
Et n1Jtt år 09 en nlJ skapnin9 
Av Søren Pedersen (1852-1 923) 

Defj'or, om noen er i Kristus, da er han 
en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt 
er blitt nytt. 

2Kor 5:17 

Liker du min nyttårstekst? Ville du 
helst ikke ha den så avgjort, heller mer «ri
melig»; ikke dette «alt er blitt nytt»? Ja, 
men det står nå en gang så. Der er ingen 
vei forbi. Dersom det er sannhet med min 
kristendom, så er det gamle forbi. Så er ik
ke bare et år forbi , men min synd e r forb i, 
min egenvi lje er brutt, min gamle halvhet 
er forbi , min «Skjødesynd er kastet på 
møddingen», alt e r bl itt nytt. 

Et nytt år er noe absolutt. Man kan ikke 
mere skrive det gamle årstall , det er forbi. 
Man ble en fa lskner, om man forandret da
toen. Ikke en eneste av oss kan holde på 
desember mer; den hadde sine 3 1 dager, 
den 32. desember finnes ikke; 32. desem
ber blir l . januar. 

Slik er det med den nye fød el. Den er 
absolutt. Man kan ikke på en gang være 
født på ny, og så likevel vedbl i i det gam
le. Man kan ikke ha Guds ånd i seg og på 
samme tid la sin egen ånd råde. Ikke være 
Guds tempel - og på samme tid ha et ka
pell for Satan i en krok av sitt innerste ve
sen. 

Vet du ikke av noe brudd med det gam
le, har du aldri opplevd en ærlig omven
delse. Er ikke det som før var deg kjært 
som livet, nå bl itt deg forhatt som døden; 
- har du ikke fått lyst på Gud, på å bli i 
Gud, så er du bare en gammel synder med 
ny maling utenpå, en oppusset hedning, 
kanskje en moralsk, religiøs, kirkelig per
son, men ingen ny skapning. 

Uten at noen bl ir født på ny kan han ik
ke se Guds rike. La oss for alt i verden ik
ke ta fe il. Det kunne bl i for kostbart. 

Går du i kirke om søndagen, men er 
evindel ig den samme trettekjære, uglade 
om hverdagene; - holder du deg fra åpen
lys ve llyst, men forlyster din sjel med de 
samme gamle fantasier; - lar du være å 
stjele, men spekulerer i fint bedrag; -kan 
du være ubarmhjertig mot den fattige og 
fy lle din buk og din kasse med overflod,
da må du ikke få lov å begynne nyåret som 
en «kristen». 

Det der er ikke Jesu Kristi kristendom, 
og det er en velgjerning å rive deg ut av 
din døde «fred». 

Men nå kan det hende, at en ærlig sj el 
blir redd. 

Det gjelder å «dele ordet» slik at den 
rette får det rette. 

Legg da merke igjen ti l teksten. Der 
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står: «Dersom noen er i Kristus, da er han 
en ny skapning.» 

Jeg skal altså prøve meg selv i dag -
kun på dette: Er jeg i Kristus? Der er det 
avgjørende. 

Jeg leste nylig en nyttårspreken med 
denne overskrift: «Hva er jeg i dag?» Jeg 
ville heller stile det så: «Hvor er jeg i 
dag?» 

Hvor er mitt innerste vesen festet? 
Hvor er mitt sentrum? Hvor tyr jeg hen 
med alle mine gleder og sorger? 

Hvert menneske kan svare på det. Hvor 
er jeg hjemme? Hv01i ra får jeg mot og 
trøst? Hvor er min fremtid? Er det noe nå, 
som gir meg likevekt i vanskelige timer? 
Har jeg noen å gå inn og snakke med, som 
jeg ikke hadde før? Har jeg noen å takke, 
som aldri før fikk takk? Har jeg stundom 
en sang, en glad vise om en venn som aldri 
svikter? 

Se, det er ganske sikkert, at i sin tid vil 
enhver ny skapning, hver ærlig kristen, 
også i det ytre daglige li v vise seg foran
dret. Ja, inntil fingerspissene, inntil øyne
nes blikk og ansiktets uttrykk. 

Men det kan gå litt sent, kan det ikke? 
Det kan komme mange snubl inger, ja fall. 
Der henger så meget enda ved av det gam
le. Bøken og eiketreet har de gamle blader 
hengende på langt inn i det nye år ved si
den av de friske grønne. 

Og en ting til: Der gis atskillige religiø
se, men ugjenfødte mennesker, som virke
lig lever et vakkert liv. Der gis lovtreller, 
som tar det nøye, ofte meget nøyere enn 
en uforsiktig kristen. 

Skal jeg bedømme den nye skapning 
alene etter det ytre, så kan jeg komme til å 
ta meget feil. 

Det er det verden ofte gjør. Den har jo 
ingen forstand på det innvortes menneske. 
Detfor regner den mang en tørr, ugjenfødt 
mann for «en god kristen», mens den for-



d~1mmer en haltende, snu blende Jesu-venn 
som en hykler. 

Det er derfor usigelig viktig dette: 
«Dersom noen er i Kristus, da er han en ny 
skapning.» 

Er jeg «i Kristus»? Er min sj el virkelig 
Oyttet inn i Kristus? Ikke bare på besøk 
hos Kristus. nar verden gikk imot, når dø-

~ 

den truet, nar samvitti gheten skrek. Men .... 
er jeg innpodet? Gren på v intreet? Er det å 
leve, for meg blitt Kristus? Er han min 
eneste rettferdighet for Gud? Min visdom 

~ 

og helliggjørelse og forløsning? 
Kjære, vi kan da v irkelig ved Guds nå

de ~vare på dette. 

Frykter du ærlig for deg selv? Din 
«svake side»? 

«Berøring li vsfarlig», står der på tele
grafstolpene. 

V i l du gjerne høre og lese om den frie 
n[tde i Kristus? 

Tørster du etter evangelium, alltid mere 
~ 

og mere om den uutgrunnelige nåde? Vil 
du gjerne være sammen med levende 
kristne? Gjerne høre andres erfaring, gjer
ne synge om blodet fra Golgata'? 

Kjære, det har ikke alltid va~rt slik. Du 
fikk så menn snart nok av evangeliet rør. 
Det måtte heller være noe, som «rev i hal-

sen», skulle det være noe. Du tri vdes ikke 
blant «leserne», du ble så underlig stiv og 
uvel, når du endelig skulle være eler de 
var. Du hadde intet åndelig tt takke Gud 
for. Det m[ttte da heller være å klage. Du .... 
badde ingen sanglyst, aller minst om blo-
det som «tema». 

Merker du ikke, du, som ble r~"dt inn i 
Kristus, du er da allikevel en ny skapning 
innerst inne? Og. NB, det er innerst inne, 
det nye li v begynner. «Be11w· dill hjerte 
fi·an~j(n· air du bevarer, for livet utgcir fra 
det .. » (Ord 4:23) 

Akk. hvor sant det er! Alt kommer an 
på hjertet. Gud ser ti l hjertet. 

En mann kan avlegge drikken, Det er .... ~ 
ikke derfor sikken at han er en ny skap-
mng. 

En kvinne kan være «blitt med>> blant 
de troende, og de gamle venninner sier: 
«Nei, så forandret hun er, hun gftr på kvin
nemøter. i stedet for i teater». Det er ikke 
sikkert at hun derfor er gjenfødt. 

Men hvis Kristus. - Jesus Kristus. den 
levende Guds Sønn er blitt din gode del 
for evig: - du kunne heller dø enn å miste 
Ham: - hvis Kristus er den du sovner med 
og den du v[tkner opp med: - Herre, min 
Gud, la meg aldri komme bort fra deg! -
da er du en ny skapn ing, se, alt er blitt 
nytt. 
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For «alt», det ligger i Ham, i stillingen 
ti l Ham. Det kan være svakt og smått med 
det nye liv ; du kan ofte være redd og for
sagt. Men er grenen i treet, da holder treet 
på den, og da er der store muligheter. 

Da vi gikk fra Teatergaten 12 forleden, 
fant vi på hjørnet av Pilestredet en levende 
sommerfugl! En deili g sommerfugl midt i 
snøen og i gatens støv ! Det var som et tid
lig vårbud, det nye midt i det gamle. 

Kjære, dersom vi bare er «i Kristus», så 
er alle ting vel. Det blir vår. Det nye får 
makt, selv om det ennå er svakt og fint. 
Pass på sommerfuglen i deg, vær varsom 
du! «Hellige Kristus som herre i eders 
hjerter.» ( l Pet 3: 14) 

Jeg kan ikke få slutte, før jeg har kalt på 
en som er tilstede, en bestemt. Det er du, 
som en gang var lykkelig i Kristus, men nå 
har vært utenfor. Bibelen slutter med å tale 

om noen «utenfor». (Å p 22: 15) Du kan ik
ke slutte med det. Tkke sant? 

Vi har alle vært så pass meget på lan
det, at vi har . ett den kyllinghønen Jesus 
taler om i Matt 23:27. Det er jo så vidun
derlig å se hvor elastisk denne hønen er. 
Man synes, når der er 18-20 kyllinger un
eler vingene, så kan eler umulig bli plass til 
fl ere. Men om eler kommer en etternøler 
haltende, pilende, kanskje den mest nødli
dende av dem alle. ja, mon der vi l bli rom 
for den også? Jo, sannelig, den slapp inn. 
Tenk der var ennå rom! 

Haltende. snu blende. fa lne sjel,- der er 
ennå rom «i Kristus»; - og dermed av
skjed til elet gamle. Se, alt blir nytt på elet 

o o 
nye ar. A kom, ky lling! 

Nå blir elet spennende. Kommer du? 
Der er ennå rom. 

Amen. 

Fra boka «Jesus ale11e». 111gitt i / 9-/.2. 
Stykket er gin en let! språklig revi.~jon. Red. 

N1Jttårstale 
Av Per Nordsletten (1837 -1923) 

Han sa denne lignelsen: En mann had
de et fikentre plantet i sin vingård. Og han 
kom og lette erter ji·ukt på det, men fant 
ingen. Han sa da til vingårdsmannen: Se, i 
tre år har jeg nå kommet og lett euer.fi-ukt 
på dette .fikentreet. men ikke funnet noe. 
Hogg det ned. HvO!for skal det stå lier og 
utarme jorden? Men han svarte og sa til 
ham: Herre, la det fei stci også dette året. 
ti/jeg får spadd opp rundt det og gjØdsler 
det. Kanskje bærer det da frukt neste år. 
Gjør det ikke det, så .fcir du hogge det ned. 

Luk 13:6-9 

l dag er nådellS tid, l dag er Gud å .fin
ne. Nu kan alvorlig .flid, Hans milde l~jerte 
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finn e. Opp, opp. til bedrings greit, og elter 
Jesus jag. Men snart; det er 1nitt råd .. Nu 
heter det: l dag. 

Det er ingen smerte i livet som e r så 
dyp som kjærlighetens smerte. Og ingen 
ting er så bittert, som sku ffet eller misfor
stått kjærlighet. Derfor er elet vel ingen 
som har blitt så såret som Jesus, fordi ing
en har elsket som han. l tre år gikk han 
omkring blant sitt eget folk. Lærte, leget, 
gråt og ba. Men den eneste frukten av det
te, var at de- som folk betraktet - foraktet 
ham, og slo seg ikke til ro før de hadde tatt 
fått hengt ham på et kors. Allikevel sier 
han, mens han henger der: «Herre, la dem 



enda få bli stående en tid til. Mitt blod skal 
nå gjødsle deres hjerterot. Kanskje de da 
bærer frukt. Hvis ikke kan du hugge dem 
ned.» 

Har du sett res u l ta tet ? 
Dette folk ble virkelig hugget ned. Den 

dag i dag ligger de hugget ned. til en ad
varsel for andre. 

Men hør nå kjære venn, du som leser 
eller hører dette: Nå feirer du Nytt~u·saflen 
igjen! Hvor mange nyttår har du feiret, det 
ene år etter elet andre? Har du stått som fi
kentreet i tre år uten frukt. Eller er det 
mer? fem år, ti år, tjue år? Og enda ikke 
båret frukt for Gud? Når du ser etter de da
ger og ttr som har forsvunnet, hvordan er 
da regnskapet? 

Nå må du ikke forherde ditt hjerte. 
Husk. Gud kjenner hver en tanke du har 
tenkt, alle hemmelige begjær, ethvert ord 
du har talt og enhver handling. 

Har enhver hand l i no vært o i ort fordi du .:;, ev 
elsket Gud over alle ting? 

Men det er ikke nok med det du har 
gjort eller ikke gjort. Hva med nt'tclen du 
har foraktet? 

Du er døpt. du har hørt om Jesus og lest 
om Jesus. Du har nytt natt verden og rått 
forlatelse, og Guds ord har ofte talt til ditt 
hjerte. Synderes venn har kommet for å le
te etter frukt, mens han om og om igjen 
har ledet dine tanker inn mot evigheten. O. 
min venn, tenk på al t det ansvar du har 
ovenfor andre! 

Du har såret Jesu kjærlighet gang p~t 
gang, mens Han har lett etter frukt hos 
deg. Og han har ikke funnet noe. Bare dår
lig frukt har han funnet: Lettsinn, likegy l
dighet, hovmod, egen rettferdighet. .. 

Tenk om dette var din siste nyttårsaf
ten, at du ikke får oppleve den neste? Kan
skje den hellige, rettferdige Gud har løftet 
øksen og sagt: Ethvert tre som ikke bærer 
frukt. skal hugges og kastes på ilden. Men 

så har Jesus tatt tak i økseeggen og sagt: 
La elet sta et eneste ~tr ti l! Ti l neste nyttår! 

Om du nå var sikker på at du skulle væ
re i evigheten neste nyttår, hvordan ville 
du da bruke det neste år? 

Neste året? Min venn. du kan jo ende 
der lenge før!! Du ender jo en dag i evig
heten. Det er likesom ikke så populært å 
tale om dette i dag. 

Men Jesus har bedt for deg inntil i dag, 
~ ~ 

og akkurat na holder han på t\ grave rundt 
ditt arme hjerte. Skal elet og va~re forgje
ves, nå når du merker at Han graver? Han 
har gravd slik at du har fått en syk samvi t
tighet. eller kanskje en fred)(Jjs sjel. 

Kanskje du er bl itt redd for å dø? Redd 
for evigheten? Ulykkelig? Da kan du med 
all denne ufruktbarhet rå fly til den ømme, 
milde favn som er åpen for deg. Et hjerte 
som brast så kraftig pt't Golgata, at elet nå 
er åpent for ufruktbare! Der er det hot for 
alle smerter. legedom for alle hjerter! 

Nei er hans /~jerte. orm og skjød. En til
.flukt ./(Jr heklemte .\jele. Der er de fri for 
dom og død. Der ingenting dem mer kan 
kl'ele. !fan renser deres synder et\' , Uti sin 
blod det røde hav. Så han på dem ei mer 
vi/tenke. og deg Den Hellig Ånd l'il skjen
ke. 

Ditt skylclbrev er visst både langt og 
stort, - både for den synd du har gjort, og 
all den n~tde du har foraktet. 

Men skriften sier at Jesu Kristi, Guds 
sønns blod renser fra all synd. (l Joh l :7 ) 
Om dine synder er blodrøde. sku lle de bli 
hviLe som den hvitesle snø. Om de er røde 
som skarlagen, skal de bli som den hvite 

~ 

ull. ( Jcs l : l 8) 
Du har kanskje falt dypt, eller kanskje 

du har falt fra nåden? Men han hjelper den 
som l i gger nede, <.Ja Han er det lam som er 

~~ 
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slaktet og som har gjenløst deg til Gud 
med sitt bl od. 

Den første frukt som kommer ti l syne 
når Je. us har rått grave. er synet på den 
fortapte . ynder. Du får se en heslighet som 
du før ikke ante var muli g. Innad i ditt .... 
hjertes tre, rår du se at treet i kkc er godt. 
At der er del hare synd og skyld; nød og 
brode. mange. mange tusen pund om de 
gamle ang. 

Den neste frukt er at du begynner å be. 
Ikke som før; for å ramse opp utcnatlck
ser, eller for å vise din kristendoms frukt, 
el ler for å vise det du kunne i hodet og 
munnen. 

Nei na ble det slik at du matte finne en 
krok, der du kunne være alene, så ingen 
andre enn Gud kunne se og høre deg. Nå 
ble det en trang ti l å tale med Gud om alle 
ting, gråte ut ved han. hjerte. og bønnfalle 
ham om tilgi vel. e og forlatelse for alle 
ting. 

Spørsmålet som nå opptar hjerte, sinn, 
tid, og tanker, er dette ene: Kan j eg få nå
de, kan j eg bl i frelst.? 

Nå blir Golgata det eneste sted på den
ne j ord hvor du tror det er hjelp. 

Er det sannhet og alvor i din søken. fo r 
det er vel det? Så vil du og rinne elet han 
har sagt: Kall på meg i din nød så vil j eg 
frelse deg. og følgen blir at du kommer til 
å pri e meg. (sal 50: 15) 

Da vil det bli et nådens nyuår for deg. 
med nåde til omvendelse og gjenfødelse 
ti l et levende håp. 

Hør min formaning til deg kjære venn: 
L a ikke Jesu. lete forgjeves etter frukt. Og 
du om er min troende venn i Jesu. Kri . 
tu , du som Jesus har gravd og gjødslet 
om, du som har fått se mer av det han har 
crravcl i år enn forri cre år EocnkJ. ærli crhe-o o . o o 
ten, hva med den? Egenny tte? Urene tan-
ker? Vantro? Vet du med deg selv at du ..... 

tror? Kulde? Sløvhet: - de siste tider er 

6 

søvnens tid! 
Tenk hvor mye du har å takke Herren 

for ! Først for at Han har gravd elet fram. 
deretter at det samme allerede er tilgitt: at 
Han trofast har lUktet og trøstet deg: at han 
yjmt, mildt og kjærlig har båret deg; at han 
har latt deg erfare at han elsker deg . 

Han hGi r vist at den Han elsker, den rcf'
scr Han; for å kunne vise deg hvor ond, 
elendig og hjelpeløs du er i deg selv. Og 
for at du med dette kal la!re, at det er av 
nåde du blir frelst, - for at du enda mer 
skal Oy til Hans hjerte. 

Han tu kter dccr ikke for åj'acre clecr men o .o ~., 

for at Han skal få være ditt eneste skjold 
og verge. Han har kanskje tillatt Satan a 
sette inn på deg med bespottelige tanker, 
gudsfornektende tanker. Uansett hva du 
har bedt, syns det ikke å hjelpe. 

D ette er også nåde. dels for å vise Sa
tans makt. dels for at du skal erfare din 
hjelpeløshet. De største anfekte! er og 
prøvelser vil bringe mest velsignelse for 
det åndeli ge liv, og bli årsaken til at lov
sangen skal lyde klarere både her og 1 

evigheten. 

Å j a min venn, prøv nå i stillhet og ten
ke over all den nåde og miskunn Han har 
v ist deg i dette t'trct. både på sjel og lege
me. Husk nå at denne Hans miskunnhet er 
den . amme ti l evig tid! Og at Han derfor 
også ne te år vil grave. gjødsle og . e etter 
frukt. Alt hva Han gjør er godt og mi s
kunnhet alle ditt livs dager. Og elet bitreste 
er kanskje best, ela det graver dypest. 

M ens du venter på at Herren . kal kom
me igjen, srt prøv å vinne noen sj eler ror 
din frelser. Prøv også i kommende år å rå 
noen med til bryllupsfesten! Lammets 
bry llup! 

Hen·en velsigne deg. hvor du enn er. 
Striden er snart slutt og seieren er vunnet! ! 

• 



N1Jttårstale 
Av Per Bergene Holm 

l det femtende år av keiser Tiberius' re
gjering. mens Pontius Pilatus var lands
h~>vding i Judea, Herodes.fjerding.\j\Tsle i 
Galilea. hans bror Filip jjerdingsfyrste i 
landene l!urea og Trakonilis. og Lysanias 
.f1erding4)•rste i Abilene. og mens Annas 
og Ko(j'as var yppers!epres/er, - da kom 
Guds ord til Johannes. Saka ri as' sønn. i 
ørkenen. Og han drog omkring i hele lan 
det ved Jordan og forkynte omvende/ses 
dåp til syndenes forlatelse, som det stcir 
skrevet i boken med prf~j'eten Jesajas ord: 
Det er en rpst Cl\' en som roper i (>rkenen: 
Rydd l Jerrens vei, gj~>r hans sl i er reile! 
f-11 •er dal ska/fylles opp. h1•ert.fjell og hver 
haug skal senkes. Det krokete skal re f/ es 
ut, og de l(jevne veier skal bli j evne. Og alt 
~jØd skal se Gudsfi·efse. 

lian sa da ti/folke! som drog 111 til ham 
for å bli d(Jpl av ham: Ormeyngel.' Hvem 
!tcrle dere å .flykle Ji·a den kommende vre
de? Bær da ji·ukt som er 0111\'endelsen ver
dig! Begynn ikke å si fil dere seil•: Vi har 
Abraham til far.' For jeg sier dere: Gud 
kan vekke opp barn for Abraham av disse 
steinene. Øksen ligger a llerede ved roten 
al' trærne. Hvert Ire som ikke bærer god 
.fi'ukt. blir hogd ned og kaste! på ilden. 

Folket spurte ham og sa: li va ska/vi da 
gj(>re? Han Sl'arle dem og sa: Den som 
har 10 kjortler. skal dele med den som ing
en har. Og den som har nwl. skal gj(Jre li
keså. Ogsci noen !Olle re kom for å bli dØpt. 
og de sa til ham: Mester. hva skal vi gjØ
re? lian sa til dem: Krev ikke inn m er enn 
det dere har .fålt pålegg om.' Også noen 
soldater spurle ham og sa: Og 1•i. hva skal 
l 'i g}<'re? Han sa til dem: Press ikke peng
er ul lll ' noen med \'old eller falske ankla
ger. og la dere nøye med den i(;mten dere 

har. 
Folket gikk nå i fon•entning. og i sil! 

hjerte grunnet alle på om Johannes kan
s~je skulle \'ære Messias. Da svarle Jo
hanne.\· dem alle og sa: Jeg døper dere 
med \'ann. men han komrner som er sterke
re enn j eg. Jeg er ikke engang verdig fil å 
løse hans skorem. !-fan skal døpe dere med 
Den l l ellige Ånd og ild. l-lon har sin kas
teskol•l i hånden for å rense sin treske
plass og samle hl'elen i låven. Men agnene 
skal han brenne opp med uslokkelig ild. 

!-fan gm· og sa mange andre formaning
er til folke! , og forkynle ei'CIIlf!,eliel for 
dem. 

Luk 3:1-18 

Døperen Johannes var en profet som 
virket i Elias' ånd og kran. Han bar k lær 
som minnet om døperen El ias, og var som 
han en botsprofet. 

Det er i dag den siste dagen i året. Det i 
seg selv burde kalle oss til bot. !Israel ble 
året innledet med basunenes høytid, en 
botshøytid. Folket ble ved basunene kalt 
til møte med Gud, til bekj ennelse og opp
gjør. Denne høytiden munnet ut i den store 
forsoningsdagen, hvor syndene ble be
kjent over det stedfortredende sonoffer
lammet. 

Ellers i livet er det så mange ting vi gjør 
opp status for ved et årsskifte. Det er tiden 
for regnskapsavslutning. Status skal gjøres 
opp, og den sanne stilling skal komme for 
dagen. 

Hvordan er din stilling'? Hva er status i 
ditt liv'? Gud sendte sin profet ut i ørkenen, 
der det var tørt og livl(>st. Det var Israels 
situasjon. Vi hørte her i går om Herren 
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som gikk ned til . in hage for a plukke lil
jer. Johanne. stod fram i en ørken. Her var 
det ikke mye til lysthagc. Her var det ikke 
mange l iljer å sanke. 

Johannes forkynte til omvendelse. Fol
ket og den enkelte måtte skille seg av med 
synden. Skulle menneskene leve med 
Gud, så måtte synden bort. for det var yn
dene . om skapte skilsmisse mellom men
neskene og Gud. Den enkelte måtte forlate 
sin syndige vei og vende om til Herren, for 
det er ingen frelse for den som ikke skiller 
seg av med synden. 

Det som hindrer og stenger må bort. .... ... 
Krokveier må rettes ut og de ujevne veier 
må rettes . . lik at Herren kan stige inn til 
ditt hjerte. Profeten Johannes talte med 
profetenes røst: «Rens dere. tvctt dere! Ta 
deres onde gjerninger bon fra mine øyne! 
Hold opp med å gjøre det som er ondt. 
Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som 
er rett. Vis voldsmannen ptt rett vei . Hjelp 
den farløse til hans rett. før enkens sak!» 
(Jcs l : 16-17) 

Slik taler Gud. ord gjennom sine profe
ter til et folk . om tar det lett med synden 
og tar det som en selvfølge at de hører 
Gud ti l. Det er et ord ti l oss også. Du må 
«bort fra synden vike, eller aldri se Guds 
rike». Synden må få en ende. Du kan ikke 
fortsette ft leve i den. «Rens dere og tvett 
dere!» Sl ik talte profeten Jesaja og . lik 
forkynte døperen Johannes. 

Johanne døpte med vann til omvendel
se, til . yndencs forlatelse. Det gamle testa
mente er full av bestemmelser om ulike 
slags renselser. Den som hadde vært i be
røring med noe sykt eller dødt. el ler i be
røring med blod. sæd. utrlod eller noe an
net urent, måtte rense seg. Han var smittet 
av urenhet og måtte renses. Han var uren ... 
og enhver om kom i berøring med ham 
ble uren. Derfor mutte han holde seg borte 

~ 

8 

fra andre ikke en oano oå inn i sitt telt el-, o ~ e 

ler på noen annen måte besmitte andre. En 
skulle bade hele sitt legeme i vann og slik 
rense seg fra urenheten. 

Dette var jødene omgitt av til daglig. 
De måtte stadig rense seg. stadig måtte de 
bade sitt legeme i vann. Gud ville gjen
nom disse forskriftene minne . itt folk om 
syndens alvor. Synden gjorde s ki~smisse, 
stengte ute fra am funnet med de andre og 
med Gud. En måtte renses fra synden og 
urenheten. 

Sykdom og død var f~1lgcr av synden, 
og derfor knyttet Gud urenhet til sykdom 
og død. Sykdom og død understreket syn
den~ alvor. for det var utslag av dommen 
over synden, døden. Der det var synd. der 
var det l idel se og død, der var syndens 
lønn. 

Hver gang Gud i Det gamle testamente 
kalte folket til møte med seg, ser vi. at han 
krever at folket må hellige seg. De må for 
det første ikke røre ved noe urent i venteti
den. og så må de vaske sine klær og bade 
sine legemer. Den som skal møte Hen·cn. 
den Hellige, må være helliget og ren. 

Sammen med alle andre bud og for-
~ 

skrifter om renselse, skal dette minne fol -
ket om at Gud ikke tåler synd d ier kan 
forlikes med synd og urenhet. Den som 
skal leve med Gud må være ren, ikke bare 
i det ytre. men fullkomment hellig som 
Gud selv. 

Nå kaller Johannes folket til møte med 
Gud. Himlenes rike er kommet nær, Her
ren selv kommer for ft gjeste sitt folk. Da 
er det tid for å omvende seg, hellige seg, 
for å rense seg fra synd og urenhet. 

Ja. skulle det ikke være tid for oss også 
til et omvende! ens bad, til renselse og av
leggelse av . ynden. slik at vi kunne møte 
Herren når han kommer for å hente sine. 
For han kommer for å hente dem som har 

• 

• 

' 

• 



tvettet sine kjortler og gjort dem rene 
Lammets blod. 

Vi tenker så lett at en domsprofct eller 
en botsprofct er noe mørkt og forferdelig, 
men det er egentlig nåde fra Gud. 

Gud vil at vi , kal bli frelst. Derror kal
ler han oss til omvendelse. til renselse. Og 

~ 

hele døperen Johannes' virksomhet var fra 
ende til annen en stor nåde fra Gud. 

Tenk bare på hans dåp. Her skulle de rå 
komme, hvor skitne og urene de enn var, 
og så skulle de få bade seg rene. Gud had
de midt i ørkenen gitt dem en rcnselsesk il 
dc. 

Mange kom i nød over sine synder ved 
døperens forkynnelse. De hørte om øksen 
som allerede lå ved roten av trærne. L yst
hagen var full av tørre trær og ville vek-

~ ~ 

ster. Her var det verken frukt eller liljer. 
Gud ville holde dom, han kom for å holde 
regnskap. 

Hva skal vi gjøre?, sa mungc. Johannes 
lot dem bekjenne sine synder og bli døpt 
med omvcndelscs dåp til syndenes forla
telse, og så formante han dem til å følge 

~ u 

Guds bud i hverdagslivet, idet han påtalte 
særlige fristelser for de forskjellige men
neskene i deres stand og sti Iling. Synden 
måtte bort. 

M en tenk hvilken nåde, at Gud hadde 
gitt dem et bad hvor de kunne renses fra 
sin synd, hvor de kunne få syndenes forla
telse! De kunne få bekjenne sine synder 
som tynget dem ned. og så legge dem av i 
det de ble døpt. 

Johannes forklarte selv sin virksomhet 
ut fru Jesaja 40. Han var en røst av en som 
ropte i ørkenen. Der begynner hele kapit
let med et ord som sier at folkets skyld er 
betalt, at Jerusalem «av Herrens hånd har 
rått dobbelt for alle sine synder». 

Herren har selv betalt, har selv skaffet 
til veie soning for synden. Det er derfor 

han kan forlate alt. Det er derfor Johannes 
kan kalle syndere til omvcndclscs dåp til 
syndenes forlatelse. Forlatelsen av synde
ne hviler på at en annen har betalt prisen. 
Herren selv har betalt, han har sel v skaffet 
til veie soning. 

Og når døperen Johannes virksomhet 
står pa det høyeste, så kommer Jesus for å 
la seg d~1pc av Johannes. Han stiger ned i 
det samme vannet hvor de andre har fatt 
legge uv seg sine synder. Og Jesus bekjen
ner i sin dåp alle de andres synder som si
ne. Han, den rene, stiger ned i vannet og 
tar opp de synder de andre har fåu legge 
av seg. Ja. han tar på seg verdens synd og 
bekjenner den som sin. Derfor kan døpe
ren Johannes etterpå peke på Jesus og , i: 
«Se. der Guds lam som bærer verdens 
synd.» (Joh l :29) 

Du, - Jesus har båret din synd! Den 
synd som du sliter med og som du ligger 
under for, den har han b~lrct. Den har han 
sonet og gjort opp. Den bør ikke lenger 
fordømme deg. Du har en renselseskilde i 

~ 

Jesu blod. Der kan du få tvette dine klær 
og bade deg ren. Der er det syndenes for
latelse [t få. 

Ja, du har fått et vannbad i Ordet om Je
sus, om syndenes forlatelse i hans blod. 
Du skal få høre deg ren, i det du i takk og 
tro tar din tilflukt til syndenes forlatelse i 
Jesu blod. Herren har av Jesus fått soning 

~ 

for dine synder. 
Så kommer Jesus snart igjen for å hente 

sin brud. Han kommer til si n hage for a 
~ 

plukke sine liljer, for å høste frukten av 
sitt gjenløsningsvcrk. Den tiden nærmer 
seg. 

Er du ren. er du blant de hellige, som er 
badet og som kan møte din Herre og Gud? 

~ ~ 

Har du tvettet din kjortel og gjort den ren i 
Lammets blod? Tenk. hvilken nåde mot 
deg at det finnes en slik rcnsclscskildc, .... 
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midt i ørkenen i ditt liv, midt i din elendig--het. Du må ikke gå utenom denne ren el-
seskilden, du må ikke tro at du kan være 
Abrahams barn i kraft av noe annet. 

Nå slipper vi å fl y ut til Jordan for å bli 
døpt der. Du og jeg skal daglig i vårt bøn
neliv få ta vår tilflukt til Jesus. vi skal dag
lig ra legge av våre synder hos ham, få 
tvette våre kjortler i hans blod. 

Jeo tenkte så lenoc at det å leoac av o o 00 

synden var det samme som å seire over 
den, få ryddet den ut av livet ved kamp og 
strid. Men så fikk jeg se at den eneste må
te jeg kan legge av synden på, elet er ved å 
bekjenne den for Jesus og legge den av 
hos ham. Da er den ikke lenger min. for da 
har han tan den. og så er jeg fri. Det er og
så den ene te maten du kan løses fra . yn
den i livet ditt på. Ta din tilflukt til Jesus 
med din synd. Han løser deg fra den. Han 
har båret den. Hos ham er forlatelsen. 

Frykter du for Jesu gjenkomst? 
Hvis du lever med Jesus, tar din tilflukt 

til ham med dine synder, så har du intet å 
frykte. 

Hans blod renser fra all synd. 

Frykter du for hva året som kommer vil 
bri nge, frykter du for synde'ns snarer og 
ditt eget kjød? Ja, vi er svake skapninger 
og vi har grunn til å frykte vårt eget hjerte. 
Og det kan være særlig9 synder om vi sli
ter med og ligger under for og . om vi 
frykter . kal ta makten over os . . Fly . yn
den! Det er noen synder du ikke makter å 
stå i mot. Da skal du ikke ta kampen opp 
mot dem, men du skal f'ly dem. Men fram
for alt skal du væpne deg med Guds ord. 
Der hjertet biir fylt av Guds ord og grepet 
av det, der får hjertet en ny retning, en ny 
glede, en ny ly t. og så mister synden sin 
makt. -

lO 

Og innvi ditt liv til tjeneste for Jesus. 
still dine lemmer til tjeneste for ham og 
for det som er rett. Det frir også fra syn
den, for det gir ikke synden rom. Gå ikke 
led ig på torvet, men ofre deg ror andre 
mennesker. tjen de andre med det du er og 
har. Tenk ikke så mye på hva du har lyst 
ti l. men søk de andres beste. 

Ja. vi kunne fortsatt med mange slike 
formaninger. Slik formante Johannes og 
slik formaner Paulus. Still deg til tjeneste 
for rettferdigheten. Det er den andre siden 
av å l'ly synden og omvende seg fra den. 
Syndenes forlatelse og renselsen i Jesu 
blod er den ene siden. Det løser meg fra 
syndens skyld og frir meg fra synden. M en 
dersom ikke livet så blir fylt av noe annet, 
så vil synden igjen ta sin plas. og gjøre 
meg ti l sin slave. 'L~ 

ArraniJementer 
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Den niJe san9 
«Måte på alle ting! Aldri skal man få 

rred ror dette skrålel!» 
Doktor Lind reiste seg og gav seg til å 

trave opp og ned på kontorgulvet. 
«Hvilken venn vi har i Jesus, 
alt han vet og alt fonnår! » 
Sangen kom ute fra kjøkkenet. Det var 

doktorens nye husassistent, den attenårige 
Frida, som sang. Stemmen var klar og 
frisk, den jublende klang gav uttrykk for 
gleden - den glede der inne fra hjertedy
pet. 

Og doktoren travet opp og ned. mens 
hans panne stadig ble mørkere. 

«Dette skal det nok bl i san en . topper 
for. All rede i aften sier jeg piken opp. Man 
må da vel ha fred i sitt eget hus ... Vær så ... 
god!» 

Den besøkende hadde banket to ganger 
pft døren, før doktoren hadde hørt det. Det 
var en eldre hen-e som ønsket å tale med 
ham om et viktig fon-etning. anliggende. 
Det var noen aksjer som kunne gi et godt 
utbytte. Hvis de ble plassert riktig, kunne 
der bli tale om 40-50 prosent. 

Doktorens panne ble lysere, han glemte 
Fridas sang. Hans mål var å bl i rikere, få 
større og større makt på pengenes og poli
tikkens område. 

V el stående, - det var han ganske vis. t. 
Han kunne ro e seg av byens største prak
sis. Han hadde et stort, rlott hus, en pen 
formue i banken og kunne i enhver hense
ende rose seg av å ha sitt på det tørre. 

Men doktor Lind hadde ikke i sinne å 
slå seg til ro med det. .. 

Da doktoren hal vannen time senere 
kom hjem etter å ha vært en tur i banken, 
møtte han in kone i entreen. 

«Du, Molly, vi må si Frida opp. Og det 
til og med i aften. Vårt hus er ikke noe be-

dchus, - jeg vil ikke finne meg i å høre 
henne synge salmer fra morgen til aften.» 

«1~\'llgste byrde han oss feller, 
når i b(>nn tillwrn vi geir ... » 
Auer den fri ske. glade stemme der ute 

~ 

fra. 
«Der kan du selv høre!» utbrøt dokto

ren ergelig. «Det er virkel ig for galt!» 
Fruen forsøkte en liten innvending. 

«Men Frida er så flink i huset, jeg har nes
ten ikke hatt maken ti l hen ne. Du skulle 
bare se hvordan alt skinner der ute i kjøk
kenet.» 

«Sier du henne ikke opp, gjør jeg det! 
Du kan da rå en like så god pike igjen, 
sku lle jeg mene.» 

Et par minutter etter var doktoren ute 
på kjvjkkenct. «HØr, Frida,- min kone for
teller meg at De er flink, og det tror jeg 
gjerne. Men alle de gudelige sangene skal 
v i ikke ha mer av. slikt noe har vi ikke 
vært vant til i vårt hus. skal jeg i Dem.» 

Frida festet sine klare øyne på dokto
ren: «Hr. doktor, jeg mtt synge, - og hvis 
jeg ikke rår lov til det, mtt jeg be om å flyt
te ... » 

<<Det var nettopp det jeg ville si ,» tord
net doktoren. «De kan fl ytte den l. - jeg 
vi l ha fred i mitt hus.» 

Der var så . ti Ile i det store huset. Alle 
hvisket og gikk på tåspissene. 

Den unge doktorfruc lå alvorlig syk. I 
løpet av et døgn vi lle det vise seg, om det 
ble li v eller .. . 

Doktoren torde ikke tenke tanken til en
de. 

Han hadde tilkalt to av hovedstadens 
dyktigste leger. De hadde gjort alt hva der 
stod i deres makt. Nettopp nå var de inne 
hos den syke. 
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«Det gjør meg overmåte ondt, doktor 
Lind. - men jeg tror det er meget lite håp, 
- meget lite håp.» 

Den eldste av legene ristet på hodet, da 
han avsa denne dom. 

«Det kan ikke være sant:- jeg vil ikke, 
-jeg kan ikke miste henne ... » 

Den staute. sterke mann ristet av beve
gelse. Han så hen på det kjære, bleke an
sikt. strøk gang på gang over den hvite 
hånd. så kunne han ikke mere. Var der ela 
inoen rednin cr - incren h1'elp å få') Da var o 0' o . . 
det, som om han plutselig hørte en frisk, 
klar stemme: 

«Hvilken venn l'i har i Jesus. 
alt han vet og alt fm mår. 
Tyngste byrde han oss lefler. 
Når i bønn fil ham l'i går.» 

Med ett ønsket doktoren at hun som 
hadde sunget dette, var ute på kjøkkenet 

" na. 
Men han hadde jo vist henne bort, 

hardt, brutalt. 
l natt vi lle krisen komme, hadde den 

store professor sagt. 
Å, jeg kan ikke miste henne, jeg kan ik

ke. 
Var der da ingen, som kunne hjelpe? 

Eller var eler en, - ham, som Frida sang 
om? Var det virkelighet med en slik all
mektig Gud? -

Fem minutter senere jaget doktoren av 
sted mot sin tidligere husassistents hjem. 

Bare hun nå var hjemme. -
Han ringte hardt på dørklokken. En li-

ten pike kom. 
«Er Frida hjemme?» 
«Ja, hun er. Det er min søster.» 
Frida hørte stemmen og kom ut. 
«Å, Frida, - vil du be- for min kone -

hun liooer dødssyk - oo J'eo -J·eo kan ikke o::: o e ~ 

miste henne. Og - vi l De glemme det. jeg 
sa den aften. -» 

12 

Det kostet noe for den stolte mann å si 
dette, men det måtte sies na. 

l Fridas øyne lyste gleden. Nå visste 
hun, at hennes bønn var hørt, - Gud hadde 
funnet veien til den rør så stolte doktors 
hjerte. 

<da. doktor, jeg skal be. Det er, liksom 
jeg har den forvissning, at Gud vil la Dem 
beholde deres hustru.» 

Den natt sov doktor Lind ikke. Det var 
en nau, han aldri glemte. 

Da det led mot morgen, gikk det som et 
brus gjennom huset. Doktorl'ruen kommer 
seg, krisen er over. -

For doktor Lind var det en underiio o 
morgen. Det var som om en stor makt var .... 
kommet inn i hans liv- en makt, som han 
måue bøye seg for. Det dugde ikke det han 
hadde byoo·et på - det ramlet i orus da 

00 o ' 
storm vinclen kom. 

«Min Gud - kan du tilgi meg- jeg, som 
er så hard - som aldri har villet skjenke 
deg en tanke ... og dog hørte du mitt rop 
og lot min hustru leve.» -Frida Holm måtte komme tilbake til 
doktor Lind. 

«Nå må De synge, Frida,» sa doktoren, 
«synge enda mer enn før - for nå er der 
skjedd et stort under her i huset. Nå har 
Gud funnet oss, og han har lagt en ny sang 

o • o 
ogsa 1 var munn.» ..... 

Og Frida sang: «0, at jeg kunne min Je
sus pnse ... » 

Doktoren sang med, der hvor han satt 
ved sin hustrus seng. 

Fm hc~{tel << Den ga111le organist og andre fond
l ingen•. Luthask Missionsforenings Forlag. 

Kobenlw\'11 1939. Fra dansk 1•ed TÅ. 
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Når Gud tJefsitJner blir det nok! 
Av Ludvig Hope (1 871 -1954) 

«Men hva er dette til så mange?» 
Joh. 6,9. 

Gud har lagt inn i menneskelivet to un
derlige krefter som han har gitt navnet vel
signelse og forbannelse. Som et skju lt, 
men sterkt strømdrag smyger de seg gjen
nom hvert enkelt menneskeliv, gjennom 
hus og hytte og ut til folk og land. Når 
Guds velsignelse er med oss, blir det alltid 
nok. Da gror det på marken, da øker maten 
i deigtrauet, i gryten og i matfatet. M en 
kommer forbannelsen over oss, da smyger 
skju lte ormer inn i alt; de tærer ut og rår 
alt ti l å svinne bort mellom hendene våre. 

Der hvor det har vært nok, der blir det 
meget for l i te ti l noen få. 

Således er livets tale, og al le som und
res over dette, gjør vel i å lese kapitlel 28 i 
5. M osebok. Der vil de f inne svar på 
spørsmålet. 

Der Filip får så altfor lite, hvordan han 
regner, der blir det mer enn nok under Jesu 
signende hender. 

H va skal vi så g jøre for å eie Guds vel
signelse? 

For meg kommer en del av svaret slik: 
Vær en ærlig og riittig arbeider i den stil 
ling du nå har. Vær fornøyd med det du 
har og misu nn ikke andre. T a vare på det 
du eier, spar elet du kan, og hjelp andre så 
langt du rekker, eler du tror elet er rett å 
hjelpe. 

La intet gå til spille, elet sier han som 
eier alt. 

Legg så hendene dine sammen og be 
Gud vels igne ditt arbeid, din mat og alt elet 
du eier ! Der går veien inn under Guds vel
signende hender. 

Gud sign vårt arbeid og vårtfolk, 
ver ogso med kvar sanningstolk, 
kom inn og ver i heimen vcir, 
sign du i dag den mat me får! 

Fra andaktsboka boka «Et ord i dag» 

Godt n1Jtt år ... 
Vi har neltopp ønsket hverandre godt 

nytt år ! Slik vi l vi også gjerne hilse alle dere 
våre lesere! M en, som du vil se hvis du leser 
dette lille bladet, så har vi ikke noe nytt i 
vente i denne verden . Det er bare en ting 
som i egentlig forstand er nytt og stadig ror
nyes; - det er livet i Gud. Og Guds nåde, den 
er ny hver morgen! (Klag 3:23) 

M en vi selv og vår verden eldes for hven 
år og alt går mot en avslutning. Ingen kan 
benekte at det er mørke skyer over horison
ten i 2003, med fare for storkrig, rrykt ror 
terror, sultkatastrofer. økende fattigdom og 
en værsituasj on som skaper frykt og uro ... 

Og midt i al t dette mørke skinner det et 
lys fra himmelen. <deg er verdens lys,» sier 
Jesus. (Joh 8: J 2) 

Dette lyset vi lle vi gjerne være med å for
midle inn i det nye året. Og i dette lyset skin
ner denne store sannhet rra Jesu munn: <deg 
er oppstandelsen og l i vet. Den som tror på 
meg, skal leve om han enn dør. Og hver den 
som lever og tror på meg. skal aldri i evighet 
dø.» (Joh l l :25-26) Det er godt å ha med seg 
inn i 2003! 

Godt nytt år i Jesu navn ! 
Red. 
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FototJrafen 
Av Asbjørn Aavik (1902-1997) 

Han var innflytler til vår by. Kristen fra 
en annen provins. Og rør han hadde rått 
ordnet sin bolig, kom han p<.i besøk. I vår 
by var det bare denne ene protestantiske 
forsamling, han hadde funnet. l hans 
hjemby, som var større, var det flere ... 

Og den unge mannen gjorde det godt. 
•fan hadde i sannhet mye nytt og flott ut
styr til ~~ være i vår l~j e ll vcrdcn . Flammen
de plakater og farge fotos i veldige forstør
relser fikk alle ti l å sLansc opp og glo ... 

Og så gav han så rikelig i offerkurvcnc. 
Mest kan hende i månedsofTerposcn. Han 
bad tidlig om å men slik, da han så diako-... 
ncnc dele ut. Slik kom hans navn tidlig i 
dette register. Og de fargeglade konvolut
tene kom fy ldig tilbake den siste søndagen 
i hver maned. 

Pa en stor plakat i v~tr oppslagstavle ne
de ved døra ble summene skrevet inn. In
tet navn. Hver måncdsgivcr hadde et num
mer i regnskapet. Samme nummer her i 
oppslaget. Alle kjente sitt nummer og kun
ne lese sin gave ved utgangen. Fotogra-

~ ~ ~ ~ 

rens var blant de største. 

Slik var vår fotograf. Også villig og 
grei om vi bad han om en tjeneste i for
sam lingen. Ikke redd ror tl skyve ermene 
opp. L ys og glad ... 

Så satt han der i vekkelsesmøtene hvor 
forstander Liu Dao-sheng talte. Hadde ... 
funnet en plass i en stor forsamling av 
medlemmer fra v[tr byforsamling og de 
mange i småflokker ut over landet - mi ..... 

spesielt innbudt. 
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Jeg hadde vært innom fotografen. ... ... 

- Jo, han ville prøve å komme til alle 
tre nwHene vi skulle ha hver dag. Kunne jo 
hende at noe kom i veien en eller annen av 
dagene. Men nå som han hadde få tt eta
blert seg, blitt kjent i løpet av året i vår by, 
videre rått lært opp en ungdom som i 
nødsfall også kunne fotografere, sku.lle elet 
nok ordne seg. 

Sammen med alle oss andre i en fullsalt 
kirke kom også han inn i åndsmakten som ... 
1ft over oss. Budskapet var sterkt, realistisk 
og rett pa sak. Syndene ble nevnt ved 
navn, sl ik Skri ften gjør det. Og den store 
Bibelen til forkynneren i prekestolen ble 
nittig brukt. Det var Ordet som fikk lyde, 
sterkt og klart - uten omsvøp. Forstander 
Liu hadde også opplevd mye i sin reise
vi rksomhet etter Marie Monsen* reiste ti l
bake til Norge. Mannen var nok det red-.... 
skap Herren brukte mest og sterkest de 
nærmeste år etter hun hadde reist over 
Nord- og Sentral-Kina og tent ilden. Der
for hadde Liu mange opplevelser fra me
nigheter han hadde besøkt - store og små. 
Noen innenfor vårt eget felts grenser. De 
fl este utenfor. Alt delte åpenbarte vår synd 
og vår nød - for så å skape lengsel etter 
Jesus, hans renselse og tilgivelse. 

Og den unge fotograf kom inn i stor 
syndcnød. Det var nok første gangen han 
fikk delta i slike sterke møter - oppdratt 
som han var i en god kristen baptisthcim 
og foreldrenes menighet. Glidd inn liksom 
fra barn av uten en personl ig opplevelse 
av el møte med Jesus som frelser. Nå møt
te han den korsfestede som et fortapt og 
hjclpcl~1st menneske. Derfor satt han der 

o o 

()O orat J CttefJllØtCne. 00 

* Norsk rnisjomcr som slod i vckkclscsarbcid i Kina. 



Ettermøtcnc, j a ... 
Det ble i vckkingstidcr aldri oppfordret 

til dcue. M en ofte før prekenen var over, 
tok folk til å reise eg og komme frem, 
kaste . eg nesegrus ned på platt formen cl
ler nedenfor i sterk gråt og syndcrkjenncl
sc. Et stykke ut i uken lå ogstl fotografen 
der. l flere møter kom han frem på samme 
måle, men uten å bli forløst. Flere ganger 
snakket jeg med ham. Noen ganger bad vi 
sammen. Jeg leste de a1Jer be. te Hen·ens 

~ 

løfter for ham, men intet hjalp. l gjen og 
igjen kom det: 

- Min synd, min synd, så stor, så sort... 
Det aller dypeste helvete er for godt for 
meg. 

Per onlig var j eg helt fortvilet for den
ne unge venns sky ld. Gikk Jesus ham forbi 
her i alle rop om tilgivelse? 

Så var det igjen en hverdags formiddag. 
Og det var mot slutten av møteserien. For-
~ 

samlingen har bare Økt. Noen har vært 
hjemme og få tt med seg slekt, venner og 
naboer. Jeg ser mange nye ansikter. 

Da er det at fotoarafen reiser sco- oo- o-år o . o o o 
frem til møtelederen, en av forsamlingens 
eldstebrødre. Ber om en eller annet. Jeg ..... 
hører det ikke. Vi synger nemlig. Men ser 
at den un ge får et nikk om svar. 

~ 

Og etter siste vers står han frem eler like 
foran prekestolen. Med seg har han en stor 
papirrull. Jeg undres på hva det vel kunne 
være. Vendt mot den tore forsamlin g, lar ..... 
han rullen gli opp. Den når helt i golvet 
der han så holder den med begge sine hen-

~ ... 
der. Og er tettskrevet med klare, store 
tegn. Selv nederst i salen kan lesekyndige 
fange det inn. 

Dødsstille blir det da den unge løfter 
den enda litt høyere opp: 

- Dette er syndene mine. Ja, det er 
mange, mange flere. Det finnes ikke papir 
nok til alt det budskapene disse dagene har 
søkt frem. Gråten v il overvelde mannen, 

men han finner atter ro for sin stemme: 
- Jeg har ikke sovet i natl. lkkc vært av 

k lc.c rne. Har sittet for meg selv og skrevet .... ~ 

ned syndene mine. men selv nå ved mor-
gen var jeg ikke ferdig. 

Jeg sitter der og ser på mannens synde
register: Det er nesten like langt som han 
selv. Nå er øverste del helt oppunder ha
ken. Neder. te på tåtuppene av hans ko. 

Øverst klart nedtegnet de ti bud . 
- Jeg har syndet mot hvert ene. te ett av 

dem ... 
Et sukk går gjennom forsamlingen. Et 

gisp nærmest. 
- Drept noen med kniv el ler andre vå

pen har jeg ikke. Men disse dagene har det 
lydt, sterkt her at vi kan drepe med våre 
ord. Hvor mange j eg slik har tatt livet av, 
vet bare Gud. 

Og å dette .. . 
Han peker på det sj ette bud. - Du skal 

ikke bedri ve hor. Ingen av dere her i møtet 
nå aner hvor ofte j eg ved k veid har gått 
inn i den li l le gate med alle de små røde 
lyktene over inngangene. Mer behøvde 
han ikke si, for alle vi ste at her lå horehu
sene side om side. Her levde natten. Hi t 
listet menn seg, lydløst i sko med LØysåler. 

- .Jeg har sittet her i gudstjenesten søn
dag formiddag, gitt mitt pcngeofTer, fo ldet 
mine hender ved «Fader vår» og tatt imot 
velsignelsen. Ved samme dags kveld har 
j eg ligget med horekvinner ... Jeg tjener j o 
bra nå, men jeg deler pengene med Jesus 
og «Røde-lykt-gaten». 

A tter kjemper gutten med gråten . om 
vil overvelde ham. I forsamlingen er det 
mange som nå deler hans lt'u·er. Vi er i 
vekkelse. Vi er inne i en mektig åndsmakt. 
Dette er ikke teater. En ung mann stiger 

~ .... 
ikke frem sl ik for å opptre. Han er i en for-
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t vilclscns syndcnød, og djevelen vil ikke 
slippe silt unge bytle. Gutten er langt 
hjemmefra, har siMt seg ned i en by i en 
fremmed provins. Og så i fortvilelse og 
syndenød ikke kunne finne porten inn ti l 
Gud. 

M øtelederen gir ham tid - tid til å grfttc, 
tid til å fortsette nedover silt store synde
register. En hel preken ble det. Den mer
keligste jeg noen gang har lytlct til. Da 
han kom ti l si u siste tall hell nede ved sko
tuppene, et sted nær 30, var en preken time 
gått. 
~ 

Så tørker han tårer vekk først med ene 
ermet på sin side kinescrdrakt. Så med det 
andre. Beooe var allerede våte av den uno-

~o e 
es mange tårer. Lommetørklær brukte ing-
en i det gamle Kina. Ruller så synderegis
teret sammen og finner plassen sin. 

Da reiser forstander Li u seg. 
~ 

Og aldri før har han hau slik fart opp 
plattformen. Og han har et ord. Det var 
sikkert ikke den teksten han hadde forbe
redt seg på. For jeg så han bladde en del i 
Det gamle testamente mot slutten av gut-

~ ~ 

tens preken. Til slutt merket han det av 
ved en stor brett i sin bok. 

- Jeg har et ord til deg. 
Han peker ned i benken ti l fotografen. 
- Hva heter du? 
Han far navnet tilbake. 
- Ja, jeg har et ord spesiel t til deg nå. 

Jeg vi l preke bare ti l deg. Og er det andre 
her i møtet nil som har bruk for det, sft er 
det til deo oo. Ooj·eo vet man<rc her trcno-o o o ;;:;:. e e 
er dette nettopp nå. Det st~u· i Klagesange-
ne 3:58. 

Og det begynte en bladraslen over hele 
kirkehuset. Hvor hen i denne store bok 
finner vi vel dclle klagcskrirt'? Fotografen 
er helt i vi llrede. Hadde sikkert aldri opp
daget at det fantes en slik bok i Bibelen . ... 
En evangelist er borte og hjelper ham. Så 

16 

nå har han sin store bok oppslfttt, og fing-
o rene pa verset. 

Forstander Li u leser høyt, klart og tyde
lig fra prekestolen: 

- Herre, du har ført min sjels sak, du 
har frelst mitt liv ... 

Ber så forsamlingen være med - en 
oano to oanoer oo enda en oancr Denne e e• e e e e e · 
siste sterkt og samstemmig. Selv de innen ... ~ 

vccrcrene våre nå som ikke kan lese, har ee 
rått elet inn. 

Og så ble det vel en preken der oppe 
fra. Forstander Liu er grepet av en mektig 
åndsmakt. Overveldet av det budskap han 
har fått. I denne åndsmakt forkynner han 
nå om Jesus Kristus, hvordan han tok vår 
sak ptt seg og bar vttrc synder gjennom 
Getsemane, inn for Pilatus, under korset 
opp ti l Golgata, og på korset gjennom de 
mange ti mer. .. 

Aldri før og aldri noen gang siden har 
jeg hørt evangeliet om Jesu sted fortreden
de lidelse og død båret frem i slik ånds
makt som denne hverdaos formiddacr der e o 
langt inne i det store Kina. Forkynt oss av 
en av landets egne vitner. 

En time gikk. 
Liu er langt inne i den andre. Og før 

~ ... 

ham var det jo en preken time. Noen menn 
m[t ut og rundt et hjørne. I stor hast er de 
tilbake igjen. Småspringer nesten tilbake 
til sin plass. De må rå alt med. Ordner sine 
bukser ntt på tilbakeveien. 

Jeg har brukt orglet i møtene, så jeg har 
plass på plauformcn sammen med taler og 
ledere. Hele forsamlingen er som et kjem
pestort fuglerede. Du har muligens sett et 
slikt fullt av «småbarn» som venter pu 
mor med mat. Da husker du alle disse vicl
ftpnc små nebb opp mot maten. Sulten. 
Hver liten streben oppad sier: - Meg først, 



mor! Jeg mer sulten enn de andre. La meg 
få mer, mer, mer. .. 

Slik var vår formiddag. 
Og slik kom budskapet om forløsning

en i Jesus Kristus. Forkynneren bladde og 
bl adde frem og tilbake i sin bibel. Det ene 
frelsesløfte større og dyrebarere enn elet 
andre. Han kunne liksom aldri bli ferdig. 
Jo dypere han kom i gullgruven, dess re
nere var evangeliets gull. 

Jeg så fra min unge plass på plattfor
men at mennesker satt der i benkene og 
lyttet seg løst - menn og kvinner som had
de ligget med pannen i vårt sementgolv og 
bekjent sine synder. - Takk, kjære Jesus! 
Priset være Herren! Lovet være ditt helli
ge navn, store Gud! Slik lød det fra benke
ne. 

l denne min unge opplevelse greidde 
j eg ikke holde gråten til bake. D et hele 
overveldet meg slik. Ikke bare elet jeg så 
nedover i kirken vår. Nei, det veldige var 
en stor og åndsbåren forkynnelse av Jesu 
st,edfortredende lidelse og soning. 

Men så skjer det plutselig noe. 
Forstander Liu går ned fra prekestol og 

plattform. Alles øyne følger ham. Like 
ned i benken ti l fotografen går han. Ber 
om å Cå den store papirrull med guttens 
lange synderegister. Går så frem ti l preke
stolen. Stiller seg like foran den. På sam
me ruter i vårt sementgolv hvor gutten 
hadde stått. Ruller så ut alt det en ung for
tvilet synder hadde skrevet ned gjennom 
en natt. For så å plukke og ri ve det i små
bi ter. .. 

Dødsstille i forsamlingen. 
- Har noen en fyrstikk? 
En mann kommer frem og stryker av 

en. 
Forstanderen krøller alt det opprevne 

sammen og setter fyr på. l ett nu er det 

brent ned til aske. 
M ed foten graver forstanderen asken 

sammen og setter fotsålen bort på. Ser så 
ned i benken til fotografen: 

- Slik gjør Jesus nå med din synd. Den 
er borte. Han har trådt den under sin fot i 
en stor seiersvandring, og ser den aldri, al 
dri , aldri mer ... 

Jeg har ikke ført noen dagbok fra denne 
tid i landet, men den formiddags opplevel
se er ri sset inn i mitt sinn og minne med en 
j erngriffel. Vil aldri slettes ut. 

For den unge fotograf reiser seg plutse
li o opp oo bryter ut i en forunderJio oo ori -o o o o o 
pende takkebønn. Han løfter sin panne 
opp mot L ammets trone og takker, takker 
og takker for alt Jesus har gjort for ham. 
og fortsatt vil gjøre i ledelse og seier i fot
spor som fører til det evige li v. Det strøm
met frem i stor forløsning og guddomme
lig fryd og glede. 

Etter at han endelig rår satt seg, hører 
j eg f ra hans plass: - Kjære Jesus, j eg ser 
det nå, ser det, ser det! 

Fra boken «Aks i modning» 
Lunde forlag 1979 

NIJ. radiosender i Peru 
God gave1nngang i ?002 g jorde at 

det vm mulig u bevilge k1 60 000, ti l ny 
1 adio1-.cnde1 i Pcm. Den gamle ha1 væ1t 
u~o,hthi l O!' wæl'l ~o,trømkrcvende . Vare 
vennc1 t Pe1u ha1 knge <Snskct ~C!' ny, 
rnen N LL har ikke hall nud le1 l i l delte 
føJ mt 

«Vi skal he llerrcn skulTe midler.» 
har <.h: W HII oss rrn Peru . Det har lian nu 
gjo1t. Takk til deg som er med t ri lil 
Gud\ rike! R<'d. 
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To skal male på samme kt!ern 
Det hendte for mange ~i r siden. 
Eski l Ga ren gikk med trette skri u bortover 

~ 

landeveien. Bokvcska var tung. men i hjertet 
var det enda tyngre. lian hadde i noen år gatt 
omkring som et Herrens vitne. solgt og spredt 
bibler og gode kristne skrifter og bs.>ker. Han 

~ ~ ~ 

talte med mennesker om deres evige vel og 
holdt Jl'l~Her. hvor det var mulig. 

~ 

Egent lig var han fra en av de sydligste 
landsdeler. og der var en samling av troende. 

~ ~ 

som i Jesu navn hadde kalt ham til å gå ut til 
'-' 

andre med den sannhet som var blitt så dyrebar 
for hans eget hjerte. Su kom han pa sine reiser 
ogsu helt opp til landsbyene i Smaland. 

Eskil hadde hatt mange forskjellige opple
velser i de år han hadde v~crt med f1 så Guds 
ords sted. H.:'tn. spott og fornkl hadde han råll 
sin gode del av. Men det var forholdsvis lett å 
ba.: re. Verre var det med de nwrke tider og den 

~ 

andel ige wrkc i hans egen sjel. Da kunne han 
ikke t'ple Guds nc.ide. og hans virksomhet sa sa 
hapl<1s ut. Han husket no!-. tider hvor Gud had
de vedkjent seg hans virksomhet og enkle for
kynnelse. Han merket at s<cden ikke var sådd 
forgjeves. Men de siste dager hadde vært sft 
tunge. lian følle det som llerren var langt bor-

'-' -
te. og hvor han kom. så tok de i mot Sannheten -
med kulde og likegyldighet. 

«Herre. jeg er uduelig til deue arbeide.» 
sukket han. Og sa bestemte han seg til å bli 

~ -
hjemme ror godt. nur han na kom hjem. 

lian stanset ved en sv ing ved veien og t~1r

ket svcuen av pannen. Foran ham W den lille 
byen med vannfall og mølle. lian st1 i sin notis
bok. For to t11· siden hadde han vtcrl her sist. 
Det stod i boken at han hadde solgt en bibel til ... 
mollerdrengen. Han husket godt. at han der ute 
på garden ble vist bon med overlegen forakt. 
og da han spurte nwllerdrengen om han ikke 
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trengte til å lese i Bibelen. ble der ikke svart 
engang. Hans kamerat, møllerens sønn. for
klarte med en spottende latter. at om Gunnar 
enn kunne beskyldes ror mange ting. så var han 
dog ikke hellig. 

Eskil gav de unge menn hver sin traktat. 
M en nwllerens sønn rev sin i stykker ror øyne
ne pf1 ham. og under forbannelser lot han bla
dene ra re bort med vinden. Gunnar derimot, 
kjøpte en bibel og la traktaten inni. Med en stil 
le tv1nn for de to unne menn on byens innbyn-' o :;:. '=' 
gcrc. f'ortsallc Eskil sin vei. 
~ 

Na gikk han sa igjen pa veien opp mot m~>l
lcrcns gard. Sønnen Ander:-. arbeidet i haven. -
lian hvilte seg et ~>yeblikk pti spaden og s[t p[l 
den fremmede. Da gikk der plutselig et gjenn
kjennende smil over ansiktet hans. Han skynd
te seg bort til Eskil og hilste høf'lig. 

«Er det ikke den mann som var her ror to år 
siden og solgte en bibel til Gunnar. moller-- ~ 

drcnuen her pa oarden?» ::: ~ 

<do. det passer.» 
«Gud skal ha takk. At han har hørt 111111 

tv1nn oo latt mco rå treffe deo in ien! Tiloi meo ) e e e"~-=u :::- ~ 

mi ne spottende ord og min dårlige oppførsel 
den oano Bibelen oo den traktat De na Gun-e- e-· o o 

nar. er blitt oss begge til frelse. Kom med opp 
rn1 verandaen og hvil en stund. De ser trett og 
sulten ut. Jeg skal ga inn til mor og be henne 
om a lage til liu katTe og smorbrtld.» 

~ - ' 

Glad og overrasket tok Eskil plass p{l ve
randaen. Et par minuller etter kom Anders til
bake. 0!:1, han fortalte: 

~ 

«Like rør De var her sist. falt Gunnar beru-
set i vannet, og var like ved å bli knust av 111(151 --
lchjulct. som var i full gang. Det var et stort un-
der at han ble reddet. Men det var ogsa i siste -
oyeblikk. Deuc vakte ham opp av syndes<1v-
nen. lian ble ulykkelig. men sa det ikke til no-



en. Derfor var det ikke så underlig at han kjøp
te en bibel av Dem. Han begynte ivrig å lese i 
den, og leste også den traktat De gav ham. Han 
kom snart til sannhets erkjennelse. I stedet for 
lystige viser, som før lød fra hans lepper tidlig 
og sent, begynte han nå å synge salmer og kri s
telige sanger. Det var dog ikke nok med det en
gang. Han lot ingen som kom i hans nærvær i 
fred. Han talte til oss om hvor lykkelig han var 
blitt, fordi han visste at synden var forlatt, og 
han formante oss til å vende om til Gud. 

Stakkars Gunnar! Det ble en tung tid for 
ham. Vi hånet og spottet ham. Far og mor, pi 
ker, naboer og alle som kom for å male, drev 
spøk med hans bibellesning. Men ingen var så 
stygg som jeg. Jeg hadde vært så glad for Gun
nar. Han var en prektig mann, selv om han en 
gang imellom drakk litt for meget. Og ingen 
kunne spille til dans som Gunnar. Jeg kunne 
slett ikke bli fortrolig med den tanke at han var 
blitt en kristen. Nå var det jo slutt med alt det 
morsomme vi hadde hatt sammen. Jeg hånet 
ham, jeg tigget og bad ham om å komme til 
fornuft igjen og bli som før. Men Gunnar stod 
fas t. Og for hver dag som gikk, ble han mer og 
mer grunnfestet i Guds ord. 

Da ingenting hjalp, tenkte jeg på å spille 
ham et puss. En dag, mens han var borte, tok 
jeg hans bibel for å kaste den i elven. Men 
hvordan det nå kunne være, vet jeg ikke. Jeg 
kom til å åpne boken, og mine øyne fa lt på dis
se ord: «To skal male på samme kvern , den ene 
skal tas med og den andre lates tilbake.» 

Uten å tenke over hva jeg gjorde, stod jeg 
og leste ordene flere ganger. Til slutt ble det 
som en ildskrift som brente seg inn i min sjel. 
Jeg begynte å føle meg skamfull og ulykkelig. 
Sti Il e la jeg boken på sin plass, men ordene var 
umulige å gl.emme. Det varte ikke mange dage
ne før jeg måtte tale med Gunnar. Vi leste sam
men, og til sist fikk jeg også visshet om at mine 
synder var utslettet i Jesu blod. 

Vi er nå to, som takker og lover Gud. Far 
ble vred i sinne, da han hørte hva som var 
hendt med meg. Men nå tar han det mere rolig. 
Mor er vakt. Gunnar og jeg har begynt en søn
dagsskole nå i år. Og jeg har endog fått lov av 
far å be Dem om å holde møte her en aften, 
hvis De kom hertil igjen en gang. Kan det bli 
nå i aften kanskje?» 

«Ja.» 
«Vi skal nok sørge for at naboene får vite 

elet. Å, så glad Gunnar vil bli! Men se - der 
kommer han jo!» 

I neste øyebJ ik.k hadde Gunnar sluttet seg 
ti l selskapet på verandaen, hvor mor bød på 
smørbrød, kaffe og melk. Far var et ærende i 
byen, men Anders visste at når han hadde lovet 
noe, så holdt han det. Derfor skyndte han seg 
med å sende bud til naboene om at der ble mø
te i Møllergården klokken åtte. 

Der kom mange folk, og Guds Ånd var nær 
og velsignet ordet fo r hjertene. Langt utpå nat
ten satt Gunnar, Anders og mor i gjesteværelset 
hos Eskil , hvor de spurte, hørte og leste. Da Es
kil neste morgen dro nordpå, var han glad og 
skamfull. «Ti lgi meg min synd og vantro,» ba 
han. «Takk, at du ennå gir den åndelige sæd 
vekst og liv. Er det din vilje, så l.a meg ennå en 
tid få lov ti.! å gå bud fra deg.» 

O, Herre, led du mine trinn, hvert ett, 
Og la ditt lys meg i milt. mørke fø re, 
Gi meg å vanne og en åkerplett. 
Av solen brent og ferdig at hent.Ørre. 

Fra boken "Den gamle organist" og andre 
fo rLellinger. Luthersk Misson.\:f'orenings 

Forlag, København 1939. Til norsk ved TÅ. 
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Mpteflirksomhet i Lekmannsmisjonen flåren 2003 

Per B. Holm: ........ Hurdal, Sannidal, 
Skiptvet 

Hans Henrik Brix: Skiptvet, Askim, 
Nærbø, Randaberg, 
Sannidal, Hardanger 

Jon Espeland: ....... Peru, Sannidal, 
Vestfold 

Håv ar Fjære: ........ Kvelde 
Martin Fjære: ....... Skiptvet, Sandefjord, 

Sannidal, Tørvikbygd 
Lars Fossdal: ........ Arnadal/ Andebu, 

Sannidal, Svarstad, 
Askim, Dimmelsvik, 
Randaberg, Skiptvet 

Ingar Gangås: ....... Ø. Hedrum/Kodal, 
Bygland, Varhaug, 
Vestfold, Skiptvet, 
Moldova 

Olaf Klavenæs: .... Askim, Tørvikbygd, 
Kvelde, Sannidal 

Olaf A. Klavenæs: Skiptvet 
Tore Mangelrød: .. Norheimsund, 

Sverige, Tysvær, 
Randaberg, Askim, 
Skiptvet 

Gunnar Fossli: ...... Askim, Kvelde 
Karl Notøy: .......... Øvre Surnadal 

Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, 
som skal dømme Levende og døde, og ved 
hans komme og hans rike: Forkynn Ordet! 
Vær rede i tide og utide. Overbevis, irette
self og trøst, med all tålmodighet og Lære. 
For det skal komme en tid da de ikke skal 
tåle den sunnt~ lære, men etter sine egne 
lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, 
eller som det klør i øret på dem. De skal 
vende øret bort fra sannheten, og vende 
seg til eventyr. Men vær du edru i alle 
ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjer
ning, ful(fØr din tjeneste. 

2Tim 4:1-5 

Vi vi lle gjerne at disse versene fra 
2Tim skulle ledsage reiseruten for Norsk 
Luthersk Lekmannsmisjon dette semeste
ret! 

Så vi l vi enda en gang få minne hveran
dre om å gå i forbønn for vi rksomheten 
som står for døren rundt om i kristenflok
kene. La oss bære både møtene, forkyn
nerne og tilhørerne fram for Gud og be om 
sti llhet, åndskraft og vekkelse! 

Og la oss heller ikke glemme våre ven
ner i Peru og Moldova. Dette er et kall 
som Herren har gitt oss, og som vi får væ
re med å støtte i bønn og offer. La oss hus
ke at de lever av våre gaver når kollekt
kurvene gfu· rundt på møtene! Vi samler 
ikke inn penger av gammel vane, men for 
at Guds rike skal komme i Norge og blant 
folkeslagene! 

- Sekretæren -




