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Redaksjonelt
Etter at Jesus var stått opp fra de
døde, viste han seg flere ganger for
disiplene, og han gav dem misjonsbefalingen. Da han ble opptatt til himmelen, ble det sagt av to engler:
«Galileiske menn! Hvorfor står
dere og ser opp mot himmelen? Denne
Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme
måten som dere så ham fare opp til
himmelen!» (Apg 1:11).
Jesu gjenkomst nærmer seg. «Da
skal Menneskesønnens tegn vise seg
på himmelen, og alle folk på jorden
skal bryte ut i klagerop, og de skal se
Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet»
(Mat 24:30).
La oss arbeide så lenge det heter i
dag! På veien trenger vi å bli oppbygget ved å høre Ordet forkynt.
I dette nummeret får du glimt fra arbeidet i Moldova og litteraturarbeidet i
Bolivia og Peru. Du får også høre om
det som skjer på bibelskolen.
Misjonens økonomi er stram. Så
langt i år har det vært en nedgang i
gaver og kollekter. Innlagt giro i bladet
er ment som en hjelp til deg som ønsker å støtte arbeidet.
Guds rike er et «nåderike».
Tenk, hvilken nåde det er av Gud
at vi får være hans sendebud
og til den døende verden gå,
kjærlighetssæden fra Gud å så!
(Sb 764:1)
Ingar Gangås

Fór opp til himmelen
Av Magne Gudvangen

Når Jesus minner oss om himmelfarten sin, er det vel i grunnen noe som
bør gjøre oss glade. Himmelfarten forteller oss at kampen hans har lykkes.
Det han kom hit til jord for å utføre, er
fullført. Han er kommet tilbake dit der
han egentlig hører heime. Jesu opphold her på jorda som menneske, var
noe midlertidig. Siktepunktet er alltid
den nye himmel og den nye jord. Derfor kan han ved avslutninga av jordelivet sitt si til vennene sine: «Det er
til gagn for dere at jeg går bort» (Joh
16:7).
Det gagnlige
Jesus må ved flere høve minne om
hva som er gagnlig. Han vet vel at det
ofte er ei vanskelig lekse å lære, at det
Gud meiner og gjør alltid er til gagn
for oss. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men
tar skade på sin sjel?» (Mar 8:36) spør
Jesus Peter og oss andre. Det er noe
som er mer gagnlig for oss enn å vinne

og eie de mange verdiene som det lokkes med i denne verden.
Så veit han at det er til gagn for oss
også at han forlater disippelflokken sin
her og går heim til himmelen. Det er
gagnlig på flere vis. Dette er jo en synlig måte å vise oss at vi har fått en åpen
himmel over livet vårt. Han går foran
og viser oss dette. Vi skal vite det og
glede oss til å kunne følge etter.
Pinseunderet
Når han uttrykker det slik: «Det er
til gagn for dere at jeg går bort», og
minner oss om at Den Hellige Ånd
skal komme, peiker han på: Den tredje
personen i guddommen skal snart begynne gjerninga si. «Han skal herliggjøre meg», føyer han til. Dette blir vi
på en spesiell måte minnet om gjennom det som skjedde i pinsa.
Utdrag fra Andaktsboken
«Velsigna av Herren»,
Stiftelsen på Bibelens Grunn, 2005
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Nytt fra Moldova
Av Per Bergene Holm

Luthersenteret solgt
Etter at Natalia og Vladimir Moser
flyttet fra Tiraspol til Chisinau har det
ikke vært bruk for det lutherske senteret i Tiraspol. Det ble derfor solgt på
tampen av 2012. Det har vært en viss
prisstigning i perioden og til tross for
relativt omfattende rehabilitering av
senteret, ble det solgt med fortjeneste.
Pengene fra salget vil bli brukt i misjonsarbeidet i Moldova.

Natalia Moser

Undervisning via Skype
Kontakten med forsamlingene og
enkeltmedlemmer har vært vanskelig
for Vladimir etter at de flyttet til Chisinau. Det har vært en stor nød for ham.
Men nå ser han langt lysere på situasjonen i og med at han har begynt å ta
i bruk Skype. Han kan nå sitte på sitt
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eget kontor og ha videosamtale med
andre, gratis via internett. Vladimir
har begynt med ukentlig konfirmantundervisning og katekismeopplæring
med enkeltpersoner i Tiraspol og én
person utenfor Moldova (tidligere
medlem som har flyttet til Tyskland).
Det er også på plass utstyr i forsamlingene i Tiraspol og Kamenka og målet er
at Vladimir kan ha både prekener og
undervisning via Skype. Med en god
skjerm, enkel mikrofon og web-kamera begge steder, kan man både se og
høre hverandre.
Mulig besøk til Norge
Mange i Moldova har historisk hatt
tilknytning til Romania, og flere har
familie der. Derfor har Romania også
gitt rumensk statsborgerskap og pass
til alle som har en viss tilknytning dit.
Natalias foreldre bodde en tid i Romania og Natalia har nå fått rumensk
statsborgerskap og pass. Det betyr at
hun kan reise innenfor Schengen uten
visum, og hun ønsker derfor å besøke
Norge og Lekmannsmisjonen til sommeren. Det er mulig at det også blir
med flere, blant annet et par ungdommer, om de også får seg pass før sommeren. Natalia har et sterkt ønske om
at unge fra forsamlingene i Moldova
skal møte kristne ungdommer i Norge
og oppleve møtevirksomheten i NLL.
L&E

Pinsestevner 2013
ROGALAND 18.-20. mai
Talere: Lars Fossdal og
Odd Eivind Stensland
Skjæveland Misjonshus
Lørdag
18.00
Stensland
19.30
Fossdal
Søndag 1. pinsedag		
18.00
Fossdal
19.30
Stensland
Mandag 2. pinsedag
11.00
Stensland
Påmelding og info:
Karl Bø
Mob. 905 49 825		

ØSTFOLD 18.-19. mai
Talere: Martin Fjære og
Gunnar Fossli
Langli Bedehus
Lørdag
14.00
18.00
Søndag 1. pinsedag
15.00
17.00
Påmelding og info:
Sigbjørn Agnalt
Mob. 482 90 535

TRØNDELAG 18.-20. mai
Talere: Ingar Gangås og
Bjørn Valde

Fjære
Fossli
Fjære
Fossli

Mosvik Bedehus
Lørdag
19.00
Valde
Søndag
1. pinsedag
17.00
Gangås
19.00
Valde
Mandag 2. pinsedag 		
11.00
Valde
Påmelding og info:
Ingar Gangås
Mob. 901 51 234
		
Lov og Evangelium nr. 4-2013 side 5

Lysets barn og dagens barn
Av Per Bergene Holm

Guds skaperverk er preget av planmessig orden. Gud satte skille mellom
landjord og hav, mellom lys og mørke,
dag og natt, arbeid og hvile. Alt fikk sin
plass i helheten og sin bestemte funksjon. Han ga oss seks dager til å arbeide
på og én dag helliget han til å hvile på.
Hviledagens velsignelse ligger nettopp i dagens hellighet, at den er en dag
hvor jeg skal få hvile fra alt det jordiske som ellers opptar sinn, tanker og
kropp, og så skal jeg få sitte på Guds
fang og la ham få tale til meg om noe
som er viktigere enn jordlivet, få mitt
sinn rettet på hans evige frelsesråd og
evighetstanker med meg.
Satan søker å rive ned Guds skaperordninger, gjøre lys til mørke og mørke
til lys. Der Gud skapte mennesket
mannlig og kvinnelig og ga mann og
kvinne ulike funksjoner og oppgaver,
der søker han å forvirre det hele. Ikke
bare vil han at kvinner skal opptre som
menn (som da han henvendte seg til
Eva) og menn som kvinner, men gjennom homofilien vil han bryte ned selve
kjønnsforskjellen og skape kaos og
forvirring i hjem og samfunn.
Gud har gitt oss dagen til å arbeide
på og være våkne, natten til å hvile ut
og sove. Det er godt for både kropp og
sjel.
Stadig mer foregår nå på sen kveldstid og utover natten, også i kristelige
ungdomsmiljø, samtidig som flere
og flere sover til langt på dag. Er det
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byggende og positive aktiviteter som
skjer utover i de små timer? Nei, som
oftest er det en sammenheng mellom
mørket og natten og de gjerninger som
gjøres på den tiden. Vi er ikke skapt til
å være oppe om natten, når våre indre
og ytre sanser er sløvet og slappe. Det
gir den onde langt lettere spill med oss.
Det er mørkets time og mørkets makt.
«Rock around the clock» uttrykte
opprør mot alle autoriteter gjennom
brudd på den naturlige døgnrytmen.
Slageren har også en rytme som uttrykker opprør. Den gudgitte rytme
som er nedlagt i skaperverket, den
naturlige veksling mellom spenning og
avspenning, aktivitet og hvile, brytes.
I den moderne populærmusikken
forskyves enten rytmen i strid med
det naturlige, eller så gis det ikke rom
for den naturlige avspenning og hvile.
Musikken uttrykker kaos og forvirring,
opprør og selvhevdelse. Det er et satanisk bedrag at musikk som uttrykker
opprør mot Guds skaperorden kan
brukes i lovprisning av Gud.
Det er godt for mennesket å følge
Guds skaperordninger. Det gir harmoni
og sunnhet i livet. Vi trenger våkne
veiledere som kan vise de unge forskjell på lys og mørke, som kan stå på
veiene og vise veien til det gode, også
når svaret er: Vi vil ikke vandre på den.
L&E

Den Hellige Ånd og Åndens fylde
Av Ingar Gangås

Faderen er Gud. Sønnen er Gud.
Den Hellige Ånd er Gud. Derfor heter
det i misjonsbefalingen: «Gå derfor ut
og gjør alle folkeslag til disipler, idet
dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Mat
28:19). Det er tre personer, men én
Gud. «Hør Israel! Herren er vår Gud,
Herren er én» (5Mos 6:4). Denne ene
Gud er den eneste sanne Gud: «Før
meg er ingen gud blitt til, og etter meg
skal det ingen komme. Jeg er Herren,
og foruten meg er det ingen frelser»
(Jes 43:10-11).
Den Hellige Ånd er ikke en upersonlig ånd, eller en magisk kraft, men
en person. Han ønsker å innta og eie
ditt hjerte. Du får ikke bare en del av
Den Hellige Ånd når du kommer til
troen, slik at du må streve etter å få mer
siden. Enten har du ham helt og fullt,
eller du mangler Den Hellige Ånd og
står utenfor Guds rike. En person kan
ikke eies bare delvis.
Mange navn
Den Hellige Ånd har mange navn.
Han kalles «Guds Ånd» fordi han
kommer fra Gud og åpenbarer hva som
bor i Gud: «Men, som det står skrevet:
Det som intet øye har sett og intet øre
hørt, og det som ikke oppkom i noe
menneskes hjerte, det har Gud beredt
for dem som elsker ham. Men for oss
har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For
Ånden utforsker alle ting, også dyb-

dene i Gud. For hvem blant mennesker
vet hva som bor i et menneske, uten
menneskets egen ånd som er i ham?
Slik vet heller ikke noen hva som bor i
Gud, uten Guds Ånd. Men vi har ikke
fått verdens ånd, men den Ånd som er
fra Gud, for at vi skal kjenne det som
Gud i sin nåde har gitt oss» (1Kor 2:912). Vi kan ikke av oss selv forstå Gud
og Guds tanker. Men Den Hellige Ånd
åpenbarer ham for oss.
Livets Ånd
Videre kalles han «Livets Ånd»,
fordi han gir evig liv: «Uten at en blir
født av vann og Ånd, kan han ikke
komme inn i Guds rike. Det som er født
av kjødet er kjød, og det som er født
av Ånden, er ånd» (Joh 3:5). Får Den
Hellige Ånd slippe til i ditt liv, går du
over fra «døden» til «livet». Paulus vitner slik om dette: «For livets Ånds lov
har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov» (Rom 8:2). «Men
dersom hans Ånd som reiste Jesus opp
fra de døde, bor i dere, da skal han som
reiste Kristus opp fra de døde, også
levendegjøre deres dødelige legemer
ved sin Ånd, som bor i dere» (Rom
8:11). Etter syndefallet ble vi underlagt «dødens og syndens herrevelde».
Tar Den Hellige Ånd bolig i ditt hjerte,
blir alt nytt. Da kommer du inn i «livets
Ånds rike» og det blir en ny vandring
sammen med Jesus her på jorden og en
oppstandelse til det evige Guds rike.
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Sannhetens Ånd
Han er «Sannhetens Ånd», fordi han
vitner og taler sannhet: «Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende
dere fra Faderen, sannhetens Ånd som
utgår fra Faderen, da skal han vitne om
meg» (Joh 15:26). «Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede
dere til hele sannheten» (Joh 16:13).
Jesus sa om seg selv at han er
«veien, sannheten og livet» (Joh 14:6).
Den Hellige Ånd er «Sannhetens Ånd»
som vitner om Jesus og veien til ham.
Talsmannen
Navnet «Talsmannen» bærer han
fordi han taler vår sak hos Gud og er en
forbeder for oss: «Og her kommer også
Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi
vet ikke hva vi skal be om slik vi burde
det. Men Ånden selv går i forbønn for
oss med sukk som ikke rommes i ord.
Men han som gransker hjertene, vet
hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de
hellige» (Rom 8:26-27).
Barnekårets Ånd
Blant de mange navn som Den
Hellige Ånd har fått, bærer han også
navnet «Barnekårets Ånd». Han viser
oss hvem som har barnerett hos Gud:
«For så mange som drives av Guds
Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke
trelldommens ånd, så dere igjen skulle
frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd
som gjør at vi roper: Abba Far! Ånden
vitner sammen med vår ånd at vi er
Guds barn» (Rom 8:14-16). Det er forskjell på å være barn med arverett, og
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være en trell. Å ha «barnekårets Ånd»
betyr at vi er Kristi medarvinger, med
Den Hellige Ånd som «stempel» på
arveretten: «I ham (Kristus) har også
dere, da dere fikk høre sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse, ja, i ham har
også dere, da dere kom til troen, fått til
innsegl Den Hellige Ånd, som var oss
lovt, han som er pantet på vår arv, inntil
eiendomsfolkets forløsning, til pris for
Guds herlighet» (Ef 1:13-14).
Ånden som pant
Den som har barnekårets Ånd,
drives av Guds Ånd. Med andre ord kan
vi si at den som hører Jesus til, som tror
og er døpt, har Den Hellige Ånd. Det
går ikke an å være en kristen uten å ha
Ånden: «Men om noen ikke har Kristi
Ånd, da hører han ikke Kristus til»
(Rom 8:9). Den Hellige Ånd er pantet
på at du er et Guds barn: «Han har også
satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden
som pant i våre hjerter» (2Kor 1:22).
Da blir det feil å søke Den Hellige
Ånd etter at du er blitt en kristen, som
om du kan få Ånden to ganger, ved
«second blessing» eller en stor åndsopplevelse som skjer som en etappe
nummer to i kristenlivet. Det er bare
én Ånd: «For med én Ånd ble vi alle
døpt til å være ett legeme, enten vi er
jøder eller grekere, treller eller frie.
Og vi har alle fått én Ånd å drikke»
(1Kor 12:13). Denne ene Ånd, kan du
bare få når du innsettes i sønnekår hos
Gud: «Og fordi dere er sønner, har Gud
sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter,
som roper Abba, Far!» (Gal 4:6), og
du får den bare én gang: «Det er ett

legeme og én Ånd, likesom dere og ble
kalt med ett håp i deres kall. Det er én
Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles
Far, han som er over alle og gjennom
alle og i alle» (Ef 4:4-6).
Enten har du Den Hellige Ånd helt
og fullt, eller du mangler ham.
Den Hellige Ånds gjerning
Den Hellige Ånds gjerning er å vise
oss vår sanne stilling, som fortapte
syndere – og åpenbare frelsen i Jesus.
Han veileder oss til hele sannheten og
lærer oss det Jesus har sagt i sitt Ord.
Han forklarer «det gamle budskap»
slik at det blir nytt!
Uten Den Hellige Ånds gjerning er
det umulig å kjenne Gud og ta imot det
som hører Guds Ånd til. For et uomvendt menneske er alt som har med
Den Hellige Ånd å gjøre bare dårskap:
«Men et sjelelig menneske (dominert
av sitt ugjenfødte selv) tar ikke imot
det som hører Guds Ånd til. For det er
en dårskap for ham, og han kan ikke
kjenne det, det kan bare bedømmes på
åndelig vis» (1Kor 2:14).
Ånden forklarer Jesus for oss og
meddeler oss alt det han har sagt oss
i Skriften: «Men talsmannen, Den
Hellige Ånd, som Faderen skal sende i
mitt navn, han skal lære dere alle ting,
og minne dere om alt det som jeg har
sagt dere» (Joh 14:26).
Den Hellige Ånd arbeider gjennom
nådemidlene: Ordet, dåpen og nattverden, og aldri utenom disse. Dette er
de midler som Gud meddeler sin nåde
gjennom. De virker frelse. Det egentlige nådemiddel er Ordet, for det skaper

Neste nummer av L&E kommer til
helgen 9. juni!

og oppholder alle ting. Uten Guds ord
kan ingen ting bli til eller vedvare. Derfor heter det at Skriften kan gjøre oss
vis til frelse (2Tim 3:15). Uten Ordet
og løftet er dåpen bare vann, og nattverden bare brød og vin. Men Gud har
knyttet sitt løfte til disse elementene
og vil møte oss der. Gjennom Ordet,
dåpen og nattverden er det han som
kommer til oss.
«Likesom det skrevne Ord er øyets,
forkynnelsen er ørets, dåpen berøringens nådemiddel, så er nattverden et
nådemiddel som tilegnes ved å ete og
drikke. Til sammen viser disse nådemidler hvor allsidig Guds Ord kommer
til oss og kan mottas av oss» (Øivind
Andersen).
Overbevise om synd, rettferdighet
og dom
Vi kan si at Åndens oppgave er å
overbevise «verden om synd og om
rettferdighet og om dom» slik Jesus
sa det til sine disipler: «Om synd fordi
de ikke tror på meg. Om rettferdighet,
fordi jeg går til Faderen, og dere ser
meg ikke lenger. Om dom, fordi denne
verdens fyrste er dømt» (Joh 16:9-11).
Sammenfattet kan vi si at Den
Hellige Ånds oppgave er å ta fra mennesket alt håp om frelse ved lovgjerninger og skape tro og tillit til Jesu
frelsesverk. Han vil åpenbare Jesus for
våre hjerter og vise oss at alt er av nåde
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– uten gjerninger. «Han skal herliggjøre meg», sier Jesus, «for han skal ta
av mitt og forkynne det for dere» (Joh
16:14).
Da kan vi eie visshet om at vi skal
gå fri i dommen, for Jesus har allerede
seiret over djevelen og vunnet over ham
som vår stedfortreder. Når Ånden får
vise oss dette, fødes trangen til å leve
til Guds behag: «For de som er i kjødet,
kan ikke være Gud til behag. Men dere
er ikke i kjødet, dere er i Ånden, så sant
Guds Ånd bor i dere» (Rom 8:8-9).
Åndens fylde
For en rikdom å høre Jesus til! Da
har du alt. Du mangler ingen ting.
Likevel vil vi kjenne på denne spenningen: Er det mer å få? Jeg er så treg og
kald, hvordan kan jeg bli en mer åndsfylt kristen? Hva sier Bibelen om det?
Skriften taler mye om å bli «fylt
av Ånden» og om «Åndens fylde»:
«Drikk dere ikke drukne av vin, for det
fører bare til utskeielser, men bli fylt
av Ånden, så dere taler til hverandre
med salmer og lovsanger og åndelige
sanger, og synger og spiller for Herren
i deres hjerter, og alltid takker Gud og
Faderen for alle ting i vår Herre Jesu
Kristi navn» (Ef 5:18-20).
Bibelen taler altså om en fylde av
velsignelser, ikke bare en «andre velsignelse» (second blessing), men vi
kunne kanskje si: Den vil gjerne gi oss
tusen velsignelser!
Hvordan henger dette sammen? Å
være en kristen som har fått del i Den
Hellige Ånd, betyr ikke nødvendigvis
at Den Hellige Ånd har fått tilgang til
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all plass hos deg og meg! Han ønsker
stadig mer innpass i våre liv. Du har vel
ikke holdt noe tilbake – rom som ikke
han har fått tilgang til?
Å bli fylt av Jesus, skjer når du har
mistet deg selv. Når du blir liten, blir
Jesus stor. Når du er tjener, får han være
herre. Vil du være din egen herre, blir
det ikke lenger plass til Jesus! Merk at
det er størst å være tjener i Guds rike,
ikke å være hersker!
Det står om martyren Stefanus at han
var «en mann full av tro og Den Hellige
Ånd» (Apg 6:5), og at han var «full av
nåde og kraft» (6:8). Jødene kom i ordskifte med ham. «Men de kunne ikke
stå seg mot den Ånd og den visdom han
talte med» (6:10). Da de førte ham fram
for rådet med falske anklager, vitnet
han frimodig om sin tro. Ut fra Skriftene prøvde han å overbevise dem om
at Jesus var den Messias som var lovt,
men som de hadde forrådt og myrdet.
(7:52). Dette stakk dem i hjertet.
Da han ble steinet, bad han og sa:
«Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt
han på kne og ropte med høy røst:
Herre, tilregn dem ikke denne synd!»
(7:59-60).
Han var fylt av Den Hellige Ånd.
Årsaken var at ordet om Jesus hadde
fått plass i hans hjerte. I møte med
motstanderne viste det seg at Skriftens
ord levde i ham. Han var ikke redd for
å holde sannheten fram for dem, han
kunne ikke slå av på den.
Vil du bli fylt av Den Hellige Ånd,
skal du fylle deg med Guds ord og leve
etter det!
L&E

Profeten Jeremia og hans samtid (1)
Av Sigbjørn Agnalt

Sigbjørn Agnalt er lærer ved Bibelskolen på Fossnes, og han vil i
noen nummer anvende bibelske
sannheter fra profeten Jeremia på
vår egen tid.
Red.
Profeten og hans samtid
Jeremias ble født ca. år 650 f. Kr.
Det var da Manasse var konge i Juda.
Han var en ugudelig konge. Det er om
ham det står i 2Kong 21:9: Manasse
forførte dem, så de gjorde enda mer
ondt enn de hedningefolk som Herren
hadde utryddet for Israels barn.
Etter ham kom Josia. Om ham står
det i 2Krøn 34:2 at han gjorde det som
var rett i Herrens øyne, han levde med
Gud slik som sin far David. 16 år gammel søkte han Gud. Da han var 20 år
begynte han et veldig reformarbeid: å
rense Juda og Jerusalem for avguder
og avgudsdyrkelse.
Det er i denne tiden Jeremia begynner sin profetgjerning.
Etter Josia kom det bare ugudelige
konger: Joakas, Jojakim, Jojakin og
Sidkia. Frafallet under Manasse blusset opp igjen og ble verre enn noen
gang. Folket med dets ledere, foraktet
og forkastet Herrens ord som Jeremia
forkynte, og de forfulgte Herrens profet. – De har gravd en grav for mitt
liv. Kom i hu at jeg stod for ditt åsyn

og talte godt for dem for å vende din
vrede bort fra dem! (Jer 18:20). Jeremia møtte mye ondt fra det folket som
han elsket. Hans lidelse ble tosidig,
fordi han led av medynk med sitt folk
og han led under deres ondskap.
Jeremias kall
I kap. 1:6 ser vi at Jeremia var utvalgt av Gud til profet. Han ble satt til
profet i Juda av Herren. Det var mange
profeter i Juda og Jerusalem, men det
var Jeremia Gud sendte til dem.
I vers 9 sier Herren: «Se, jeg legger
mine ord i din munn». Det var mange
som talte til folket, men det var Jeremia som talte Guds ord.
Med de ord Herren la i profetens
munn skulle han gjøre to gjerninger (v.
10). Han skulle rykke opp og rive ned,
og han skulle bygge og plante. Dette
var det Gud satte ham til. Vi ser det er
en rekkefølge i dette. Først å rykke opp
og rive ned, dernest å bygge og plante.
Slik er Guds dobbelte gjerning gjennom sitt ord, men slik var ikke forkynnelsen til de falske profetene.
Så ikke blant torner
Derfor er Guds ord til dem i kap.
4:3: «Bryt dere nytt land og så ikke
blant torner». Torner er synden og de
onde gjerninger (v. 4). Judas profeter
forkynte evangeliet samtidig som de
lot synden og de onde gjerninger vokse
opp i fred. De forkynte løftene i Bibelen
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om Guds hjelp og omsorg. De brukte
historien og minnet om hvordan Gud
hadde vernet og reddet sitt folk før.
De kunne fortelle om Hiskia, hva Gud
gjorde da assyrerne med sin konge
Sankerib kom med sin veldige hær for
å innta og ødelegge Jerusalem. Da slo
Herrens engel 185 000 av assyrernes
hær og frelste sitt folk.
Slik er Gud i dag også, sa de. Han er
den samme. Han er trofast. De forkynte
fred, fred (6:14), fremgang og lykke,
velsignelse fra Gud og trygge tider.
Det var lovsang og halleluja fra begynnelse til slutt. Det var fest og glede. Det
rådde åndelig velstand og rikdom.
Men Guds budskap til sitt folk gjennom Jeremias munn var noe helt annet.
Det er ingen fred. «De leger mitt folks
skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred!
Fred! Og det er ingen fred» (8:11). Og:
«Vi venter på fred og det kommer intet
godt, på legedoms tid, og se det kommer forferdelse» (8:15). Det var dette
som var Ordet fra Herrens munn.
Folket festet lit til løgnaktige ord, til
ingen nytte (7:8). Deres lovsang og halleluja var tvers igjennom falsk. Hvorfor, ser vi i de neste versene (9–11):
Tornene fikk vokse fritt, deres synder
mot Gud var ikke tema i de falske profeters forkynnelse. Det behøver ikke
bety at de ikke talte om synd, det kunne
de godt gjøre, slik seg hør og bør. Men
de talte ikke om de konkrete synder
som rammet dem i deres ugudelighet,
det som var aktuelt, og som var årsaken til deres frafall fra Gud. Derfor var
Guds ord til dem slik som i kap. 8:11:
«De leger mitt folks skade på lettferdig
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vis», de leger uten å lege. Der hvor omvendelse og tro ikke følges ad, der er
det ikke noe nådeliv med Gud. Og der
hvor nådelivet er borte, arbeider synden
fritt, der vokser tornene uforstyrret.
Den ene stemme fra Gud
De falske profetene var mange. Jeremia var ene og alene blant dem. Fordi
de var mange, var de sterke. Han var
alene og svak blant dem. De la onde
planer mot Jeremia (18:18). – Hvorfor
skal vi høre på ham, hvorfor bry oss om
hva han sier? «For presten har jo loven,
den vise har råd, og profeten har ord fra
Gud». De trengte ikke høre på Jeremias
domsforkynnelse. De hatet Jeremia,
for de ville ha slike forkynnere som
bekreftet dem i deres falske gudsdyrkelse. De ville ha fred i synden. Men
de fikk ikke Jeremia bort, for han som
var med Jeremia var sterkere enn dem.
«Frykt ikke for dem, for jeg er med deg
og vil redde deg, sier Herren» (1:8).
Det er ingen selvfølge at det er de
som taler i flokk, og som samler mange,
som sier det rette. Nei, spørsmålet er
om de taler ord fra Herren. Forkynner
de Guds lov slik at de lærer folket rett
og rettferdighet? Blir folkets synder
avslørt og refset slik at det kan føre
til omvendelse og bot? Eller er det et
evangelium for de ubotferdige, fred
for de ugudelige, halleluja og lovsang,
mens tornene får vokse fritt? Jeremia
forkynte også evangeliet. Det var for
dem som bøyde seg for Guds dom og
lot seg omvende og frelse. «Vend tilbake, dere frafalne barn! Jeg vil lege
L&E
deres frafall» (3:22).

Lovens rettmessige krav – oppfylt i oss (3)
Av Ingar Gangås

Dette er tredje og siste del av kommentaren over Rom 8:1-4. Første
del omhandlet friheten fra lovens
dom og straff (v. 1) Andre del sto
i forrige nummer og fortalte at vi i
Kristus Jesus er frigjort fra syndens
makt og herredømme (v. 2-3). Nå
får vi høre at dette skulle oppfylles
i oss, slik at den som før vandret i
kjødet, nå vandrer i Ånden.
Red.
V4: «For at lovens rettferdighet
skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke
vandrer i kjødet, men etter Ånden».
Med «lovens rettferdighet» forstår
vi her «lovens rettmessige krav». Den
fordring, eller det krav loven hadde på
oss, består i to ting:
For det første kreves en hel og full
lydighet som omfatter hele livet, ikke
bare det ytre liv, men hele vårt hjerte.
Det vil si at ingen ond tanke eller intet
begjær, kan tåles. Gud krever at vi elsker ham over alle ting og at vårt hjerte
alltid må være i overensstemmelse
med Guds vilje.
For det andre kreves det full forsoning. Alt dette ble Jesus, da han ble «det
Guds lam som bærer all verdens synd».
Det står ikke at det er vi som skal
oppfylle alt dette. Det står heller ikke
her at lovens krav skulle bli oppfylt for

oss, selv om også det er en stor sannhet, men det står: for at lovens krav
skulle bli oppfylt i oss.
Igjen må vi spørre: Hvem skulle
gjøre dette? Jo, det skulle Gud gjøre. Og
nå sier Skriften at dette har Gud gjort,
da han sendte sin egen Sønn i syndig
kjøds lignelse, for syndens skyld, og
fordømte synden i kjødet.
De som blir frelst ved troen på Jesus,
har i ham alt det loven krever. Fordi
Jesus er vår stedfortreder, kan vi da
uttrykke det slik: «I Jesus har vi sonet
straffen for våre synder, og i ham har
vi oppfylt lovens bud». Dette har han
gjort i vårt sted som om det skulle
være vi selv som har gjort det. «Vi
har seieren over vår synd i ham», slik
Øivind Andersen skriver i sin kommentar til Romerbrevet, «Grunnsannheter til frelse».
Her vil vi ta med et sitat fra gårdbruker og emissær Andreas J. Lavik
(1854-1918), fra «Tolv betraktninger
over Romerbrevets 8. kapittel», utgitt
i Bergen på Mortensens forlag i 1883:
«Vi forstår altså, at når det i vår
tekst står: på det at lovens fordring
skulle frembringes i oss, da menes her
ikke, at vi skulle kunne oppfylle loven,
men her siktes til Jesu fullkomne oppfyllelse av alt det som loven krever av
oss. Da måtte her vel heller stå: i og
ved Jesus. Når Jesus har oppfylt loven i
vårt sted, da var det jo langt rimeligere
at her sto: på det at lovens fordring
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skulle fullbringes i Kristus og ikke
i oss. Merk her én ting, kjære venn:
Apostelen betrakter her Jesus som vår
stedfortreder, som ikke i noe levde seg
selv, men kun oss, og Gud anser oss så
helt i ham, at hans lydighet er blitt vår
lydighet, hans lidelse vår lidelse, hans
hellighet vår hellighet, hans rettferdighet vår rettferdighet. Derfor står det
her at lovens fordring, som Jesus har
oppfylt, skulle frembringes i oss, det
vil si: den Herre Jesus er trådt i vårt
sted og har fullkomment fullbrakt alt
det som loven fordrer av oss, slik at når
vi ved troen forenes med ham, da ser
Gud oss i ham, som om vi hadde oppfylt hele loven til punkt og prikke».
Da vil jeg spørre deg: Begynner
det nå å gå opp for deg hva du har i
Jesus, hva disse versene sier deg? Når
det heter at Jesus har oppfylt dette i
deg, betyr det at i Guds øyne har det
ikke skjedd utenom deg, men du har
fått det som ditt eget, såfremt du lever
i troen på Jesus. Å, hvilken hvile for
trette sjeler! For en seier i kampen mot
synden!
Dette kan jeg nok ikke ta til mitt
hjerte, sier du gjerne, for jeg er ikke
slik som jeg skal være, og har ikke
kjempet nok imot synden. Og her sto
det jo: «Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden». Du kjenner på at
det loven krever, får han ikke av deg.
Hør her: Det var nettopp dette, det som
var umulig for loven, Gud oppfylte, da
han sendte sin Sønn. Dette er ditt. Han
gjorde det for at du skulle ha fred. «Men
han ble såret for våre overtredelser,
knust for våre misgjerninger, straffen
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lå på ham, for at vi skulle ha fred, og
ved hans sår har vi fått legedom» (Jes
53:5). Uttrykket «vi som ikke vandrer
i kjødet, men etter Ånden» beskriver
den som har lovens rettferdighet oppfylt i seg. Retningen på livet er da blitt
stikk motsatt av det den var tidligere.
Du som før elsket synden og syndelivet, kan slett ikke ha din lyst i dette lenger. Du hater synden og kjemper imot
den. Faller du, må du fortest mulig til
Jesus og bekjenne, for du kan ikke leve
i synden lenger. Det har blitt slik som
Paulus vitner: «Nå er livet Kristus, og
døden en vinning», og du lengter etter
at «alt dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet», og at du må få det
herlighetslegeme som Gud har lovt
sine barn når de kommer til himmelen.
Bibelen holder fram for oss to totalt forskjellige veier. På den ene går
den ugudelige. Der går både hykleren
– som lever pyntelig, med en fin, ytre
fasade, men innvendig er av råttent materiale – og den grove synderen – som
velter seg i sølen ved å leve i åpenbare
synder. Det er som Carl Olof Rosenius
sier i sin romerbrevskommentar:
«Den som vandrer i kjødet, er den
som lever i kjødelig likegyldighet og
vantro, forakt for Guds ord, ugudelig
frekkhet og store tanker om egen visdom, i alle slags lyster, i finere eller
grovere avguderi eller forfengelige
lyster, etter tidsånden i denne verden».
På den andre veien går Guds barn.
Hvordan er de? spør Rosenius, og fortsetter:
«I stedet for den gamle, kjødelige
tilfredsheten, og tilliten til sin egen

fornuft og samvittighet, er det nå blitt
en frykt og mistenkelighet overfor alt
dette. En våger ikke å stole på sin egen
vurderingsevne, men er ofte redd for at
en bedrar seg selv. I stedet for den gamle innbilningen om egen rettferdighet,
og betydningen av alt det vi kunne
bidra med, kjenner en seg nå bestandig syndig, skyldig, svak og avmektig.
Trøst og fred finner en bare i Kristus».
Har du erfart dette? Som kristen er
du blitt et nytt menneske. Jesus er ditt
nye liv og du ønsker å leve til behag
for ham. Samtidig kjenner du at hjertet
er kaldt og dødt. Du er redd for å bedra
deg selv, hater synden, og kan ikke leve
uten Jesus og syndenes forlatelse. Nå
er han blitt alt for deg – din eneste trøst
og all din glede – og du vil så gjerne
være et lysets barn som vitner om Jesus
for andre. Det er å vandre i Ånden.
Vi lar Andreas Lavik fortsette:
«Men la oss se litt mer på ordet vandre. Selv om du hver eneste dag lider
under synd og avmakt, ja, til og med
overrumples av kjødet, snubler og faller, så er ikke det noe som helst bevis i
dette forholdet. Ordet taler om den store
linjen i livet ditt. Først og fremst når
det gjelder ditt indre liv; om du lever i
troen, lever på Kristus, død fra loven.
Og deretter også ditt daglige liv, i ord
og gjerninger. Spørsmålet er om det er
en fast linje i dette, om du etter hver
gang du snubler eller faller, står opp
igjen i anger og tro. Du sørger over alt
som finnes i deg selv, ditt totale mørke
i alt som har med det guddommelige å
gjøre, din vantro og alle dine synder.
Men på denne bakgrunn søker du –

Velkommen til 20-års jubileum!
Bibelskolen på Fossnes 10.-12. mai.
Fredag
17.00 Innkvartering
Lørdag
10.00 Bibeltime v/ Olaf Klavenæs
11.00 Bibeltime v/ Ingar Gangås
16.00 Festsamvær med middag
18.00 Møte v/ Lars Fossdal
21.00 Bildekavalkade
Søndag
11.00 Møte v/ Per Bergene Holm
13.00 Middag og avslutning
Priser:
200,- pr. pers. for hele oppholdet
100,- pr. pers. for deltakelse på festsamværet lørdag ettermiddag/kveld.
Ta gjerne med campingvogn!
Info og påmelding: Innen 15. april til
André Heian, tlf. 411 01 223 eller
e-post: andre@heian.se.

og har – all din trøst bare i Kristus, slik
at du alltid har behov for evangeliets
ord, og må be om nåde og hjelp i alle
situasjoner. Videre at denne nåden også
skaper og nærer i deg kjærlighet til å
søke Kristi ære, til å hjelpe til hvor din
neste trenger deg, og til selv å renses
fra alt som kjød og sinn kan besmittes
av. Når det er dette hele livet ditt først
og fremst er opptatt med, da er det sikkert og visst en vandring etter Ånden, og
det avgjørende beviset for at du virkelig er i Kristus Jesus, og dermed er fri
fra all fordømmelse».
L&E
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Litteraturarbeidet i Sør-Amerika

– Carl Olof Rosenius (syndenes forlatelse) og Josef Imberg (barnedåpen)
til quechuaspråket, det er rart å tenke
på.
To dager seinere sitter Marit og jeg
på kontoret til generalsekretæren for
kirken, Javier Villarroel, i byen Cochabamba. Tankene går 30 år tilbake i tid.
Da ble Javier opptatt som medlem. Han

Quechuaindianere på markedet

Bolivia
Flyet fant sin «korridor» mellom de
høye fjellene og siktet seg inn på den
ikke så altfor lange flystripa i Sucre,
Bolivia. Til sist en kraftig høyresving
og så «datt» vi raskt ned på rullebanen.
Det var som før, da vi bodde i denne
byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.
Rektor for bibelskolen, og formann
i litteraturkommitéen til den lutherske
kirken, Iglesia Cristiana Evangelica
Luterana (ICEL), ventet oss. Gonzalo
Ascarrunz er utdannet veterinær, men
arbeider nå i den lutherske kirken.
– Vi vil gjerne illustrere disse heftene før vi trykker dem. Quechuaindianerne er glade i bilder, sier Gonzalo.
Han er med som kjentmann når jeg
lager kontrakt med et trykkeri nede i
sentrum av byen.

Innlosjering i Macusani, Peru

Tekst og foto: Ingar Gangås
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Titicacasjøen med Copacabana, Bolivia i
forgrunnen. Peru i horisonten
var ungdom da. Det var første medlemsopptaket for oss som nye misjonærer i
landet.
– «Martin Luthers teologi» av Carl
Fredrik Wisløff er gått ut fra forlaget.
De første 4 000 eksemplarene på spansk
har tatt slutt, sier han.
– Jeg skal høre med Luthersk Litteratur-Mission i Sverige, sier jeg. Hvis
ikke de kan hjelpe oss med trykkingen
av et nytt opplag, kan jeg høre med
misjonsvenner i Norge. Inntil 50 000
kroner skal vi klare å skaffe.
Før vi skiltes, skrev vi kontrakt på
trykking av et hefte av Carl Fredrik
Wisløff (Lov og Evangelium i forkynnelsen) og Ole Hallesby (om frelsesvisshet), de også på quechuaspråket.
Peru
Reisen fortsatte til Peru.
Hverken i Bolivia eller Peru er det
vanlig for folk flest å lese mye, men
det viser seg likevel at det er interesse

for litteratur som kan gi dem svar på
livets spørsmål. Etterspørselen av «Den
lille husandaktsboken» av Rosenius og
Wisløffs «Jeg vet på hvem jeg tror»,
vitner om det.
Det arbeides nå med å få trykt en
andaktsbok av Martin Luther i lommeformat, som en «syvende sans». De fire
heftene som trykkes i Bolivia, vil også
bli trykt i Peru, men språket må bearbeides og tilpasses de lokale forhold
først.
Ved avreisen fra flyplassen i Arequipa, var de fleste av arbeiderne i
den lutherske kirken, Iglesia Nacional
Evangelica Luterana (INEL), til stede.
Dette var i midten av november 2012.
– Når kommer dere tilbake? Det var
lederen, Miguel Curse, som spurte.
Om bord i flyet som skulle ta oss
tilbake til Norge ble det ikke sagt så
mye mellom oss etter avgang. Hverken
Marit eller jeg hadde trang til å bryte
L&E
stillheten.
Lov og Evangelium nr. 4-2013 side 17

Nytt fra bibelskolen
Av Per Bergene Holm

Vi hadde seks elever på bibelskolen
i høst, men etter nyttår har det startet
fire elever til, slik at vi har vært ti elever
denne våren. Viktigere enn antallet, er
at skoleåret får betydning for den enkelte som går her. Vær fortsatt med
i bønn om at Den Hellige Ånd må få
åpenbare ordet for hjertene og at den
enkelte som arbeider på skolen får stå
under Guds velsignelse i tjenesten. Der
hvor Guds Ånd arbeider, setter også
den onde inn, derfor vil det være kamp
i hjertene, både hos elever og ansatte
på en bibelskole.
Søknad
Foreløpig har vi ikke mottatt så
mange søknader for neste skoleår, men
det har vært en del som har tatt kontakt
og gitt signaler om at de tenker å gå til
høsten, så vi har et godt håp om å bli en
fin flokk da også.
Kjøkken og matsal
Det har i mange år vært drøftet ombygging av kjøkkenet og utvidelse av
matsalen på Fossnes, da kjøkkenet er
upraktisk ved større arrangement og
matsalen til tider for liten. Samtidig
har det vært vanskelig å se for seg en
løsning som er økonomisk forsvarlig.
Nå har det imidlertid kommet opp
forslag til løsning som kan la seg gjennomføre. Kort fortalt tenkes det å forlenge taket utenfor kjøkkenet én meter
mot parkeringsplassen på nordsiden,
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samtidig som en flytter ut veggen som
fra før er noe inntrukket. Slik blir bredden økt med vel to meter. I tillegg blir
det bygd ut et lite utbygg på 4,6 x 4,6
meter, som alene skal romme oppvaskkjøkkenet. Det opprinnelige oppvaskkjøkkenet samt den østre inngangen vil
bli lagt til matsalen. Det vil gi omkring
50 kvm større matsal og plass til 40
personer ekstra.
Det nye kjøkkenet vil bli der det er
i dag, men med to meter utvidelse mot
nord, blir det mye bedre plass. Det vil
også gi rom for et større kjøle- og tørrvarelager.
Leverandører og konsulenter har
blitt rådspurt om innredning og storkjøkkenutstyr, og det har vært mange
runder og omtegninger underveis, med
vaktmester André Heian og husmor
Ågot Lavik som de mest aktive medarbeiderne fra vår side.
André Heian har fått hjelp av Anders
Olsson med tegninger for den utvendige ombyggingen. Planen er at søknad
til kommunen skal være innsendt når
dette leses. André håper at ombyggingen kan starte så snart som mulig, og
målet er at det nye kjøkkenet skal stå
ferdig til jul.
Prisrammen som er gitt fra landsstyret er på 1,5 millioner, mens foreløpig prisoverslag ut fra priser som
er hentet inn på utstyr og arbeid, samt
kalkyler for det øvrige, er på 1,4 milL&E
lioner.

Bibelskoleelevene, bakerst fra venstre: Gry Cecilie Spro, Rami Seppälä,
Randi Therese Larsen, Kjetil Bregård og Bjørg Ingrid Selberg. Foran fra venstre:
Gaute Birkeli, Malini Pushparoj, Ingrid Brennsæter, Kristine Lid og Ingrid Flotve.

Møtekalender
Mai
05.

Årnes
Asbjørn Fossli
09.
Randaberg
Lorents Nord-Varhaug
12.
Sannidal
Ingar Gangås
24.-26. Nybro med bibelskolen
Per Bergene Holm
25.-26. Trondheim			
Karl Notøy
28.-2/6 Steinsdalen			
Kristian Fagerli
Juni
04.-09. Mosvik			
Lars Fossdal

09.
09.
15.-16.
30.

Sannidal			
Martin Fjære
Årnes				
Per Bergene Holm
Askim				
Asbjørn Fossli og
Gunnar Fossli
Randaberg			
Ingar Gangås

Leirer og stevner
21.-23/6 Barneleir, Fossnes		
28.-30/6 Ungdomsleir, Trettenes
10.-14/7 Sommersamling på Fossnes
m/årsmøte
01.-04/8 Stevne på Laberget
Detaljerte program kommer i neste
nummer!
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ØKONOMI
ECONOMIQUE
Returadresse:
Lov og Evangelium
Rolfsnesvegen 892
5420 Rubbestadneset

B

Vennligst gi ekspedisjonen beskjed i god tid ved adresseforandring!

Bibelskolen på Fossnes
All god gave og all fullkommen
gave kommer ovenfra, fra lysenes
Far. Hos ham er ingen forandring
eller skiftende skygge.
Etter sin vilje har han født oss ved
sannhets ord, for at vi skal være en
førstegrøde av hans skapninger.
Jak 1:17-18.
Kom avsides med Ordet!
www.fossnes.info
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