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Jesus – vår hvile
Av Nils Skjælaaen
«Han leder meg til hvilens vann.»
Sal 23:2
Mang en hvileløs kristen løfter sitt
ansikt med et glimt av håp i øyet straks
ordet hvile nevnes. Men hos de fleste
dør det ut igjen med et sukk: «Ja, jeg
får tro at jeg skal hvile når jeg engang

til slutt når hjem, men her på jorden får
jeg kjempe og streve så godt jeg kan».
Av og til møter en til og med bitterhetens harde ansikt når en nevner
ordet hvile: «Jeg trodde også at det var
en hvile for Guds folk, men den daglige livskamp de siste 10–15 år har fratatt meg all tro på at jeg skal finne
Maleri av Carl Bloch
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den». Slike toner høres fra mange av
Guds barn rundt om i by og bygd. De
kjemper og sliter, strever og kaver,
feiler og sukker. Ørkenens vanskeligheter og problemer har også gjort dem
vantro som Israels barn.
Hvile i den daglige vandring
Sjelefienden har klart å forblinde
dem. Riktignok har de ved forsoningens blod erfart hvilen fra trellelivet i satans tjeneste, men tillitens
hvile i den daglige vandring som
troende er ukjent. De har ennå ikke
fått se Jesus selv som hvilen. De har
ikke blitt riktig stille for hans innbydelse: «Kom til meg alle dere som
strever og har tungt å bære, og jeg vil
gi dere hvile», slik at de har fulgt den.
De har ikke søkt hvilen ved å bære sitt
åk sammen med Jesus, og derfor har
de heller ikke funnet den. De har forsøkt å bære åket alene. Han som innbød til hvile, ble ikke hørt og forstått,
og så har de segnet til jorden. Byrden
ble for stor.
Men ser du ham ikke nå, kjære
leser? Ser du da ikke at han, Jesus, er
vår hvile? Det er han som inderlig
lengter etter å komme inn og ta din
plass i alt, enten det er glede eller bekymringer! Han ønsker fullstendig å
ta plassen i stedet for deg!
Hører du ikke at han kjærlig og
mildt ber deg om å søke hvilen ved
å bære ditt åk sammen med ham?
Gjør du det, da skal du finne den! Den
hvile som var så stor for Israel, men
som i Kristus Jesus er enda større og
herligere for den troende i dag.

Hvilens uendelige rikdom
Så stille det blir der inne i sjelen
når øynene åpnes for hvilens uendelige rikdom i Frelserens egen person.
Det urolige og flakkende forsvinner,
likeså det bekymrede og sorgfulle, ja
også det bråkende og ståkende.
Da blir den troende stille og tillitsfull, akkurat som Jesus selv. Det
gjelder hver den som Jesus nå får
åpenbare sin egen saktmodige og
ydmyke natur i.
Å for en rikdom! For et liv!
Det er mer enn manna, mer enn
noen dråper vann nå og da – det er
overflod, og det var det Jesus kom for å
gi! Overflod av liv!

Når det er spørsmål om styrke, er
Jesus svaret.

Hvile fra strev og bekymringer
Og igjen står den troende der mer
og mer betatt ettersom en får se sin
Frelser som svaret på hele sitt livs
lengsel, som hvilen fra alt strev og alle
bekymringer.
Da dukker håpet opp også i den
svake som lenge har forsøkt å bli sterk,
men som stadig er blitt svakere og
svakere! Nå avslutter han alle forsøk
på å bli sterk, og er tilfreds med å være
svak, ja tilfreds med ikke å makte noe
som helst. Nå hviler han i ham som
makter alt, han som selv er styrken.

Jesus er vår styrke
Det er ikke noe bestemt eller ubestemt som plutselig skal komme
dalende ned fra skyene, men det er
Guds egen Sønn som er kommet ned
og nå tilbyr seg å leve i deg, han som
ga seg selv for at du og jeg skulle
styrkes med all styrke etter hans
herlighets kraft! Han er den som stadig
søker de skrøpelige kar for at hans
kraft alene skal få æren!
Fra «Helliggjørelsens hemmelighet».
Forsiktig språklig bearbeidelse og
undertitler ved IG

Redaksjonelt
Dette nummeret inneholder et
innstikk om Bibelskolen på Fossnes. Flere av artiklene i bladet
peker på nødvendigheten av å søke
hvile og frelse hos Jesus alene. La
oss be om at bibelskolen får være
en plass der Ordet og det ene nødvendige får stå i sentrum.
Neste nummer av bladet kommer i begynnelsen av august.
Vi ønsker alle våre lesere en god
sommer!
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Bøna opnar stengde dører
Av Dag Rune Lid
Jesus seier: «Men du, når du bed,
gå då inn på rommet ditt og lat att
døra, og bed til Far din som er i
det løynde. Og Far din, som ser i det
løynde, skal løna deg i det openberre»
(Mat 6:6). Ein annan stad i bibelen står
det: «Bed, så skal de få» (Mat 7:7).
Trur du Guds ord er til å stola på?
Trur du me kan setje vår lit til Guds
ord og lovnader i alle ting? Ja, trur me
det, då skal me òg få lese Guds ord akkurat slik det står.
Herren svarar
Men du seier kanskje: – Eg har
bedt år etter år, gjennom eit langt liv
for mine, men dei er enno ikkje frelste.
Det ser heilt umogleg ut.
Då er det ikkje lett å tru Guds ord
og lovnader. Men Herren har aldri
svikta. Han svarar alltid på bøn i Jesu
namn, men ikkje alltid slik me tenkjer.
Og han svarar i si tid.
Fleire stader i bibelen står det: «I
den tid eg fann det rett, bønhøyrde eg
deg» (2Kor 6:2). Herren bestemmer
sjølv når han vil svare, men han svarar
alltid, for elles måtte han bryte sitt eige
løfteord til sine. Det har enno aldri
skjedd.
Synd kan stengje
Noko anna er om det kjem synd i
ein truande sitt liv, slik det står i det
første kapitlet hos profeten Jesaja:

«Kor mykje de bed, så høyrer eg
ikkje». Men då ville ein leve i synda,
då ville dei forsvare synda, og då
Herren tala ordet sitt til dei, ville dei
ikkje bøye seg for det.
Det me snakkar om her er den som
får leve i eit fortruleg samfunn med
Jesus, som ikkje kan løyne noko for
han. Det er som Lina Sandell skriv:
Jeg har så lun en hytte
i bønnen med min Gud.
Vi synd og nåde bytter,
og jeg er Jesu brud.
Der legger han sitt øre
så nær mitt hjerte matt.
Jeg merker han kan høre
om ei et ord blir sagt.
Her gjeld denne herlege lovnaden:
«Og kva de så bed om i mitt namn, det
skal eg gjera, så Faderen skal verta
herleggjord i Sonen. Dersom de bed
meg om noko i mitt namn, så skal eg
gjera det!» (Joh 14:13-14).
Verande i Ordet
Den siste kvelden Jesus var saman
med læresveinane sine, understreka
han på ulikt vis dette med å be. To
gonger rett etter kvarandre sa han:
«Dersom de bed om noko i mitt namn,
så skal eg gjere det» (Joh 14:13-14).
Han ville leggje dette inn over
disiplane sine no når han skulle forlate
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Moldova
Boris Moser sitter fremdeles
fengslet i Tiraspol. Han er sønn til
Natalia og Vladimir Moser (leder
for den lutherske kirken i landet).
Situasjonen er svært vanskelig, og
helsetilstanden hans er kritisk. Vi
vil minne våre lesere om å fortsette
bønnekampen for ham, hans foreldre og den hardt prøvede kirken.
Red.

Ludvig Hope seier: «Når alle våre
vegar her på jord er stengde for oss,
når all vår kraft er knust, kan me
leggje våre veike hender i hop, be i
Jesu namn – og få». Og han fortset
slik:
«Moses bad, og Israels fiendar vart
slegne.
Josva bad, og sola stod stille i
Gideon og månen i Ajalons dal.
Josva bad, og tre stormakter låg
knust ved hans føter.
Elias bad, og det regna ikkje på tre
og eit halvt år.

dei. I det neste kapitlet seier han på ny:
«Dersom de vert verande i meg, og
orda mine i dykk, kan de be om kva de
vil, og de skal få det. Far min vert
herleggjord ved dette at de ber mykje
frukt, og de skal verta mine læresveinar» (Joh 15:7-8)
Om det verkeleg hadde gått opp for
hjarto våre kva bøneretten, og bøn i
Jesu namn, verkeleg betyr, hadde me
brukt mykje meir tid på kne med Gud.
Men djevelen set alt inn på å gjere tida
vår travel, og han arbeider kontinuerleg for at Guds born skal misse trua på
bøna i åndskampen. Her har djevelen
vunne mange sigrar.
Den sterkaste kraft
Bøn er den vegen Gud har opna for
oss inn til seg sjølv, og det er den
sterkaste kraft som er gjeve av Gud.
Målet med bøna er at Guds vilje skal
skje og ha framgang mellom oss.
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Daniel bad, og han gjekk mellom
løver som om dei var lam.
Peters vener bad, og lekkjene fall av
han og jernporten i fangehuset opna
seg av seg sjølv».
Gud er den same
Kva vitnar bibelen? Den vitnar om
at Gud er den same i dag som i går,
som han var på Moses og Elias si tid,
og som han var på Daniel si tid. Han er
i går og i dag den same. Han har enno
all makt i himmelen og på jorda.
Når det menneskeleg sett ser heilt
umogleg ut, er det likevel slik at ingenting er umogleg for Gud. Då kan Gud
oftast sleppe til, for då er me komne på
den plassen at me er vortne heilt
hjelpelause.
Del 3 av 5 om «Bøn i Jesu namn»

Ett navn som holder
Tiden her på
bibelskolen
har
vært av veldig stor
betydning for meg.
Det å sitte ned i
sammenheng over
så lang tid og lytte
til Guds ord, er en
mulighet jeg neppe får igjen seinere i livet, og jeg
er virkelig takknemlig for månedene på Fossnes. En får
tydelig merke at Ordet er levende og
virksomt og skarpere enn noe tveegget
sverd. Men det er vondt når Gud avslører hvem jeg egentlig er, at hjertet mitt
er så fullt av falskhet, og at min kjærlighet til Gud og mennesker er så kald. Det
er sant som det står i sangen:

Å, jeg er en synder stor.
Det er all min navneære,
bedre kan det ikke være
når jeg hører lovens ord.
Hvis dette var alt, var jeg fortapt og
uten håp for evigheten, og det ville vært
helt fortjent! Men derfor er det så ufattelig godt å tro:
Men da du er Jesus blevet,
og fordi m i n skyld du tok,
derfor står mitt navn innskrevet
deilig nå i livets bok.
Dette navnet er det eneste som holder i liv og død, og det har vært så rikt å
se det igjen og igjen. Tenk, i Jesus har
jeg alt det jeg trenger for å komme i et
rett forhold til Gud, for å bli bevart og
leve med ham og nå frelst hjem til
himmelen!
Kjersti Brennsæter (20),
student 08/09, fra Hurdal i Akershus

Solnedgang sett fra bibelskolen

Skoletur til Gaustatoppen

Fin tursti nær skolen

Se der Guds Lam!
I Kolosserbrevet 3:4 står det: «Når
Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også
dere bli åpenbart med ham i herlighet».
Kristus, mitt liv! At vi en gang skal stige
fram i herlighet sammen med ham, er
noe vi trenger troens øye for å se.
Her i meg, ser
det så annerledes
ut. Her er det bare
utallige
synder
mot den hellige
Gud. Midt i dette
vil jeg gjøre som
Asaf skriver i den
73. salme: «Jeg
tar min tilflukt til
Herren Herren for
å fortelle alle dine
gjerninger». Jeg får ta min tilflukt til
Kristus, han som er mitt liv, og fly til hans

Ord. For han har selv sagt: «Kom til
meg, alle som strever og har tungt å
bære, og jeg vil gi dere hvile»! og: «Den
som kommer til meg, vil jeg slett ikke
støte ut».
Ja, han er selv grunnen til dette. «Se
der Guds lam som bærer verdens
synd»! Ja, se der på Guds lam, ikke på
meg. Se på Guds lam som bærer
verdens synd – min synd.
Selv er jeg intet, men Kristus mitt alt,
inntil i dag, til i dag!
Han på min regning har skrevet betalt
inntil i dag, til i dag.
Kristus korsfestet, ei annet jeg vet.
Han brakte soning da døden han led.
Han er min frelse, min glede, min fred,
inntil i dag, til i dag.
Mirjam Holmgren (21),
student 07/08, fra Byske i Sverige

Tenk, han gav sitt liv for meg!
«Blodet på de hus hvor dere er, skal
være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi» (2Mos 12:13).
Gjennom dette året på bibelskolen
har det blitt så stort for meg å se forbildene i den gamle pakt som peker fram
mot den store frelsen i Jesus: Hvordan
Gud gjennom Israelsfolket åpenbarer
frelsen, dem alt var gitt til, som det står i
Romerbrevet (9:3): «Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene».
Selv om de hadde fått alt dette, forherdet de seg, like til i dag. Ja, en får se
noe av syndens bedrag. Jeg merker det i
mitt eget liv; alt som ser så forklokkende
ut og har en slik dragende makt, det er i
sannhet døden selv som vil ha meg i eie.
Da ser en i sin maktesløshet at en treng-

er en frelser, og
Jesus blir stor og
umistelig. Tenk, at
han ville gi sitt liv
for meg, enda han
visste hvor fordervet av synden jeg
var!
Så får jeg ta
min tilflukt til blodet. Det holder, for
det har Jesus selv
sagt i sitt Ord. Takk skal han ha for det!
Hans blod mitt purpur være skal
når jeg engang får trede
fra denne verdens jammerdal,
til evig fryd og glede.
Maria Gjuvsland (21),
student 08/09, fra Siljan i Telemark

Herrens ord er rene ord
Overskriften er hentet fra Salme
12:7. Vi lærer noe vesentlig om Herrens
ord i denne salmen: «Herrens ord er
rene ord, likesom sølv som er lutret i en
smeltedigel i jorden – sju ganger
renset».
Herrens ord er så helt annerledes
enn menneskers ord. Ofte går det
tomme og unyttige ord ut fra vår munn.
Av og til lover vi ting vi ikke kan holde.
Og dessverre hender det at vi sier én
ting, og så gjør vi noe annet.
Men slik er det
ikke med Herren.
Herrens ord er
rene ord. De er
ikke blandet med
ord
som
ikke
holder mål, som
ikke oppfylles eller
som ikke iverksettes. Sammenligningen som er
brukt her i Salme
12, med lutringen av sølv, skal fortelle
oss at Guds ord er fullkomment og uten
brist eller mangler.
Det betyr i praksis at det Herren sier,
det skjer. Men det betyr også så mye
mer. Det innebærer at Herren etter sitt
vesen er ett med sitt ord. Herren er
Ordet (Joh 1:1). Det er fullstendig samsvar og samklang mellom Herrens person og vesen, og Ordets innhold og
vesen.
Slik er det ikke med oss mennesker.
Det er ikke samsvar mellom det du og
jeg sier og det vi utretter og gjør. Derfor
heter det i en annen salme om mennesket: «Hvert menneske er en løgner» (Sal
116:11).
Dersom du skal vite noe sikkert om
tilværelsen her i tiden, om din sanne stil-

ling som menneske overfor Gud, og om
hvordan du kan bli frelst fra den fortapte
stilling du er i, må du gå til Ordet.
Det er mye i bibelen du og jeg ikke
forstår, og aldri kommer til å forstå. Men
du kan ta Herrens ord til deg og si: «Jeg
stoler på det du har sagt Herre. Jeg
setter min lit til det du har lovet».
Mange ganger når vi leser i bibelen,
verken føler eller kjenner vi noe. Det
virker så nytteløst. Det skjer ikke noe.
Ordet virker så mørkt og kaldt og dødt.
Når du har det slik, skal du begynne å
takke Herren for at hans ord er rene ord.
Begynn å takke ham for at hans ord er
sannhet. Takk ham for at han ikke kan
svikte! Takk ham for at den som setter
sin lit til ham, aldri i evighet skal bli til
skamme!
Dersom du gjør dette, kommer du til
å erfare at Herrens ord blir deg til hjelp.
Og når du minst venter det, vil Herren
også åpenbare sitt ord for deg og gi deg
lys.
På denne måten øves du i troen. Slik
øves du i å tvile på deg selv og stole på
Herren. Med andre ord: Du kommer til å
bli avhengig av Herren. Og du skal gjøre
Abrahams erfaring: «Men på Guds løfte
tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk
i sin tro, idet han gav Gud ære» (Rom
4:20).
Konrad Fjell,
timelærer

I natt kreves din sjel av deg
Snart har to terminer gått, og en kan
spørre seg selv: Hva har tiden på bibelskolen gitt meg? Er det noe jeg kan anbefale andre? Er
det ikke mye annet
en kunne ha lyst til
å gjøre i løpet av et
år? En rekke hendelser i livet mitt
har vist meg at alt
kan ta en brå slutt.
Jeg våknet opp av
min
syndesøvn.
Spørsmålet
om
hvor jeg skulle tilbringe evigheten, ble alvorlig for meg.
For ett er nødvendig. Jeg vil ta frem den
rike bonden som et eksempel. Han sa:
«Så vil jeg si til min sjel: Sjel! Du har mye
godt liggende for mange år. Slå deg til ro
– et, drikk, vær glad! Men Gud sa til han:
Du dåre! I denne natt kreves din sjel av
deg. Hvem skal så ha det du har samlet?
Slik er det med den som samler seg
skatter og ikke er rik i Gud» (Luk 12:1921).
Det er ingen ting som sier at du må
gå på bibelskole for å få riktig evighets-

perspektiv. Det går an å omgås Guds
ord, høre det, lese det, samtale om det,
synge om det og grunne på det andre
steder også. Men her får du tid til stillhet,
uten all støyen rundt, uten at alt en
skulle og burde gjøre, opptar tanker og
sinn. Det er godt å sette seg ned med
Ordet, ikke bare noen korte stunder,
men på nytt og på nytt, ta seg tid til å
tenke over livets to utganger, tid til å
møte vår frelser og dommer. «Dere gjør
vel i å akte på Ordet. Det er som en
lampe som lyser på et mørkt sted, inntil
dagen lyser fram og morgenstjernen går
opp i deres hjerter» (2Pet 1:19).
Under Ordets innflytelse får du ikke
stor og sterk tro på deg selv. Nei, du blir
liten. Men når du blir liten og hjelpeløs,
en fattig synder – og i evangeliet finner
Jesus – da har du funnet en stor frelser.
«Då har eg berre Jesus, og då er trua
sterk», synger vi i en sang. Tenk at du
som tror på Jesus, er en av dem som
skal synge den nye sangen – den frelste
skares sang i himmelen!
Marcus Söderlund (24),
student 08/09.
Fra Skellefteå i Sverige

Vinterlige aktiviteter

Tur til Prekestolen i Rogaland

Gleden som venter
Det er hebreerbrevets forfatter som
formaner jøder som var kommet til tro på
Jesus (12:1-3). De opplevde vanskelige
tider. Trengsel, spott og vanære var
dagligdags. Det kostet å bekjenne
Jesu navn. Troen ble virkelig satt på
prøve. Noen syntes allerede å ha blitt
liggende etter på veien til himmelen.
Omkostningene – og vanæren – ble for
stor.
Guds Ånd minner dem om at det er
en kamp for å nå himmelen. Djevelen,
den onde verden, og deres onde hjerte
ville hindre dem i å nå fram til den salige
herlighet som ventet der framme. «Den
som vil leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt», sier Skriften.
Hebreerne formanes til å løpe i
kampen med tålmodighet, ved å se på
Jesus.
Hvordan var det for Jesus? Skriften
sier at han «for den glede som ventet
ham, led tålmodig korset, uten å akte
vanæren». Å bli hengt på et kors, var
den største vanære et menneske kunne
oppleve. Han, sann Gud og sant
menneske, den eneste rene, ble dømt til

Jeg vil ile til din hvile,
til din himmel inn.
Ved din side vil jeg stride,
la meg være din!
Å, hvor godt at på min vei,
vil du, Jesus, lede meg,
til jeg kronen foran tronen
får av Herrens hånd.
Philipp Friedrich Hiller 1767
(Sb 446:4)

døden, hengt på forbannelsens tre til
spott og spe for alle. Forlatt av Gud og
mennesker. Han døde som en av de
verste syndere hans samtid visste om.
Ingen kan forstå hva han led og
hvor stor vanære
han bar.
Hvordan maktet han det? Skriften svarer: Han så
fram til gleden som
ventet ham. Det
var å se sin brud
frelst i himmelen,
og igjen å få sitte
ved sin Fars høyre hånd. Om kort tid var
hans strid og lidelse forbi.
Du som har fått tro deg frelst for Jesu
skyld, er i stadig kamp. Satan bruker ditt
eget onde hjerte, de religiøse og verden
for å få deg mismodig. Du kjenner også
på vanære ved å holde fast ved bekjennelsen. Du fristes til å gi opp troen.
Skriften sier: Se på Jesus! Din synd
er sonet ved hans død, og det dobbelt
opp. Tenk på gleden som venter deg i
himmelen! Der, kledd i Guds rettferdighet, skal du for alltid være Faderen og
Sønnen nær i deres herlighet. Ingen
lidelse mer, heller ingen død mer. Det er
fremtid!
Å unndra seg kampen, er å unndra
seg til fortapelse. Hva er da vunnet?
Hvilken fremtid er det?
Akt derfor ikke på kampen og vanæren ved å bekjenne Jesus, men tenk
på gleden du har i vente. Se på Jesus!
Han holdt ut og nådde fram. Du skal
også nå fram, om du holder ut.
Lars Fossdal,
lærer

Fossnes-info
Noen av familiene blant personalet
bor på skoleområdet. Det er Liv Jorunn
og Martin Fjære med de fem guttene
Eivind, Tollef, Johannes, Filip og Aksel.
Det samme gjør Sara og André Heian
med jentene Ester og Mirjam.
Martin er lærer og vaktmester ved
skolen, mens André er husfar og vaktmesterassistent.

Det innebærer at internatmiljøet er
noe større enn selve skolemiljøet, og det
er en berikelse for elevene.
Det er gode aktivitetsmuligheter
rundt skolen – både lysløype, fotball- og
sandvolleyballbane, turstier, samt et flott
skianlegg bare 10 minutters kjøring
unna. Skolens treningsrom er også mye
brukt av elevene.

Studentheim
På bibelskolen bor det flere tidligere
elever. Noen har fått seg arbeid i nærheten, andre holder på med videre
studier, flere av disse ved Høyskolen i
Vestfold.

Beliggenhet
Bibelskolen ligger i et naturskjønt
område, og det er anlagt en kommunal
kultursti som går helt inn til skolen. Det
er kort avstand med bil til Tønsberg (ca.
10 min.), Sandefjord (ca. 25 min.) og
Sandefjord Lufthavn, Torp (ca. 20 min.).

Familien Fjære

Familien Heian

En kilde i ørkenen
Av Alf Hartvedt
Vi leser om Hagar og hennes sønn
Ismael at Abraham ga dem brød og en
skinnsekk med vann, og lot dem fare
tidlig en morgen. «Og hun gikk av sted
og for vill i Be’erseba ørken» (1Mos
21:14). De for vill i ørkenen! Og det er
menneskelig å fare vill i denne verdens
ørken. Villfarne barn finnes over alt på
denne jord. De går der ute i villelse
blant ørkenens hyl, borte fra farshuset,
borte fra Gud. Profeten Jesaja beskriver det slik: «Vi fór alle vill som
får, vi vendte oss hver til sin vei» (Jes
53:6).
Det står videre om Hagar: «Da det
var forbi med vannet i sekken, kastet
hun gutten fra seg under en busk og
gikk bort og satte seg litt på avstand,
for hun tenkte: Jeg vil ikke se på at
gutten dør. Så satt hun et stykke unna
og brast i gråt» (1Mos 21:15-16). Hun
kom helt i fortvilelse. Såre tårer og
hulkende gråt. Ja, det er mange tårer
som rinner på denne jord. Tårer i ensomhet, lidelse, smerte og nød. Hagar
øynet ingen utvei.
– Men det står så vidunderlig, og
det har vært redningen for mennesker
i nød til alle tider: «Men Gud hørte
gutten ynke seg» (v.17). Denne store,
allmektige, gode Gud, hørte en liten
gutt i sår hikst, ynk og gråt. Og vit det
min venn! «Se, Herrens hånd er ikke
for kort til å frelse, og hans øre er ikke
for tunghørt til å høre!» (Jes 59:1).
Han ikke bare hører, men han ser også

årsaken til din gråt. Og han sier til
Hagar ved sin engel: «Hva fattes deg,
Hagar? Frykt ikke! For Gud har hørt
gutten ynke seg der han ligger». Det er
håp for deg min venn! Gud har sett deg
der du ligger i nød og lengsel. Det
trengs ikke mange ordene. Gud ser
situasjonen, ser ditt indre. Han forstår
helt dine anliggender. Han ser ditt behov for frelse og hjelp, og kommer deg
i møte. Han løfter deg opp og fyller din
trang.
Så står det så fint: «Og Gud åpnet
hennes øyne, og hun så en brønn» (v.
19). En livgivende kilde med klart,
godt og kaldt vann midt i den tørre,
livsfarlige ørken! For en underbar Gud
vi har! Hagar gikk til den velsignede
kilde og «fylte sekken med vann og ga
gutten å drikke». De var reddet fra den
visse død!
Kjære venn! Gud har åpnet en kilde
for deg og meg. Der kan vi bli renset,
helliget og få lov å drikke oss til liv, til
krefter og til og med bli frodige og
grønne! Jesus står og venter der ved
brønnen, ved kilden.
L&E

Møteuke
Gyland i Vest-Agder
10.-14. juni
Taler:
Odd Eivind Stensland
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Mens vi venter på Jesu gjenkomst (IV)
Av Per Bergene Holm
2Tes 1:1-2:3a
Det er trolig bare gått noen få
måneder siden Paulus skrev sitt første
brev til menigheten i Tessalonika.
Apostelen har fått ny underretning om
forholdene, og det er særlig én sak
som får ham til å skrive snart igjen:
deres forventning til Jesu snarlige
gjenkomst.
Først begynner han med å takke
Gud for menigheten. Troen på Jesus er
i stadig vekst. Den vokser rikt og viser
seg ikke minst i alle de forfølgelser og
trengsler de holder ut. Kjærligheten er
også i stadig vekst hos dem.
Apostelen kan derfor rose seg av
tessalonikerne. De er et bevis på at det
evangelium han forkynner er sant, i og
med at det viser sin kraft til å omvende
og skape nytt liv hos dem som tar imot
det. Det åpenbarer at det ikke bare er
menneskeverk, men Guds eget verk
ved hans Ånd.
Trengslene og forfølgelsene menigheten opplever er et varsel om Guds
rettferdige dom, sier apostelen. De
troende som har vandret i Jesu fotspor
og levd i tro og kjærlighet, sannhet og
rettferdighet, har her i tiden lidd urett
og trengsel. Da, ved Guds dom, skal de
lønnes. De som med utholdenhet i god
gjerning har søkt herlighet og ære og
uforgjengelighet, skal Gud gi evig liv
(Rom 2:7). De som har måttet lide for
Jesu navns skyld, skal da få ro. Men
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over dem som har vært gjenstridige og
gjort ondt, som har ført trengsel over
de troende mens de selv har levd i
ro og vellevnet, skal det da komme
trengsel og dom.
Dette skal skje ved Jesu gjenkomst,
når Herren Jesus åpenbarer seg fra
himmelen med sin makts engler. Da
kommer ikke Jesus som første gang,
i fornedrelse og svakhet. Nei, da
kommer han i herlighet og majestet,
som Herren – med flammende ild – og
tar hevn over dem som ikke kjenner
Gud og er lydige mot vår Herre Jesu
evangelium. Skriften taler om lydighet
mot evangeliet. Det er den lydighet
som innebærer å tro på evangeliet, å
innrette seg etter det og leve i det.
Evangeliet er et mektig frelsesbudskap for fortapte syndere. Det lover og
gir syndenes forlatelse og evig liv til
den som vender seg til Jesus med sine
synder, hvor ille en enn er stedt, hva en
enn har gjort. Ja, om syndene er blodrøde som purpur, skal de bli hvite som
snø. Om de er røde som skarlagen,
skal de bli som den hvite ull. Slik er
Gud i sin nåde, for Jesu sonings skyld.
Men den som ikke akter på denne
kjærlighet og nåde, som ikke vil vite
av sin synd og skyld og omvende seg
og søke frelse, men blir i synden, over
den er det ingen nåde. Da gjenstår bare
en forferdelig dom, i følge hebreerbrevet. De skal bli fortært av sverdet,
sier profeten Jesaja. Og apostelen

Paulus forkynner: «Den straff de skal
lide blir en evig fortapelse borte fra
Herrens åsyn og fra hans makts herlighet». Forferdelig – en evig og uavvendelig fortapelse, uten opphør, uten
slutt.
Du må ikke tenke at det er likegyldig hvordan du lever. Nei, det du
sår, skal du også høste. Sår du i kjødet,
skal du høste fordervelse av kjødet. I
evangeliet er det gitt deg frelse fra
synden og kjødet, til et nytt liv med
Gud. Men lever du ikke dette du fødes
til ved troen på Jesus, fortsetter du i
syndelivet og står Gud imot. Da står
det ingen frelse tilbake, og du dømmes
uten barmhjertighet til evig vrede. Det
er Guds alvorlige og hellige ord.
Den dag da han kommer
for å vise seg herlig i sine hellige
og underfull i alle som tror
Når Jesus kommer igjen, skal vi
ikke bare få se hans sanne herlighet og
makt åpenbart. Men denne herlighet
skal også hans troende få del i. Vi skal
åpenbares med ham i herlighet. Alle
skal forvandles, sier Skriften. Vi skal
bli ham like, for vi skal se ham som
han er. Hvilken uendelig forskjell: en
evig herlighet og salighet! Da skal alle
ting bli omsnudd.
Dette skulle få oss til å holde motet
oppe om vi her i tiden skulle se ut til å
trekke det korteste strået, om vi led
urett og ble ringeaktet, løyet på og
undertrykt. Hva har vi ikke igjen for å
bli i troen på Jesus, «på sannhets sti,
alt ondt forbi»? Hvilke løfter har vi
ikke!

Derfor ber vi også alltid for dere at
vår Gud må akte dere verdige for
sitt kall
Denne formaningen møtte vi også i
det første brevet, og vi finner den i
hele Det nye testamente. Er du kalt til
å være Guds barn, Jesu bror og arving
til himmelen: Vis deg verdig til et slikt
kall! Tenk deg en arving til en stor
gård, eller en kongesønn som en dag
skal bli innsatt i kongeverdighet. Men
så lever han som om han overhodet
ikke var opptatt av sin arv. Nei, han
levde for alt mulig annet, i sus og dus.
Du er himmelarving. Er det stort for
deg, akter du det for noe? Eller har du
din lyst i verden og lever som om du
hører denne verden til? Det måtte være
at du ikke er verdig dette kallet, at du
ikke bryr deg noe om det, fordi det har
så liten betydning for deg. Noen tenker
at de ved døden skal begynne å elske
Gud, få lyst til det gode og bli opptatt
av himmelen og livet med Jesus. Men
det er ikke slik. Døden gjør ingen forandring. Da vil du elske det du elsker
her i tiden og søke det du søkte her.
Derfor ber også apostelen om at Gud
må:
Fylle dere med all lyst til det gode
og med kraft til troens gjerning
Ikke slik å forstå at vi fortjener det
evige liv gjennom gode gjerninger,
men der hvor troen på Jesus er hjertets
sak, hvor en gleder seg i frelsen og har
sitt liv i himmelen, der vil også livet
bære preg av det. Jo mer Jesus inntar et
menneskehjerte, jo mer vil det bli fylt
med lyst til det gode og kraft til troens
Lov og Evangelium nr. 5-09 side
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gjerning. Legg merke til at det står
«troens gjerning». Det er altså ikke
tale om noe du skal få til ved strev og
møye, men det er noe Gud virker hos
det menneske som lever i troen på
Jesus.
Så at vår Herre Jesu navn
må bli æret ved dere,
og dere i ham, etter vår Guds og
den Herre Jesu Kristi nåde
Når en troende blir helliggjort
og lever for himmelen, er det Jesu
navn som æres. Det er en virkning av
frelsen i Jesus. Da ser menneskene hva
Jesu navn formår. De ser kraften i
evangeliet til å reise opp fra død, synd
og mørke, for å gi liv, rettferdighet og
lys.
Den troende selv blir derimot mer
og mer avhengig av Jesus. Han dør
bort fra seg selv og sitt eget, og finner
mer og mer sitt alt i Jesus. Der har han
også sin ære. Slik er det Guds nåde
arter seg. Da æres ingen i sitt eget,
men Kristus æres i sine, og de i ham.
Vi ber dere, brødre, når det gjelder
vår Herre Jesu Kristi komme og
vår samling hos ham. La dere ikke
så snart drive fra vett og sans!
Vi skal merke oss at det første
kapitlet bare nevner troens og kjærlighetens vokster. Det sto ingenting om
håpet. Og det var ikke uten grunn, for
med håpet var ikke alt som det skulle
være. Uklarheten omkring Jesu gjenkomst og de troendes forening med
ham var stor.
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Det er åpenbart noen som har forkynt for menigheten at Herrens dag alt
er kommet, og de har dessuten påberopt seg apostelen Paulus til støtte for
et slikt syn. Men apostelen avviser at
han, verken i noen åpenbaring (ånd)
eller i tale (ord) eller i noe brev, har gitt
uttrykk for en slik lære. Derfor er det
ingen grunn til å la seg bedra. Vi vet
ikke så mye mer om denne vranglæren
og hva de mente med at Herrens dag
alt var nærværende. Men vi forstår at
det skapte forvirring hos de troende.
Paulus avviser muligheten av at
Jesus allerede skulle være kommet.
Først måtte bestemte hendelser inntreffe.
For først må frafallet komme
Frafallet står i bestemt form. Det
er tale om et bestemt frafall, noe
apostelen har talt til dem om mens han
var hos dem. Jesus taler også om en
veldig forførelse som skal gå forut for
hans komme. Frafall har det vel vært
til alle tider, men det er tale om et
massivt frafall fra troen, en veldig forførelse av både læremessig og moralsk
art, og som altså har sitt utspring i den
kristne forsamling.
Menneskene – og da er det nok i
første rekke tale om dem som omgås
Guds ord – skal da ikke tåle den sunne
lære. De skal ikke ta imot kjærlighet til
sannheten, men vende seg til eventyr
og bli offer for villfarelse, og lovløsheten skal ta overhånd. På apostelens
tid var dette enda noe framtidig, men i
dag er det ikke det! Vi ser det for våre
øyne!
Forts. i neste nummer
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Hvorfor kom du ikke før?
Barnestykke av Mia Hallesby
Da disiplene fikk Den Hellige Ånd
på pinsedagen, så de klart hva Jesus
hadde gjort for dem og for hele
verden. Nå kjente de veien til Gud. Og
fra den stunden var det bare én ting de
tenkte på: Det var å få andre med seg
på veien til himmelen.
Jesus hadde sagt til dem:
«Gå ut og gjør alle folkeslag til
disipler»! Og de tok fatt med en gang.
Du husker hvordan Peter fortalte
om Jesus på pinsedagen. Allerede
samme dag ble tre tusen omvendt.
Alle som ble glad i Jesus fortalte
videre det de hadde hørt. På den måten
gikk det glade budskap om Jesus fra
land til land. Helt til vårt land nådde
det. Det var som det ene lyset tente det
andre.
På samme måte skulle det være
med det lyset som er tent i våre hjerter.
Snart skulle det spre seg slik at hele
verden ble tent i brann for Jesus.
Men slik er det dessverre ikke gått.
Ennå er det millioner av mennesker
som ikke har hørt et ord om Jesus.

Hvorfor? Fordi mange små lys er
sluknet.
En misjonær talte en dag for en
flokk hedninger. Etterpå kom en av
dem bort til ham og sa:
«Avgudene har ikke gitt meg fred i
hjertet. Men nå forstår jeg at Jesus kan
gi meg det jeg lengter etter. Fra nå av
vil jeg tro på ham».
Så spurte han hvor lenge det var
siden de hadde hørt om Jesus i det
landet misjonæren kom fra.
«Å, det er flere hundre år siden
det», fikk han til svar.
Da så hedningen på ham og sa: «Er
det virkelig sant? Hvorfor kom dere
ikke før»?
Fra «Barneandakter»,
Indremisjonsforlaget, 1946
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