liv enn
et tegn på sjelefiendens verk.
Ja. her kunne vært mye å skrive om, så jeg
håper andre vil prøve å gi oss mer klarhet over
disse ting.
Ole Rolfsnes.

BØNNENS SKOLE
Av Ole Hallesby

t Hec-re, lær oss å be. » Luk. Il, l .
Vi kjenner alle, mer eller mindre, hvor udugelige vi er til å be. Og da sukker vi som de første
disipler : t Herre , lær oss å bet.
Men de fleste av oss vet ikke hva vi ber om og
blir derfor grundig overrasket når Herren oppfyller vår bønn. Han sender oss nemlig nød. Det
er den e nkleste m åte å lære oss å be.
Han tar oss inn i åndeUg nød, idet han skjuler
se_g (or oss en tid. Slik lar han oss få kjenne hva
vår kristendom er verdt Alt visner mellom hendene på oss: bønnen , lesningen, troen, kjærligheten, a ngeren,det selvforn ektende sinn , den
villige ånd, og frykten for å synde. - Da
kjenner den redelige sjel seg gru ndig tilintetgjort og fattig. Ikke noe vil lykkes for ham. han

synker stad ig, som en der prøver å dra seg selv i
håret opp av hengemyren.
Så tar Gud oss kanskje inn i timelig nød:
sykdom eller sorg eller motgang eller økonomiske vanskeligheter. Og først når åndelig og
timelig trengsel slår seg sammen over oss, blir
begeret full t.
Da læ rer den ærlige sjel en side ved bønnen
som han før ik ke kjente synderlig til. Han lærer
at bøn nen for den hjelpeløse. Han lærer å
te ~ge so::g stilt ned for Gud, ofte uten et eneste
o· d. Da lærer han at bøn nen er å lukke opp for
sus så han får gå inn i vår nød.
Ber d u , min venn, at Herren skal lære deg å
be, da m å du ogsa være klar over at du ber om
nød og tre ngsel.

Gitt ut av Norsk Luthersk Lekman nsmisjon
Tør d u da be: Herre, lær meg å be? - Ja,vær
fremfor alt ærl ig. Du er redd for trengsel og
lidelse. Og jeg tror at både du og .JC)!; skal tilstå
at vi også er redde for Gud. Rent instinkt ivt
frykter vi fo r at G ud skal bli for ha rd med oss.
Og likeså instinktivt stoler vi på oss selv, a t vi
forstår oss på hva som er gagnlig og hva som er
skadelig for oss.
Men husk en ting: hverken du eller jeg får det
godt, før vi legger oss i hans gjennomborede
hender og sier til ham:
Før meg kun hvor døden truer.
før meg gjennom trengsels luer.
gjen nom storm på vilden hav !
Som du vil. o Jesu kjære,
nåe kun du, kun du vil være
når kan du. kun du vil være
Dermed går du fri villig inn i den bønnens
skole som Ånden har opprettet for slike folk
som oss, vi som ikke kan be.
Når så få av oss blir hell ige og øvede bønnens
menn og kvinner, så beror det helt enkelt på a t
vi ikke holder ut i denne skole. Det er imgen
lett skolegang. Og vanskelighetene består ikke
bare i de timelige og å ndelige trengsler jeg
nevnte. Det er i det hele noe tålmodighetsprøvende ved denne skole. Jesus har selv antydet
dette flere ganger , særlig i Luk. 18, 1-8: cHan
sa en lignelse til dem om at de alltid skulle ·be
og ikke bli trette.»
Ja, nettopp, det er trettheten som kommer
over oss.
Hvor ma nge varme og ærlige forsetter har vi
ikke fattet om å be for den og den person , for
den sak og de n sak! Me n så kom trettheten.
Det kostet for meget. Og litt etter litt sta nset
vår forbønn.
Læremesteren og fagene.
Det er bønnens å nd som leder undervisnin gen
i bønnens skole. Og han sprer ikke und ervisningen på mange fag. men samler den miilbe·
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visst om de mest sentrale. Det er i det hele ikke
mange fag som kreves for å bli en øvet og
utholdende beder La meg kort nevne følgende:
For det første at Ånden får adgang til å forklare Kristus for hjertet hver dag. Dette er det
avgjørende. Kristus er slik, at bare vi «se n
ham. så blir det bønn i hjertet. Frivillig bønn.
Og frimodig bønn. Vi vet da at Kristus kan
oppfylle bønnen. Vi vet også hvilken glede det
er for ham. Bønn og forbønn blir da et lykkelig,
ja, interessant sa marbeid mellom Kristus og
den som ber. - Åndens undervisn ing går
derfor ut på å få vekk a lt som hindrer ham fra å
forklare Kristus for hjertet. Se hva vi ovenfor
har uttalt om det i avsnittet: Bønnens kamp.
For det annet går Åndens undervisning ut på
å gi oss omsorg.
Forbønnen er som e n elipse som dreier seg om
to faste punkter, Kristus og nøden. Og Åndens
hjelp i bønn går nå ut på å vise oss begge, ikke
bare teoretisk, men praktisk: gjøre dem levende for våre hjerter, hver dag.
Ta nå til deg den trøst som ligger i dette at det
er Ånden som daglig arbeider med dette h os
deg. Det er ikke du som skal streve deg til å
holde ditt øye åpent fo r Kristus og for verdens
nød. Nei, lytt du til Ånde n når den hver dag
taler med deg, i Ordet og under bønnen. om
Kristu s og om nøden. Og du skal snart merke
at det b lir fremga ng både i din bønn og i din
forbøn n .
For dettredje lærer Ånd en oss bønnens selvfornektelse. Det er nemlig, noe ved bønn og
forbønn som krever mer selvforn ekt'l' enn noe
annet arbeid som Ånden driver oss til. Det a ll er
vesentligste av forbønnens arbeid utføres j o i
det skjulte. Og det arbeid koster oss mye me r å
holde ved med. enn det arbeid som andre kan
se.
Det er forba usende hvor mye det bet yr for os~
a t andre ser hva vi gjør. Ikke bare så a t vi alle er
sva ke for ros fra de andre. Men det at drt
arbeid bli r påskjøn ne! og verdsat t. er en mer ·
kclig ~t im ulans for oss.
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Dertil kommer at vi selv ønsker å se frukt av
vårt arbeid. Men nå er b.::nnens arbeid slik at vi
ikke alltid kan vite så bestemt om det som skjer
er frukten av vår forb ønn eller av andres.
Begge disse forhold medfører en særlig selvfornektelse for bønnens arbeid.
Derfor ser vi også at det er vanskelig foc
Herren å få folk nok til å utføre dette arbeid.
Til å preke derimot er det lett å få folk . De
fleste vil gjerne preke. og mange blir fornærmet
hvis de ikke blir oppfordret. Og vi som blir
oppfordret. er så ivrige at når vi kommer opp
på talerstolen. så er det vanskelig å få oss ned
igjen. Men det er ikke mange som vil ta opp
bønnens selvfornektende arbeid. for det blir
hverken sett eller verdsett av mennesker.
Du har f. eks. bedt for noen uonwendte
mennesker i din grend. gjennom mange år
kanskje. Så kommer det vekkelse der i grenden.
og de første som blir vakt. er nettopp de som du
så trofast har hedt for. Men det vet ingen om.
Det har. som rett og riktig er . vært en he mme·
lig het mellom deg og Gud. Derfor er det heller
ingen som taler om deg og hva du har gjort.
Derimot er predikantens navn på a lles lepper.
Og de slår hendene sa mmen og sier: •Nei. for
en vekkelsespredikant! •
Mi n ven n . når du holder på å gå trett i dette
st ille. upåaktede arbeid. da husk at han som
ser i lønndom. ska l lønne deg i det åpenbare.
Han har hørt alle dine bønner. og han vet
nøyaktig hva du har utført ved din bønn til
sjeles frelse. Om ikke før så på den store dag
skal du bære de kornbånd som er frukt en a1·
ditt innhøstningsarbeid.

Elever i forbønnens hellige kunst.
Innenfor bønnens line og vanskelige kunst ut·
gjør forb!Jnnensikkert det vansk<'lt).!' kapitel.
Så. vidt jeg forstår meg pa disse ting. så er
forbønn det fineste og mest krevende arbeid
som overhod et kan utføres av mennesker.
Men så er det også det mest betydningsfulle

arbeid. som ovenfor pavist i avsnittet: Bønnens
arbeid.
Ingen av oss som besøkte den før nevnte anstalt i Miinnerdorf. var i tvil om at Zeller var
den ledende og bærende person i det rike og
mangeartede arbeid som der ble gjort fra dag
til dag. Det va r som om Zeller ante dette. og e~
dag fortalte han oss om den person som var den
bærende og avgjørende fo r hele arbeidet. Det
var en gammel kvinne som hadde sfå tt i arbei det helt fra begynnelsen. sammen med Jomfru
Trude!. Og hele tiden hadde hun vært en
ydmyk og utholdende beder. Nå va r hun så
gammel og svak at hun måtte ligge til sengs.
Men Zeller fortalte med tårer i øynene hvorledes hun levde i bønn og bar de andre medarbeidere på sine trofaste bønnearmer fra dag til
dag.
Er forbønnen en så lin og krevende ku nst. da
er det ikke noe merkelig om den krever en lang
og ofte kostbar utdannelse. Riktignok fører
Herren sine venner forskjellig. Og vi ska l passe
oss for å sette opp regler for ham. Men det vi
seil· har sett. kan vi jo uten fare nevne. Og da
m;i jeg si: de mest øvede og trofaste lorbedere
jeg har truffe t. de lærte forbønnens hellige
kunst først gjennom man ge trengsler eller svære lidelser. Enkelte av dem kunne til sist ikk e
mer enn den kvinnen i Miinnedorf: ligge i en
seng. og knapt nok shi en !lue bort fra ansiktet.
Men be kunne de!
Og n;i hi de der bortgjenll for mennesker. men
~om ;indelige kraft~entrer. som med sin enfoldige og utholdende bønn bar 1 irksomheten i sin
grend. i sin bygd. i ~itt land. ja like til verdens
ende.
N;'tr jeg hat truffet disse bortgjemte forbedere.
har jeg ofte måttet tenke på våre veldge elekt' i,J..e kraftstasjoner. De ligger også ofte bort )..,elllt i en eller annen trang a1·dal. Men h1a
ike bortgjemte stasjoner betyr. skjonner 1i
oest nar de er satt ut av funksjon. Da er det
morkt i l"<ire hjem. og fabrikkene står.
P:t hu smannsplassen hjemme på min fars

Gitt ut av Norsk Lut hersk Lek rnanns misjon
gård hadde vi en av disse trofaste bønnens
menn.
Jørn hette han Og Vårherre hadde beskåret
ham sterkt allerede fra fødselen. Han var svaksynt så det hele livet igjennom falt'ham vanskelig å ernære seg. Men det gikk godt likevel for
Jørn. På ekte hau giansk vis sørget vennene i
bygden for at ingen troende skulle behøve å ty
til fattigkassen. Trengsel og sykdom fulgte
Jørn. og det var mange tunge dager og timer for
ham.
Men han ydmyket seg under Guds veldige
hå nd. Og li tt etter litt lærte han i denne skole
bønnen hellige kunst. Han bar sin bygd i bønn
natt og dag. Og G ud opphøyde ham i sin tid ,
som det står skrevet. Han ble en sjelesørger for
hele bygden. De kom gående til hans lille hytte
fra alle bygdens kanter for å få råd og hjelp. Og
ku nne ikke Jørn hjelpe dem med noe mer, så
gav ha n dem iall fall av sitt ømme hjertes
oppriktige omsorg. Og så bad han for dem. O g
det gikk i å renes løp mange me nnesker fra de n
hytten med lette skritt og lett hjerte.
l de siste år av s itt liv var ha n meget skrøpelig.
To eldre troende kvinner som da var hos ham
og stelte ha m. fortalte meg at ha n lå mye våken
om na tten. Og da ku nne de høre ham be for
alle i bygdr n. O g ikke på den lettvinte mått
som vi gjerne gjør slikt: vi har jo a lltid så liten
tid. og derfor ta r vi dem i et knippe og ber
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Vårherre, at han vil velsigne dem a lle over ett.
Nei. slik gjorde ikke gamle-Jørn.
Han nevnte dem ved navn a lle samme n, idet
han i tanken gikk fra hu s til hu s. Endog barn
som han aldri hadde sett. men som han visste
var født, a lle måtte han bære på bønnens armer
for nådens trone.
A. hva slike fo lk betyr! Det blir tomt etter dem
når de er vandret.
Det var noe merkelig også med Jørns bortgang. Alle ventet jo at det sk ulle bli e n hel
himmelfa rt . Og de troende var ivrige etter å få
være hos ham og våke over ham. Men Vårherre
spilte de menneskelige beregninger et lite puss
også denne gang. Jørn døde uten a t noen så det,
i et øyeblikk da den som vå ket. var ute i
kjøkkenet for å hente noe.
Jørns begravelse er den største som ha r vært i
min hjembygd. Han hadde ingen slektninger
der i bygden . da han bar innfl ytter. Me n fo lk
fra alle kanter av bygden. Og de stod ved hans
bå re og gråt som de skulle ha mistet sin fa r.
Endog ugude lige folk som aldri brydde seg om
å høre Guds ord, d e var kommet til Jørn s
begravelse. Også de grå t.
Se her: Endog i sin død fikk Jørn lov å være til
velsignelse. Både ha ns liv og hans død var en
oppfyllelse av Skriftens ord : «Be. og l s kal få.•
Fra «Bøn nens verden»

t
Le~{ Øygarden
Brått og uventa kom sørgjebodet tysdagskvelden 6. nov. no. at vår kjære fo rmann Leif Øygarden hadde fått heimlov same dagen. Vel
hadde han vore sjuk utover hausten. hjarta
hadde svik ta. men var i bet ring.
Bodskapen skapte sjokk og sorg. Me sto spørjande: Kva meiner Herren? Men det skapte og
himm ellengt.Det som hadde skjedd var trass
alt at Leif hadd e nå tt m ålet.
Leif Øygarden var med i Lekmannsmisjonen
fr å starten. trufast og stø. med eit klart syn for
den eva ngeliske bodskapen. Etter ei tid kom
han i styret. vart den siste tida formann. Ha n
var liten i seg sjølv. hadde ikkje stor tru på seg
som formann, men sto stødig d å kallet kom.
Omgjengeleg og avhalden var han i vennetlokke n i Sannidal og der blir nok saknet ikkje
minst. Men også hos alle dei andre kring i
landet som møtte ha ns hja rtevarme smil og
gode hå ndtrykk og såleis blei glad i han. vil
saknet bli sårt .

Mellom han og Lilly. kona. var der eit tint
forhold. Dei fylgdest i misjonen. til sommarskulane. og som kameratar på turar på land og
sjø.
Mange varme tankar frå .vennetlokken rundt i
landet g:i r til Lilly i den ne tid.
Til grm·t'crda var det sam la uvanleg mykje
folkb:ide i kyrkja og på minncnH>~t e1 Le1f yn51-·
te ikkje blomster på båra. Ei g~ "-' til lek
mannsmisjonen varts gjeven i staden. På minnemøtet vart det bore fram helsingar og vitnesbyrd frå sambygdi ngar. Frå Lek mannsmisjone
var der helsingar frå nestformannen Tore Harestad og styremedte mer R. Opstad og underskrivne.
• På Golgata grunn står jeg rede hver stund •
song Ragna Brent øy . • Herren g.11. og Herren
tok. Herrens namn vere lova•.sa Job.
Me ynskjer fred og signing o1·er Leif Øygardens minne.

O. A. Dahl.
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