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Å, vil du kjennes med meg! 
Min hyrde, se ditt får!
Å, favn meg, styrk meg, led meg, 
Så ussel som jeg står.
Med fred du meg husvalte, 
Din bønn for meg du bad,
Din Ånd til hjertet talte 
Og gjorde meg så glad. 

(Nr 672 v. 3 i Sangboken)
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Ordet om korset – under angrep
Av Eivind Gjerde

Ordet om korset er under angrep. Ordet om 
korset er det budskapet som verken Satan selv, 
de onde åndene, denne verdens mennesker eller 
vår falne natur tåler. Ordet om korset vekker 
motsigelse og spott. Slik har det alltid vært og 
slik vil det alltid bli. Men det er en liten flokk 
på jorden som Jesus Kristus kjennes ved, og som 
elsker dette budskapet og klynger seg til det som 
sitt eneste håp. Ave Crux, spes Unica: Hill deg 
kors, mitt eneste håp.

Ordet om korset er en total dom over 
menneskets egenrettferdighet og strev om å 
kunne fortjene Guds nåde ved egen kraft. Ordet 
om korset setter alle menneskelige anstrengelser 
om å oppnå frelse, totalt til side. Derfor vekker 
dette budskapet den sterkeste motstand i det 
falne, egenrettferdige og religiøse mennesket. 
Menneskets falne og syndige religiøsitet har 
ikke bruk for dette budskapet og kaster det fra 
seg som noe tåpelig og uinteressant. Slik var det 
på Jesu tid og slik er det i dag. Apostelen Paulus 
skriver til menigheten i Korint:

”For ordet om korset er vel en dårskap for 
dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, 
er det en Guds kraft.” (1 Kor 1,18) Ordet om 
korset deler menneskeheten i to grupper. De som 
blir frelst ved å klynge seg til dette budskapet og 
de som tar anstøt av det og går evig fortapt.

Ordet om korset var under angrep under 
aposteltiden. Ordet om korset kunne bli svekket 
av veltalende predikanter som satte sin ære i 
å forkynne evangeliet med vise og briljante 
ord. Paulus fryktet denne falske og menneske-
dyrkende holdningen. På denne måten ville 
Kristi kors tape sin kraft (1 Kor 1,17). Vi må 
merke oss hva han sier her. Stoler vi på våre mer 
eller mindre store talegaver når vi skal forkynne 
Ordet om korset, vil selve Kristi kors tape sin 
kraft til frelse. 

Ordet om korset var under angrep fra jødene 
som tok anstøt av budskapet. For de fleste jøder 

var det umulig at Gud hadde en Sønn som var av 
samme vesen som Ham selv, og at denne Sønnen 
kunne bli hengt opp på et kors til spott og spe. 
De tenkte at forbannet er hver den som henger 
på et tre.

Ordet om korset var under angrep fra 
judaistene som rett nok ville være kristne, 
men med ett viktig tillegg. Alle som trodde på 
Jesus Kristus som Messias måtte i tillegg la seg 
omskjære og holde hele Moseloven. Ordet om 
korset var ikke nok. Det var en god begynnelse, 
men skulle det bli helt fullkomment så måtte en 
kristen under loven i tillegg.

Ordet om korset var under angrep fra 
hednigene som så på dette som tåpelige og 
vettløse menneskers påfunn. Ordet om korset var 
for dem en dårskap. Det var uten den visdom og 
verdighet som de traktet etter i sin dype forblind-
else og falske intellektuelle hovmod.

Og slik har det fortsatt opp gjennom historien. 
Det har hele tiden stått kamp om dette budskapet. 
Ordet om korset er ikke blitt tålt. Det har dukket 
opp ulike læresystemer om Ordet om korset opp 
gjennom kirkens historie, men den sanne kirke 
har bevart fylden av korsets ord. 

Ett av de farligste angrepene på ordet om 
korset, har kommet fra den antikristelige rele-
gionen islam. Den falske profeten Muhammed 
har bortforklart Ordet om korset ved å hevde at 
Jesus Kristus kun var ett menneske. Rett nok 
var han en profet, men han var ikke Gud. Han 
ble heller ikke korsfestet. Koranens sier: “Se, 
vi har drept Messias, Jesus Marias Sønn, Allahs 
sendebud! Men de drepte ham ikke, og de kors-
festet ham ikke, men det fortonet seg slik for 
dem. De som er uenige med ham, er i tvil med 
hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, 
men følger formodninger. De har ikke drept ham 
med sikkerhet. Tvert imot, Allah har tatt ham til 
seg, Allah er mektig, - vis.” Sure 4,156
Koranen formulerer det slik at det så ut som om 
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Jesus Messias ble korsfestet, men han ble det i 
virkeligheten ikke. Koranens ord er et demonisk 
angrep på menneskehetens eneste vei til frelse, 
men det skremmende er at mange synes at det 
Koranen sier er mer “fornuftig” og “naturlig” 
enn det Bibelen sier. Koranens angrep på Jesu 
frelsesverk vil komme til å lyde stadig sterkere 
i vår tid.

I de siste tiårene har angrepene på Ordet 
om korset blir intensivert i en enorm og meget 
skremmende utstrekning fra mennesker som 
kaller seg kristne. Det er som Satan selv raser 
ved forførende teologiske høyskoler, akademier, 
seminarer og løgnkirker. 

La oss se kort på noen uhyggelig trekk fra 
samtiden. Dr. theol Arne Helge Teigen skriver i 
sin bok ”Kors og frelse” (2016) at det i vår tid 
rettes kritikk mot at Jesus Kristus bar straffen for 
menneskenes synder. Denne kritikken kommer 
ofte fra høyt utdannende og produktive teologer, 
pastorer og ledere. Brian McLaren (1956-) er en 
av disse. Han har beveget seg fra et konservativt 
teologisk standpunkt til et liberalteologisk syn. 
Han forkaster at Jesus Kristus døde en stedfor-
tredende død for våre synder. Han går så langt at 
han antyder at den læren er uttrykk for guddom-
melige barnemishandling (divine child abuse) 
(s.27). McLaren har konkludert med at Jesu død 
var meningsløs. Det samme gjør McLarsens 
nære medarbeider Tony Jones (1968-). Begge 
avviser arvesyndslæren og nødvendigheten av 
at Jesus Kristus sonte denne. Jones hevder at 
Gud ikke er vred over synder og at det heller 
ikke finnes noen dom over synder. Begge disse 
falske lærerne vil bli tatt godt imot av muslimer. 
De har sammenfallende synspunkter langt på vei. 
Feministteologen Rita Nakashima Brock (1950-) 
går så langt at hun hevder at læren om stedfor-
tredende soning legitimere vold og overgrep mot 
barn og kvinner. Hun hevder at Anders Behring 
Breivik var en kristen terrorist hvis ugjerninger 
er en konsekvens av den voldelige guden som 
dyrkes i konservative kristne miljøer (s.37). 
Arne Helge Teigen viser også til at professor ved 
Menighetsfakultet i Oslo, Jan-Olav Henriksen, 
fornekter Jesu stedfortredende straffelidelse for 

vår synd. Han er en meget sentral preste- og 
teologilærer ved det fakultetet som i sin tid ble 
reist for nettopp å bekjempe slike gudsbespot-
telige synspunkter som han har gjort seg til 
talsmann for.

Men vi som tror at hele Skriften er Guds 
ord, vi forkaster og uttrykker forbannelse over 
disse vranglærerne (Gal 1,8-9). Vi holder oss 
til den læren om forsoningen som vi finner i de 
kanoniske skriftene i Det gamle og Det nye testa-
mentet

Bibelen lærer med all tydelighet at den 
mørke bakgrunnen for forsoningsverket var 
syndefallet og med det syndens vesen, makt og 
konsekvenser. Vår synd satte et avgjørende skille 
mellom oss mennesker og Gud. Synden brakte 
med seg skyld og gjeld overfor Gud. Det er Gud 
som gjør synden til et problem for oss. Gud tåler 
ikke synd! Han måtte reagere med vrede mot 
den. “Det er forferdelig å falle i den levende 
Guds hender”. (Heb 10,31) Det er svaret på 
hvorfor Jesus måtte dø for oss. Synden vår måtte 
det betales ett offer for.

Synden måtte sones med det størst tenkelige 
offer. Offeret måtte være fullkomment i alle deler. 
Det var derfor Guds egen Sønn måtte ofre seg 
for oss på Golgata kors. Korset var den eneste 
frelsesmuligheten. Hadde det vært en annen 
vei, ville Gud ha valgt denne, men det var ingen 
annen vei. Denne ene veien var så ufattelig tung 
for Jesus Kristus. Tenk på den forferdelige tortur 
han måtte gjennomgå. Men hvorfor gikk han 
korsets vei for meg? Svaret kan bare formuleres 
slik: Hans grenseløse og ufattelige kjærlighet til 
en fortapt menneskeslekt.

Budskapet om Kristi frelsesverk på korset er 
derfor hovedbudskapet i Bibelen. Da Paulus kom 
til Korint forkynte han ordet om korset. ”For 
jeg ville ikke vite av noe iblant dere, uten Jesus 
Kristus og ham korsfestet” (1 Kor 2,2). Dette 
budskapet ble de frelste ved! ”For ordet om 
korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, 
men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft” 
(1 Kor 1,18). Kristi verk på Golgata viser hva 
Gud har gjort med vårt største problem, synden. 
Jesus betalte straffen for våre synder på korset. 
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Husk å melde adresseforandring når du flytter!NB!

Det er det vi kaller for forsoningens budskap.
Et sentralt ord om forsoningen i Det nye 

testamentet er følgende: ”Ham som ikke visste av 
synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i 
ham skal bli rettferdige for Gud” (2 Kor 5,21). 
Det viser at Jesus Kristus er vår stedfortreder. 
Han hadde ingen personlige synder som han selv 
måtte dø for. Men han bekjente seg ansvarlige 
for våre synder, og disse våre synder døde han 
for. Dette ansvaret tok han på seg da han ble døpt 
av Johannes i Jordanelven. Han ble nemlig døpt 

til våre synder. Derfor sier Døperen Johannes 
om han dagen etter dåpen: “Se der Guds lam, 
som bærer verdens synd”. (Joh 1,29). Han bar 
våre synder på sitt legeme, og han bar dem opp 
på korset. Han bar dem til dommens sted. På 
Golgata kors traff Guds dom Jesus Kristus i vårt 
sted.

Dette frelsende budskapet holder vi fast ved 
til vårt siste hjerteslag om hele verden reiser seg 
mot det. o

Jesu kamp i Getsemane
Av Hans Erik Nissen

“Og han kom i dødsangst og bad enda mer 
inntrengende, og svetten hans ble som blods-
dråper som falt ned på jorden”. (Luk 22,44)

Gud vil ha oss med inn i Getsemane. Det som 
skjedde denne mørke natten, skulle ikke forbli 
skjult. 

Gud lar oss se sin Sønn. Han ligger på kne i 
inderlig bønn. Mens han skjelver i dødsangst, 
påkaller han sin Far med høye rop og tårer.

Vi ser ham som alt er skapt ved. Hver eneste 
skapning har en forbindelse med ham som 
oppholder alt med sin kraft. Gud har besluttet at 
alt skal tjene til at han blir forherliget.

Samtidig bærer han all verdens synd. Derfor 
var hans gang så tung. Men det tyngste var å løfte 
den ufattelig store syndebyrden opp på korset – 
inn under Guds hellige vrede og dom.

Jesus visste hva det var tale om. Han var selv 
Gud. Derfor kjente han Gud innenfra. Han visste 
hva hans hellighet og vrede var. Han var klar over 
at ikke noe var frykteligere. Han var fylt av angst.

I Hebreerbrevet blir det sagt at han ble befridd 
fra denne angsten. Men veien til Golgata måtte 

han gå. Guds vredes kalk måtte bli tømt på ham. 
Ellers kunne du ikke bli frelst.

Det er godt for en synder å følge Jesus inn i 
Getsemane. Der blir du klar over hva han led for 
deg. Hans kjærlighet og hans lidelse henger nøye 
sammen. Kjærlighet kan uttrykkes med ord, men 
den bevises i lidelse. Jesu svette falt som blods-
dråper på jorden. Så fryktelig var hans sjelekval. 
Men han holdt ut. Kan du være i tvil om at du er 
dyrebar for ham?

Går det ikke til marg og bein, at en annen har 
måttet gjennom slike lidelser for din skyld?

Du blir stille i Getsemane. Din synd blir 
motbydelig for deg. Det var jo den som tvang 
Jesus i kne. Må du ikke bøye deg i ydmykhet og 
skam?

Samtidig blir du fylt av hellig undring og salig 
fryd. Gud har sagt deg hvor høyt du er elsket.

(Fra “Ett er nødvendig” 25. november. Lunde 
Forlag) o
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Den stunda i Getsemane
Av Edward Payson Hammond (1866)

Den stunda i Getsemane eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne, min Gud og Frelsarmann.

Kor: Getsemane, Getsemane, der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne så sveitten draup som blod!

Du sorgtyngd inn i hagen kom og stridde sårt for oss.
Du tok vår synd, vår død og dom, du bar det til din kross.

Av kjærleik der du sveitta blod, av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod, så eg går frelst og glad.

Men vil min kjærleik kolna av, min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav og om Getsemane!

(vers 3 av Johannes Andreas Barstad 1889. Bernt Støylen 1906)
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Bibelsamling på Audnastrand leirsted
10.-14. juli 2019 blir det bibelsamling på Audnastrand

Talere: Egon Jensen, Knut Pedersen og Finn Asmussen
Program for Bibelsamlingen kommer i nr 3/2019 av Bibelsk Tro.

Info/påmelding: Dagfinn Natland, tlf 5279 9807 / 951 29 320, e-mail: dnatland@frisurf.no 
eller til Olav Hermod Kydland, mobil 918 60 275, e-mail: olav.kydland@lyse.net

“Den skjønneste er han av alle”
Av Gunnar Holth

Det er Carrie Breck som uttrykker seg slik i 
sangen “En underfull Frelser jeg eier”. 

Hun synger om Frelserens forunderlige 
kjærlighet til syndere og hans seier over Satan.

Men hvorfor bruker hun et så sterkt ord om 
den lidende Jesus, som smertenes mann og 
skjønneste er han av alle?

Bakgrunnen finner vi i en annen sang av 
Breck: 

“Det var en som var villig å dø i mitt sted, 
for at jeg skulle leve ved ham. 

Ja, til korset han gikk
hvor han kjøpte meg fred, 

da han sonet min synd, det Guds Lam”.

Derfor priser hun ham som den skjønneste av 
alle.

I fjorårets nr 2 av Bibelsk Tro ble det trykket 
en artikkel om Johannes Levinsen: 

“Påsketoner – av en himmelsanger”. Her 
sakses følgende fra artikkelen:

Johannes Levinsen ble bare 31 år gammel. 
Siste dag han levde ba han sin bror, Anton, om å 
skrive ned hans siste hilsen til menigheten. Med 
hviskende stemme dikterte han:

“Kjære venner, å stå fast i den funne nåde og 
derutav stride troens gode strid, derom er det det 
gjelder, så skal vi nok komme hjem til Herren”. 

Han sank så ned i putene.
“Å, Anton”, kunne han hviske stille, “fortell 

meg det gamle budskap!” Og når han hadde hørt 

om sin Frelser, ropte han: “Jeg kommer, Herre 
Jesus! Jeg kommer”!

Hans siste bønn til sine slektninger og venner 
som var hos ham, var at de måtte la ham få være 
alene til slutt. 

“Nå har jeg bare ett ønske igjen, og det er å 
få være alene sammen med Jesus – gå så alle 
sammen!”

Da de en halv times tid senere åpnet døra, 
hadde han lukket sine øyne for alltid.

“Himmelsangeren” var for evig hjemme!” 
Og himmelsangen kjenner vi: “Jeg går til 

himlen, der er mitt hjem”.
Hva skjedde så med Anton etter brorens død? 

Vi gir ordet til Poul Poulsen, dansk sokneprest og 
hymnolog:

“Anton var utdannet oberst. Han var en kristen 
offiser. Nest etter Gud skyldte han sin bror størst 
takk for at han ble en kristen. Johannes kjente et 
sterkt ansvar for å få broren med på himmelveien, 
og til begges glede skjedde dette.

Det merkelige hendte at Anton syntes å 
ha arvet brorens dikterpenn etter dennes død. 
Tidligere hadde han visst ikke skrevet en enste 
sang, men nå ble hans sinn fylt av sanger, ja, så 
plutselig kunne en sang stå fullt ferdig for hans 
bevissthet, at han måtte springe av sykkelen på 
vei til Forsvarsdepartementet, og sette seg, helst 
der det var en benk, for i en fart å få den skrevet 
ned.

Det er lovsangstonen som lyder klarest i alle 
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CD
Jesus er veien til himmelen
CD med sang av Unge Røster fra Namsos.
Utgitt på Basunen forlag.

Kr 180,-

hans sanger. Han hadde fått se det skjønneste syn 
noe menneske kan få se på jord”.

Dette synet har han skildret i sangen som 
siteres nedenfor. I likhet med Carrie Breck synger 
han om det største et menneske kan oppleve: Å 
få se Han, den skjønneste av alle – det skjønneste 
i verden. Og han begrunner det!

”Det skjønneste i verden som mine øyne så, 
er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på.

Den kjærlighet som lyser fra tornekronen ned,
for evig overstråler all annen herlighet.

Han ble meg den gang sløret fra øynene meg falt,
Hver stund og alle vegne det lifligste av alt.

Hva enn jeg måtte vite slett ingen ting jeg vet
Foruten hans, min Frelsers, bunnløse kjærlighet.

Hva enn jeg måtte evne, slett ingen ting jeg kan 
foruten ham, min store og sterke Frelsermann.

Hva enn jeg måtte eie, slett ingen ting jeg har
Foruten ham, min konge, som tornekronen bar.

All verdens fagre skjønnhet meg dårer ikke mer.
Jeg ser jo ikke annet enn ham hvorhen jeg ser.”

La meg så få nevne en skjønnhet av en annen 
glans, som vi enda ikke til fulle fatter.

Men i likhet med “himmelsangeren” vet vi 
noe:

“Jeg går til himlen, der er mitt hjem, 
der er ei synd eller smerte.
Der er det nye Jerusalem, 
der er mitt bevende hjerte.

Der er hver glede jeg her har mist, 
hvert håp som her måtte fare,

Der er min frelser, den Herre Krist, 
og pilegrimenes skare.

Den reise gjør meg så fuglelett, 
så munter, glad og frimodig,

Om enn mitt hjerte er sykt og trett, 
og foten såret og blodig.

Jeg går til himlen, der er mitt hjem, 
der er ei synd eller smerte,
Der er det nye Jerusalem, 
og der er hele mitt hjerte.

Har vi i dette jordeliv fått se og ta imot 
“den skjønneste av alle”, da la oss lytte til 
Karl Marthinussen når han ser inn i noe av 
det vi skal se på den nye jord:
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“Og salighetens tonevell 
skal bruse som et hav,

Som sus av skog en sommerkveld 
når himlen er som rav.

Og gjenfødt all naturen er. 
Og ingen skygge faller mer.
Og alt av skjønt mitt øye så, 

ny glans og glød vil få.

Men skjønnest er det dog å se 
Guds Lam så underbart,

Med merkene fra korsets tre
 av seirens glans forklart.

Og dette lys er mer enn sol; 
Det er Guds gylne nådestol. 

Og støvets drakt som her meg bandt, 
blir klar som diamant.

Jeg begynte med å sitere fra en av Carrie Brecks 
sanger. Hun var en gudfryktig amerikansk 
husmor og forfatter som skrev en mengde 
sanger. Jeg avslutter med å henvise til enda en 
sang av henne, hvor også hun retter blikket mot 
himmelen: 

“Tenk når jeg min Frelser skuer, 
og hans åsyn møte mitt

Når med jubel jeg får se ham 
som for all min synd har lidt.
Da skal jeg ham selv få skue 
i Guds himmel, i hans prakt, 
Der hvor åsyn møter åsyn – 
se ham i hans kongemakt”.

Han, den korsfestede – den skjønneste av 
alle her, en ufattelig seierens glans, prakt og 
kongemakt der! o

Legedom ved hans sår
Av Kjell Dahlene

“Men han ble såret for våre overtredelser, knust 
for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for 
at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått 
legedom”. (Jes 53,5)

 I tidligere tider fant mange hjelp og veiled-
ning i skotten William Paton Mackays bøker. 
Hans bok “Nåden og Sannheten” hadde mange 
lesere og kom i flere opplag i Norge. I dag er han 
vel mest kjent for sangen. “Vi priser deg Gud for 
din kjærlighet stor”.

Mackay forteller om en ung mann som kom 
i nød for sin sjel. Han søkte hjelp, men fant ikke 
fred. Men det ble sagt til ham at i bibelboka var 
det ord som kunne frelse ham. Han gikk derfor 
i gang med å lese. Han leste bok etter bok, men 
fant ikke den hjelp han trengte. Endelig kom til 
Jesaiaboken og det 53. kapittel. Da han leste det 
femte vers, brøt lyset fram i sjelen hans. Det stod 
som i ildskrift for ham: “Ved hans sår har vi fått 
legedom”. Han bryter ut i takknemlighet: “Nå 
har jeg funnet det. Her er den legedommen jeg 

trenger for min sjel som er syk av synd. Jeg ser 
at den kommer til meg gjennom den Jesu Kristi 
lidelser. Priset være hans navn. Jeg er legt!”

Opp gjennom årene
har jeg lyttet til mange vitnesbyrd om dette ordet. 
For noen ble det selve løsningsordet. Ordet de 
fikk tro seg frelst ved. Andre brakte det lys i 
mørke stunder, utfrielse i anfektelse og renselse 
fra synd.

Djevelens fristelse og menneskets fall 
førte syndens forferdelige gift inn i menneske-
slekten. Den hørte ikke med fra begynnelsen. 
Alt det Gud gjorde var godt. (1 Mos 1,4 - 10,12- 
18,21-25,31). Mye mørke er knyttet til synden. 
Skriften behandler synden fra mange synsvinkler. 
La meg bare nevne: Den er ikke en ulykke, men 
en forbrytelse som medfører dødsstraff, en makt 
som gjør mennesket maktesløst, en trelldom som 
binder med de sterkeste bånd, en skyld som må 
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betales, et gudsopprør som fører til gudsforlatthet 
og fortapelse.

Synden en levende kreftsvulst 
i sjelen. Mennesket blir ødelagt på en trøstesløs 
måte. Den tar kronen av mennesket hode, røver 
lyset fra sjelen og tar den sanne glede fra hjertet. 
Mennesket moral og sjelsliv ødelegger den og 
forurenser samvittigheten, svekker viljen og 
mørklegger forstanden.

 I det ordet fra Skriften som skal lyse i 
denne artikkelen, behandler Gud synden som en 
sykdom. Denne syndens sykdom førte et hav av 
sykdommer med seg. Det vakreste Gud har skapt 
ødelegger den, den plager og piner, besmitter og 
forurenser, virker fortvilelse og håpløshet. Ofte 
skaper den en enorm smerte og lidelse og til 
andre tider døder den enhver følelse. Er det noe 
håp for en menneskeslekt som er infisert av denne 
sykdommen som fører til en forferdelig død?

Ja, sier dette ordet. 
Det er et eneste legemiddel! Det har Gud selv gitt 
oss: Ved hans sår har vi fått legedom!

Hvordan kunne han gi denne legedom? Ikke 
ved en vidunderkur, en underfull salve eller 
lignende.

Denne legedommen krevde et guddommelig 
inngrep. Guds egen Sønn, Jesus Kristus måtte bli 
menneske for å bli såret. Han måtte gå inn under 
våre kår, møte menneskelivets lidelse i hele den 
fylde og gruelige besmittelse. Ingen lidelse og nød 
var fremmed for ham. De mest bestialske lidelser 
som har rammet menneskeslekten, rammet ham 
uten nåde. Han bar våre synder. Guds egen Sønn 
var den eneste som kunne makte det. Et vanlig 
menneske hadde under kampen i Getsemane, gått 
til grunne (Heb 7,26). Ved domstolene til Pilatus 
og Herodes drakk han de dypeste drag av smerte 
og forhånelse i vårt sted. Hudstrykingen hos 
Pilatus utsatte hans legeme for den verste tortur. 
Svøpen med oksesener med innlagte bensplinter 
og skarpe saueknoker, rev opp hans nakne rygg.

Tornekronet, mishandlet og blodig blir han 
framstilt for folket. Og dette var bare innled-
ningen til korsfestelsen.

Jesus kom for å dø,
men ikke bare det. Han skulle smake døden. 
All den malurt døden har i sitt arsenal, skulle 
han møte. Spikret til et romersk kors til spott og 
vanære. Såret i sitt hode, gjennom sine hender og 
føtter og til sist ble et spyd stukket inn i hans side 
og boret seg inn i hans hjerte.

 Jesu menneskelige lidelser var uforståelige 
smertefulle, men likevel var hans sjelelige lidelse 
enda dypere. “Min sjel er bedrøvet inntil døden” 
(Mark 14,34). Det finner sitt mest pinefulle 
uttrykk i Jesu rop: “Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forlatt meg.” (Matt 27,46). Dette bitreste 
av alle rop lar oss ane noe av den smerten som vi 
ikke kan lodde dybden i. Gudsforlatthetens dype 
sår!

 Martyrene fikk ofte en grufull død, men de 
opplevde en himmelsk kraft over sin død. Men 
Jesus opplevde bare mørkets, iskalde makt og en 
lukket himmel. I sannhet dype sår!

Legedom ved hans sår!
Forunderlige legedom!

Legemiddelet for syndens sykdom, våre 
synder, overtredelser og misgjerninger ligger i 
Jesu Kristi sår. Han har tatt alle sårene mine og 
ordnet opp med årsaken til alt. Hans stedfortre-
dende lidelse og død ble meg til redning og evig 
frelse. Han ble såret for at jeg skulle bli leget for 
alle de sår synden hadde skapt i mitt liv. Jeg får 
legge mine sår inn til hans sår – for hans sår er 
sår for mine sår. Legedommen i hans sår, blir 
legedom for mine sår.

Dette er forsoningens store lykke. Alt mitt har 
han tatt på seg og jeg er fri.

Men sier mange: Jeg må jo gjøre noe jeg 
også. I hvert fall må jeg tro. Men troen er ikke 
noe du må gjøre, men noe du gjør deg bruk av. 
Om legen beordrer en salve for et sår du har på 
leggen og ber deg legge et plaster over, så er det 
ikke plasteret som leger, men salven.

Legedommen er i Jesu sår. 

Hva innebærer denne legedommen
Legedommen ved Jesu sår har øyeblikkelig 
virkning. Det er å gå fra døden til livet. Den 
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leger virkelig mennesker. Legedommen gir del 
i syndenes forlatelse. Samvittigheten blir renset. 
(Heb 9,14). Anklage og dom blir borte. I det hele 
blir det mennesket som blir legt ved Jesu sår, et 
nytt menneske. Drankeren blir edruelig. Skjøgen 
og horkaren blir ærbare. Den voldsomme blir snill 
og omgjengelig. Den pengekjære blir gavmild. 
Løgneren blir sannferdig. Noe nytt har skjedd i 
kraft av Jesu sår. Der finner vi freden.

Den islandske salmedikteren Hallgrimur 
Péturson har uttrykt seg slik:

“Dei sår og slag som råka deg 
til himmelen opp skal lyfta meg, 

din vil eg evig vera”.

Fra jeg var ganske liten, har jeg sunget på dette 
takkeverset og det har ikke mistet sin kraft og 
evne til å peke den rette veien for meg.

“Ha takk, o Jesus, for korsets smerte, 
For døden og for dine mange sår! 

Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, 
Og vinteren ble til en herlig vår”.

Hvilken kraft er det ikke i denne legedommen? 
Dersom du var syk til døden og ingen leger kunne 
hjelpe deg. Men så fikk du høre om en spesiell 
lege og oppsøkte ham. Resultatet av denne 

konsultasjonen var at du ble frisk. Ville du ikke 
anbefalt ham for alle? Skulle ikke vi som har 
opplevd legedom ved Jesu sår, fortelle om ham 
til alle!
Til slutt vil jeg få minne deg om at Jesu sår er et 
hvilested. Det er ikke et sted jeg forlater, men et 
sted jeg alltid vil være.
Dette får Anders Nilsson så godt fram i sangen 
sin:

“Bli blott i sårene, Frelserens brud, 
så skal du havne der hjemme! 

Herren, din trofaste Fader og Gud, 
kan ei og skal ei deg glemme! 

Bli i hans vunder, så går det deg vel, 
sønn får du være og ingen trell! 

Bli blott i sårene, Frelserens brud, 
så skal du havne der hjemme!” o

Hvorfor måtte Jesus dø?
Av Per Bergene Holm

“Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse 
ved at han ble en forbannelse for oss. For det 
står skrevet: Forbannet er hver den som henger 
på et tre.” (Gal 3,13)

Forbannelse er et fryktelig ord, og det svarer 
til noe fryktelig i Guds vesen. Gud tåler ikke 
synd. Gud tåler ikke urett, svik, ulydighet, 
urenhet, løgn eller falskhet eller noe som strider 
mot hans eget vesen. 

Når loven taler om synden og dømmer 

synden, så er det ikke tomme talemåter, men det 
åpenbarer for oss Guds hellige vesen. Det er Gud 
som forbanner, det er han som er en fortærende 
ild mot all synd. Loven åpenbarer Gud selv, slik 
han er i sin herlige og forferdelige majestet.

Gud er ren, fullkommen sann og kjærlig 
tvers igjennom. Hos ham finnes ikke løgn, ikke 
svik, ikke troløshet, og det finnes heller ingen 
aksept for noe slikt i Gud. Den minste ulydighet, 
den minste svikt og ufullkommenhet, gjør deg 
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og meg utålelig for Gud. Det strider mot Guds 
egen renhet, sannhet og fullkomne usvikelige og 
kjærlige vesen. Gud kan ikke forlikes med urett, 
med falskhet og svik.

Nei, mot enhver urenhet og troløshet, 
ulydighet og synd viser ikke Gud noe annet enn 
hellig vrede og dom. Han kan ikke akseptere det, 
men fordømmer enhver urenhet og synd som 
skyldig til dom og død. 

Forbannelse er å bli rammet av Guds dom, 
å bli skilt fra Gud og fordømt til en tilværelse 
utenfor Guds velsignede kjærlighetssamfunn, 
skilt fra ham som er livets og salighetens kilde. 
Å være forbannet er ett og det samme som å være 
dømt til død og undergang, fortapt fordi en står 
under Guds vredes dom.

Gud skal si til noen på den siste dag: ”Gå bort 
fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, 
som er beredt for djevelen og hans engler”(Mt 
25:41). Forbannelsen er en tilværelse borte fra 
Guds åsyn, men like fullt er det nettopp Gud som 
gjør fortapelsen til det fryktelige sted det er. Det 
er ikke djevelen, men Guds brennende vrede som 
gjør fortapelsen het. ”Det er forferdelig å falle i 
den levende Guds hender”, sier Skriften.

Det er ikke noe mer fryktelig i tilværelsen enn 
Guds vrede og forbannelse.”Frykt ikke for dem 
som slår legemet i hjel, og deretter ikke kan gjøre 
mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: 
Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til 
deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham 
skal dere frykte” (Luk 12,4-5).

Har du grunn til å frykte Guds forbannelse? 
Ja, så lenge du ikke er fullkomment ren og hellig, 
så har du grunn til det. Så lenge du har synd på 
samvittighet, så er du under Guds forbannelse.

Guds kjærlighet er ikke aksept
I dag møter vi derimot en tale om Guds kjær-
lighet og nåde som avviser ethvert ord i Skriften 
om Guds hellighet, vrede og forbannelse. Det 
er som om Gud ikke lenger er hellig, men nå 
aksepterer oss i vår synd og med vår synd. 

Jeg hørte en radioandakt for noen år siden. 
En prest talte over teksten om ugresset i åkeren. 
Og han utla det slik at Gud var glad i ugress, det 

hørte med i Guds rike og hadde sin plass i Guds 
hjerte. Det var verre med en del kristne, for de 
ville så gjerne luke ugresset bort. Men Gud var 
større enn våre hjerter og hadde plass også for 
ugresset. Andakten sluttet med en sang med disse 
strofene: ”Du vet vel om at du er verdifull”, ”at 
du er elsket for din egen skyld”, ”Gud aksepterer 
deg” osv.

Er Guds nåde og syndenes forlatelse det 
samme som at Gud aksepterer oss slik som vi er? 
Opphever Guds kjærlighet og nåde hans vrede og 
forbannelse? Settes loven ut av kraft ved Guds 
nåde? 

Nei, det er ikke bibelsk å tale slik. Gud aksep-
terer oss så visst ikke, vi er ikke godtatt slik vi 
er. Å si at Guds nåde er det samme som at Gud 
elsker oss for vår egen skyld, fordi vi er så verdi-
fulle og unike, eller at han uten videre bærer over 
med vår syndighet, det er å tale falskt om Gud. 
Det er å gjøre seg en avgud, en gud i sitt eget 
bilde. 

Hvorfor måtte Jesus dø?
Gud er ikke slik. Hans navn er forferdelig og 
fryktelig. Og slik du og jeg er av naturen, så 
er vi forbannet, så er vi fortapt. Og det er noe 
ganske annet enn å være akseptert! ”Alt det 
loven sier” – det vil si det som åpenbaringen av 
Guds hellige vesen sier oss – ”det taler den til 
dem som er under loven, for at hver munn skal 
bli lukket og hele verden bli skyldig for Gud” 
(Rom 3,19).

Lovens ord er hellig alvor. Den sier ikke bare 
at den er uten ære eller aksept hos Gud, men at vi 
er skyldige til evig undergang, dom og død. Og 
intet sted ser du dommen over ditt og mitt kjød 
som på korset. Det er under forbannelsen, under 
dommen, fordømt til undergang og død. Det er så 
visst ingen aksept av noe hos oss!

Hvorfor måtte Jesus dø? Han måtte dø fordi 
han av Gud ble tilregnet alt mitt, og alt ditt! Den 
synd og syndighet som er i ditt og mitt kjød, ble 
fordømt på Jesus. Det var ingen annen måte du 
og jeg kunne forlikes med Gud på. Alt måtte 
skaffes av veien, gå under i dommen og døden, 
fordømmes og forbannes bort. For Gud kunne 
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aldri forlikes uten at synden ble tatt bort. Gud og 
synd lar seg ikke forene. 

Guds forbannelse hviler over synden. Og når 
Skriften sier at Jesus ble en forbannelse, så sier 
det noe langt mer enn at Jesus betalte for våre 
synder. Det sier at Jesus av Gud ble forbannet 
bort fra Gud selv, forvist bort. Jesus måtte smake 
helvetes pine og gru under Guds vrede. 

Det er veldige realiteter som utspiller seg 
på langfredag. Da handler Gud med sin egen 
Sønn som om han var deg og meg. Så veldig er 
dommen over deg og meg, at når Jesus blir gjort 
til det som du og jeg er, så kan intet redde ham 
fra Guds forbannelse og dom. Selv ikke Sønnen 
kunne den evig gode Fader da spare.

Her ser du hvor nytteløst det er å håpe på at 
Gud skal se gjennom fingrene med mitt kjød, 
at Gud skal akseptere meg i min syndighet og 
urenhet. Det kan han aldri gjøre. Derfor måtte 
Jesus dø.

Den levende Jesus kan ikke frelse
Når Jesus begynner å gjøre det klart for sine 
disipler at han skal dø, begynner Peter å 
protestere. Hvis Jesus døde, var hele hans håp 
om redning og frelse ute.

Det er mange som bekjenner troen på Jesus 
som har det som Peter. Det er den levende Jesus 
uten korset og døden som er deres håp. Å miste 
Jesus var det verste som kunne hende. Var det 
én som kunne hjelpe dem i deres gudsliv, så var 
det vel Jesus. Han hadde det evige livs ord, han 
kunne gi dem det de trengte av hjelp og veiled-
ning for å leve med Gud. Og så sa Jesus at han 
skulle dø!

Nei, sier Peter, ”Gud fri deg, Herre! Dette må 
aldri skje deg!” Da vender Jesus seg til Peter og 
sier: ”Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for 
meg, for du har ikke sans for det som hører Gud 
til, men bare for det som hører menneskene til.” 
Satan frykter ikke en kristendom som er uten 
korset og døden. 

Jesu kors er også vårt kors
Jesus sier derfor til sine disipler: ”Om noen vil 
komme etter meg, da må han fornekte seg selv, 

ta sitt kors opp og følge meg.” Jesus taler om å 
miste sitt liv for hans skyld.

For det er mange som søker Jesus for å berge 
sitt liv. Noen søker å få hjelp til å få skikk på 
gudslivet, få det rett med Gud, få kraft og styrke 
til å leve rett og godt. Andre søker helbredelse 
og utfrielse fra sykdom og plager, fra et liv i 
rus og rennestein. De søker å berge sitt liv fra 
undergang. Og mange kan vitne om at Jesus har 
hjulpet dem, livet har blitt helt forandret. Slik 
var det også på Jesu tid. Du kan tro at disiplenes 
liv var blitt forandret. De var på ingen måte de 
samme etter at de begynte å følge Jesus.

Noen søker anerkjennelse hos Jesus, aksept 
og godkjennelse. Jesus er kjærlig og god, han 
tar imot meg sånn som jeg er, han godtar meg 
selv om andre fordømmer meg. Slik tenker 
mange om Jesus. Hos Jesus møter de oppreis-
ning fra menneskers harde dom, der finner de 
sin verdighet igjen. Der berger de sitt liv og sitt 
selvbilde. Hos Jesus slipper de unna dommen. 
Jesus aksepterer dem slik som de er når de 
kommer til ham. Og så er alt vel.

 Hvor mange er det ikke som forkynner en 
slik Jesus, en stor humanist og menneskevenn 
som ser gjennom fingrene med oss og lar nåde 
gå for rett! Men en slik Jesus trenger ikke å dø! 
Hvorfor skal Jesus dø hvis han aksepterer oss 
slik vi er, bare vi vil høre ham til, bare vi vil ha 
med ham å gjøre? De glemmer at Gud er hellig 
og krever fullkommenhet.

For mange er Jesu død kun et bevis på Guds 
kjærlighet til syndere, enda et uttrykk for hvor 
høyt Gud elsker oss og vil ha med oss å gjøre, 
at han aksepterer oss og vil rope ut sin store 
kjærlighet til oss, at vi er dyrebare og høyt elsket. 
Korset blir et kjærlighetens symbol, og ikke noe 
mer. Deres store gledesgrunn er at de er tatt imot 
hos Jesus, de har fått vende seg til ham og blitt 
tatt imot hos ham, tolleres og synderes venn. Hos 
Jesus blir de ikke dømt. Der unnslipper de lovens 
harde dom, menneskers dom og sitt eget hjertes 
dom. Jesus fordømmer ikke, men han tar imot 
dem som de er. Og hos Jesus får de leve slik de 
er. Han fordømmer ingen.
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Det er noe vesentlig som mangler i denne 
allmenreligiøse forkynnelse og tro, og det er 
korset og døden. Her er det ingen vrede og dom 
over synden, og derfor heller ikke behov for 
noe kors eller noen død. Det er en kristendom 
uten korset, og derfor ingen sann kristendom.

For det er ikke sant at Jesus aksepterer oss slik 
som vi er. At vi får komme til Jesus som vi er 
betyr nemlig ikke at Gud aksepterer oss eller at 
vi hos ham blir godtatt med vårt syndige kjød. 

Gud har aldri kunnet og kommer aldri til å 
akseptere oss i vår syndige tilstand. Vi er og 
blir av naturen vredens barn, under Guds dom 
og vrede. Derfor måtte Jesus dø. Uten at han 
tok dommen over våre synder, kunne vi umulig 
komme i samfunn med Gud. Synden måtte sones 
og skaffes av veien. Gud er hellig og kan ikke 
tilgi synden uten at synden har fått sin rettmes-
sige straff. Det var den straffen Jesus bar da han 
døde for våre synder på Golgata kors. 

Og innebærer ikke min tilflukt til Jesus at jeg 
søker frelse fra mitt syndige kjød, men vil forbli 
i mitt syndige kjød og berge det, så har jeg ikke 
del i Jesu Kristi kors og syndenes forlatelse.

For ditt naturlige menneske er og blir under 
Guds dom. Jesu død har ikke forandret noe på 
den saken. Gud ser ikke annerledes på ditt kjød 
etter Jesu død. Det er og blir like fordømmelig 
som det alltid har vært. Og vil du berge kjødet 
ditt, vil du ha aksept for det, så er du en fiende 
av korset. Vil du hos Jesus søke å bli godtatt i din 
naturlige tilstand, så blir du ikke frelst.

For ordet om korset handler også om deg og 
ditt liv. For det er du som står under Guds dom 
og forbannelse. Og da Jesus døde, så var det ditt 
liv og ditt kjød som ble fordømt, selv om det ble 
fordømt i en stedfortreder. 

Å miste sitt liv for Jesu skyld
Å følge Jesus innebærer å gå inn under denne 
dommen med sitt liv. Men mange kjemper med 
nebb og klør for å berge sitt liv. De vil være 
kristne, de vil følge Jesus, men de vil ikke 
vite av korset. De vil gjerne lære av Jesus å bli 
hellige og gode, de vil gjerne at Jesus skal tilgi 
dem deres mangler, men de vil ikke miste sitt 

liv. De vil vinne anerkjennelse, de vil høre at 
det står rett til med dem, at de er godtatt slik 
som de er. De har jo vendt seg til Jesus, de tror 
jo på ham og vil jo følge ham. Da er vel alt rett 
med dem?

Det var en synderinne som kom til Jesus en 
dag. Hun kom til Jesus mens han satt i gjestebud 
i fariseeren Simons hus. Ikke noe sted kunne hun 
regne med at dommen var større enn der. Hun 
kom ikke for å unnslippe dommen. Nei, hun 
oppsøkte Jesus der hvor dommen var størst. 

Hun søkte ikke å berge sitt liv. Hun søkte 
Jesus for å bli fri seg selv, miste seg selv. Hun 
søkte ikke aksept, ikke anerkjennelse, ikke å bli 
godtatt, men hun søkte frelse, syndenes forlatelse 
og renselse fra alt sitt eget. 

Denne synderinnen tok sitt kors opp og fulgte 
Jesus. Hun søkte ikke selvrespekt og verdighet, 
men hun søkte frelse, frelse fra seg selv. Hun 
hatet seg selv, sier Kierkegaard.

Og det hun selv ikke hadde, rettferdighet og 
hellighet, verdighet og renhet, det søkte hun i 
Jesus. Hele hennes håp var satt til Jesus. Hun ble 
frelst, hun fant livet, ikke på den måten at hun ble 
akseptert, at hun ble godtatt og berget sitt liv og 
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sitt rykte. Nei, det gikk tapt, det mistet hun, men 
hun fant alt i Jesus. Hun ble reist opp igjen – ikke 
ved at Jesus ga henne selvrespekten tilbake, sa 
henne at det sto rett til med henne, men hun ble 
reist opp ved syndenes forlatelse og delaktighet 
i Jesus.

Å følge Jesus innebærer å miste seg selv, å 
fornekte seg selv, å dø bort fra seg selv. Alt mitt 
hører hjemme på Jesu kors, under dommen. Det 
skal ikke forsvares, pyntes på eller berges, men 
det skal overgis til dom og død. 

Men nå er det ett sted i tilværelsen hvor mitt 
kjød allerede har fått sin dom, og det er på Jesu 
Kristi kors. Dit skal jeg få gå med kjødet mitt, 
ikke for å berge det, men for å bli av med det. 
Der fikk det sin død, der ble det tilintetgjort 
sammen med Jesus og der skal jeg få legge det 

av. Og så skal jeg i Jesus få tro meg frelst fra alt 
mitt, fordi det ble fordømt i ham, i hans død. Jeg 
er død med Jesus fra alt mitt, og så skal jeg få 
akte meg levende for Gud i ham. 

Hvordan står det til med deg? Du står så 
langt tilbake i tro og erkjennelse, i lydighet og 
kristelig liv og ferd. Det er så mye kjødelighet og 
verdslighet i sinn og skinn hos deg. Det er ingen 
redning i å nekte for det, forsvare det og søke å 
bli berget fra dommen. Nei, det er så mye som 
hører hjemme på korset, som er under Guds dom 
i livet ditt. Ta din tilflukt til Jesus med kjødet, 
plasser det på korset med Jesus, akt det som 
gravlagt med ham, så er du fri, så skal du vite 
at det ikke skal fordømme deg. For det er ingen 
fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, den 
som har sitt liv, sin ros og sin ære i ham. o

Han er oppstått
Av Odd Eivind Stensland

”Han er ikke her, han er oppstått slik som han 
sa. Kom og se stedet hvor han lå!” (Matt 28,6)

Hele kristendommen står og faller med Jesu 
oppstandelse fra de døde. 

Hvis ikke Jesus hadde stått opp, så hadde 
det ikke vært noen syndenes forlatelse, selv 
om synden var sonet. ”Men er Kristus ikke 
oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den 
tro dere har, er intet... Men er ikke Kristus 
oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er 
dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt 
som er sovnet inn i Kristus.” (1 Kor15,14,17-
18) 

 Noen mener at det har ingen betydning for 
frelsen om de finner noen knokler av Jesus i 
en grav i Jerusalem. Jo! Det har alt å bety. For 
hvis de finner Jesu knokler i graven, så er ikke 
Jesus stått opp legemlig, og da er vi fortapt. 

Derfor er ikke oppstandelsen bare viktig, 
men den er helt avgjørende. Leser du i Luk 
24,38-43 ser du det understrekes at Jesus var 
fysisk legemlig oppstått. Ingen av oss kunne 

heller stått opp, hvis det ikke hadde vært en 
oppstandelse. Fordi han er førstegrøden, så 
kommer vi andre etter. 

Da Jesus stod opp fra de døde, så stod vi 
opp med ham, fordi vi er knyttet til ham, gjort 
ett med ham. Hvor velsignet det er å få være 
knyttet til Jesus. 

I vår bekjennelse sier vi at vi tror på 
legemets oppstandelse. Vi skal oppstå med 
hele vår person, med vår egen personlighets 
preg. Da Jesus var blitt menneske, er han 
menneske i all evighet. På samme måte skal du 
være menneske i evigheten. 

Døden hadde ingen rett eller makt over 
Jesus, og kunne ikke holde på ham. Døden kan 
derfor heller ikke holde på deg som tror på den 
oppstandne Jesus. Ved troen på Jesus, får du 
del i alt det han har vunnet.

 (Fra ”I lys av Ordet”, 31. mars, Stiftelsen På 
Bibelens Grunn) o
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Den oppstandnes hilsen til Maria og til 
disiplene (Joh 20,11-23)
Av Henric Staxäng

Langfredagens mørke har senket seg, og rett-
ferdighetens sol har gått opp. Jesus er oppstått 
og lever. Men hans disipler og venner sørget. 
De visste ennå ikke om at Jesus hadde stått opp. 
Maria Magdalena, den kvinnen som Jesus hadde 
drevet ut sju onde åndar av, var en av Jesu venner 
som sørget. 

Maria sto utenfor graven og gråt. Plutselig fikk 
hun se to engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, 
og de spurte: ”Kvinne, hvorfor gråter du? Hun 
sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet 
ikke hvor de har lagt ham!” Så fikk Maria se Jesus 
og hun fikk igjen spørsmålet: ”Kvinne, hvorfor 
gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde at det 
var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom 
du har båret ham bort, da si meg hvor du har 
lagt ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: 
Maria! Da vender hun seg og sier til ham på 
hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester. Jesus sier til 
henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart 
opp til Fadern! Men gå til mine brødre og si til 
dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min 
Gud og deres Gud.” 

Tenk hvilken stund det var da Maria Magdalena 
gjenkjente sin Herre og Frelser! Hun søkte Herren 
og fant ham. I Salomos høysang 3,3-4 leser vi om 
kjærlighetens lengsel etter Herren: ”...Har dere 
sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått 
fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker?” 

Også nå får Jesu venner gjøre samme erfaring. 
De søker etter Jesus, men til å begynne med ser de 
ham ikke og opplever ikke hans nærvær. Feilen er 
at vi ofte søker ham i vårt indre. Vi tenker ofte at i 
vår indre glede og fred, der finnes Herren. Men så 
kjenner vi jo ikke alltid glede og fred, derfor synes 
Herren å være borte. 

Men hvor skal vi søke Herren? Ikke i våre 

følelser, men i Ordet. I Rom. 10,6-8 leser vi: 
”Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt 
hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil 
si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare 
ned i avgrunnen? – det vil si, for å hente Kristus 
opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg 
nær, i din munn og i ditt hjerte.” 

Hør her, du som ikke kan styre dine tanker 
men merker at ditt hjerte er som det står i Jer 17,9: 
”Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan 
ikke leges. Hvem kjenner det?” Hør her, du som 
forsøker å finne liv i ditt hjerte, men er nær ved å 
fortvile over deg selv. Hør hva apostelen Paulus 
skriver: ”Ordet er deg nær, i din munn og i ditt 
hjerte”. Jesus er Ordet. Han er ett med løftene i 
Bibelen. Det kan føles så elendig det vil med din 
omvendelse, tro og helliggjørelse, men om du i 
din hjelpeløshet tar Gud på ordet, løftene om 
nåden og frelsen i Kristus, så har du Jesus. Han er 
deg nær i sitt eget Ord.

Til dem som er fattige i ånden
Herren kommer nå til deg som er fattig i ånden, 
men som søker etter nådens Herre selv om ditt 
hjerte kjennes som en tom grav. Herren sier: 
”Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved 
navn, du er min. Når du går gjennom vann, er 
jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke over-
skylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke 
svies, og luen skal ikke brenne deg.” (Jes 43,1-2). 
Du kjenner så lite kraft i Ordet og så lite iver i 
bønnen. Du kjenner deg ussel, død og kald, men 
Herren har gjenløst deg med sitt blod og han sier 
til deg: ”Jeg har gjenløst deg kalt deg ved navn, 
du er min.” 

Men hvordan skal jeg vite at dette evangelium 
gjelder meg, undrer du? Finner du ingen trøst i 
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synden eller i din egen fromhet, men spør etter 
nåde ja, da er det Faderen som med sin Ånd drar 
deg til Sønnen. Han sier: ”Du har bare trettet 
meg med dine synder, og voldt meg møye med 
dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter 
dine misgjerninger for min skyld, og dine synder 
kommer jeg ikke i hu.” (Jes 43,24-25). Hold fast 
på dette løftet. Om du ikke avviser det, så eier du 
det som dette løftesordet inneholder. Herren er 
deg nær i sitt ord. Og husk at det er for sin egen 
skyld, ikke på grunn av noen kvalitet hos deg, at 
Herren utsletter dine overtredelser. 

Jesus ville at Maria skulle gå til disiplene med 
bud om hans oppstandelse: ”Gå til mine brødre 
og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres 
Far, min Gud og deres Gud.” Disiplene befant 
seg i en svært vanskelig sitvasjon. De hadde ikke 
Jesus hos seg og deres samvittighet var fyllt av 
selvbebreidelser, for at de hadde sveket sin Herre. 
Peter hadde til og med fornektet ham. Men om 
kvelden samme dag som Jesus hadde vist seg for 
Maria, viste han seg også for sine disipler og sa til 
dem: ”Fred være med dere.” Disiplene ble glade 
da de så Jesus. Helt uventet kom han til dem, ikke 
med anklager, men med fredshilsen

En rik trøst
Påskens evangelium inneholder en rik trøst for 
hver og en som har sveket sin Herre gjennom 
synd, menneskefrykt og troløshet. Må ingen 
unnskylde seg eller bortforklare sin synd og 

henvise til at andre kristne har gjort det samme. 
Nei, vi må alle falle ned for Jesu føtter i bekjen-
nelse og bønn om nåde.

Et Guds barn kan komme inn i mørke og 
anfektelse og fundere på om Gud har forlatt det. 
Men de som i egne øyne er de aller elendigste er 
ofte de som er de aller kjæreste for Kristus. De 
har ikke noen egen fromhet tilbake å speile seg i, 
men har bare Jesus igjen. ”Bare i håp til Gud vær 
stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.” 
Jesus er vår Herre og Gud, og i ham er vår frelse, 
selv når han skjuler seg for oss. 

De som derimot speiler seg i sin egen fromhet 
og klarsynthet og har en kritisk ånd mot andre 
svake, men oppriktige Guds barn, disse kan, uten 
at de selv vet om det, stå langt ifra Guds rike. De 
kan være hovmodige over ulike kvaliteter som de 
synes å finne hos seg selv og mangle Guds barns 
”første” kjennetegn, nemlig åndens fattigdom. 
”Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike 
er deres.” (Matt 5,3). De som bekjenner seg til 
Herren, men som ikke er fattige i ånden har ikke 
gått konkurs på sitt eget selvliv. Deres eget synde-
forderv har ikke blitt deres største bekymring. 
Derfor drives de ikke daglig til Jesus for å få 
nåde. De har sjelden eller aldri noen erfaring av 
at Herren kan skjule seg og virke som om at han 
er borte. De vet ikke hva anfektelse er. Jesus sier 
i Åp 3,17-18: ”Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har 
overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du 
er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så 
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råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i 
ild, for at du kan bli rik, og hvite klær,for at du kn 
være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal 
bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne 
med, for at du kan se.”

Herren vil at alle mennesker skal bl frelst
 Herren vil at alle mennesker skal bli frelst og 
komme til sannhets erkjennelse, også de som har 
blitt rike i seg selv. Gud vil med sin Ånd og sitt 
Ord gjøre slutt på sine egne reserver og vekke en 
tørst etter ufortjent nåde. 

Den som er fattig i ånden stemmer med i 
sangen: 

”Gå meg ei forbi o, Jesus, 
Hør min bønn til deg! 

Og når andre du velsigner, 
Glem da ikke meg. 

Jesus, Jesus, hør min bønn til deg. 
Når de andre du velsigner, 

glem da ikke meg!

La meg ved din nådetrone, 
Finne trøst og fred. 

Når jeg her i barnlig tillit 
Ydmykt kneler ned! 

Jesus, Jesus, hør min bønn til deg. 
Når de andre du velsigner, 

glem da ikke meg!”

”Jesus kär, gå ej förbi mig. 
Låt mig bönhörd bli! 

Då åt andra nåd du skänker, 
gå ej mig förbi! Jesus, Jesus 

låt mig bönhörd bli. 
Och då andra du uppväcker, 

gå ej mig förbi!

Blott på din förtjänst jag kommer,
 och din nåd begär. 

Hela mitt beklämda hjärta, 
fräls mig som jag är. 

Jesus, Jesus låt mig bönhörd bli. 
Och då andra du uppväcker, g

å ej mig förbi!”

Det åndelige livets dype hemmelighet er at vi som 
et fattig nådebarn får leve på en annens rikdom, 
på en annens rettferdighet, Jesu rettferdighet. Vi 
har en stedfortreder som har levde, døde og sto 
opp i vårt sted og som nå ber for oss i himmelen. 
”Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rätt-
färdighet” synger vi i en svensk påskesalme. 
Gjennom troen har vi oppstått med Kristus. ”Er 
dere da oppreist med Kristus, så søk det som 
er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre 
hånd.” (Kol 3,1). 

Å leve for Herren
Har vi funnet livet i Kristus, vil vi også leve 
for Herren. Har Jesus blitt vår fred, kan vi ikke 
leve i fred med synden. Da hører og leser vi med 
oppmerksomhet Skriftens ord om hvordan Herren 
vil at vi skal leve.

 Det er stor forskjell på et menneske som har 
evangeliet som en innlært lekse og den som lever 
av evangeliet. Den som lever av evangeliet har ett 
fått et nytt sinn, Jesu sinnelag. Den kristne som 
lever av Kristi evangelium blir urolig i sin ånd 
når han fristes av djevelen, verden og av sitt eget 
kjøtt. 

Vi trenger hver dag å væpne oss med evange-
liet og med bønn for å overleve åndelig i denne 
siste tid og nå det himmelske målet. La oss stadig 
ta imot Ordets dom over synden og flykte til 
Frelseren. Da gjelder det forunderlige løfteordet: 
”Den som har Sønnen, han har livet.” Amen.

(Oversatt fra svensk) o

”Bibelens syn på sig selv”

Bok skrevet av Peter Olsen.
Se bokmelding i nr 5/2015.
Boka koster kr 70,- + frakt.
Se annen kontaktinfo bakerst
i bladet (s. 31).
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Getsemanes lidelseskalk
Av Fredrik Wisløff

“Min far, er det mulig, da la denne kalk gå meg 
forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.” 
(Matt 26, 39)
Vi vil se enda et trekk av Jesus som sann Gud i 
Getsemane.

Hvilken side ved Guds vesen er den 
ubegripeligste? Ubegripelig er Gud i alt hva 
han gjør og er. Ubegripelig i sin allmakt, i sin 
allvishet og i sin allesteds-nærværelse; enda mer 
ubegripelig i sin hellighet; men mest ubegripelig 
i sin kjærlighet.

De tre første egenskapene vi nevnte, hadde 
til en viss grad også Satan før sitt nederlag 
på Golgata. Den fjerde egenskapen ser også 
hedningene ved sine guder; men den absolutte 
kjærlighet har verden ikke sett før Gud ble 
åpenbart i Kristus.

Og aldri ser vi denne Kristi guddommelige 
kjærlighet som i hans lidelse.

La oss atter gå inn i Getsemanes helligdom. 
La oss atter høre ham be: La denne kalk gå meg 
forbi!

Hvilken kalk? Lidelsen!
Men la oss se ned i denne lidelseskalk. Det 

må jo være det som denne kalk inneholder, som 
er så forferdelig. Hva inneholder den?

La oss finne svaret ved å tenke oss dette slik: 
Jesus drikker her den kalken som vi selv skulle 
ha drukket. Om jeg ikke tar imot denne Jesu 
stedfortredende gjerning, må jeg altså likevel 
en gang drikke den selv. Hva vil det koste meg? 
Helvete!! Det skal bli hver en synder en evig 
kval å drikke sitt eget beger, - straffen for sitt 
livs mange synder. Så forferdelig er dråpene i 
denne kalken. En synders beger – en evig kval!

Men Jesu beger er tomt! For han hadde 
ingen synd gjort. Og likevel er det uendelig 
meget tyngre enn noe menneskes beger. For i 
Jesu Getsemanekalk er alle tiders, alle slekters, 
alle menneskers, fra Adams til min egen, ja til 
den slekt som skal leve på jorden ved Jesu siste 

gjenkomst, alle disse menneskers syndestraff 
samlet. Og når vi så betenker at et enkelt 
menneskes straff er en evig kval, ja så aner vi 
kanskje lite av hva som gjorde Getsemane – 
begeret så tungt og dråpene så bitre. Det er fordi 
Jesu død er stedfortrederens og forsonerens død, 
at den er så grenseløs hard.

Men her øyner vi også den evige kjærlighet: 
Trass i det at kalken var så ubegripelig tung, 
trass i at dråpene var så evig bitre, tok Jesus 
kalken, og løftet den til sine lepper og drakk den 
til siste dråpe. Ja, til siste dråpe. Jeg er ganske 
viss. Heller ikke mine er tilbake.

Hvem fatter vel en slik kjærlighet. Det 
edleste menneskes kjærlighet blekner overfor 
dette. Alene han som selv er kjærlighet, kunne 
makte det. I sannhet: Det er Gud vi møter i 
Getsemane.

Hvor må så ikke hvert et hjerte smelte ved 
synet av dette! Også mine dråper var med i dette 
beger. Mine mange synder var med å gjorde 
hans kalk så tung og hans død så bitter. Mitt 
hjerte må beve ved tanken. Men også juble. Og 
takke. For han drakk mitt beger tomt. Og nå byr 
han meg frelsens beger isteden. Fordi han drakk 
lidelsens kalk til ende, kan jeg løfte frelsens 
beger høyt.

“Deg som for oss kalken drakk, Jesus, Jesus, 
evig takk”.

(Fra “Med ham til Golgata” side 29 -31. 
Indremisjonsforlaget) o

 Bestill Bibelsk Tro for 2019
 og få nr 5 og 6 for 2018, samt 

CD-en ”Himmellengt” med 
sanger av Olav Fjermedal.
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Levende tro skaper sann himmellengsel
Av Immanuel Fuglsang

Det er Bibelens klare tale at sann kristen-
dom henger sammen med forventninger 
om oppfyllelsen av de mange løfter i Den 
Hellige Skrift. Det fremgår bl.a. av disse to 
steder: Hebr 9,27-28: ”Og likesom det er 
menneskenes lodd èn gang å dø, og deretter 
dom, så skal og Kristus, etter å være ofret èn 
gang for å bortta manges synder, annen gang 
bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til 
frelse for dem som venter på ham.”

2 Tim 4,6-8: ”For jeg blir alt ofret, og 
tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd 
den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så 
ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, 
den som Herren, den rettferdige dommer, skal 
gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men 
alle som har elsket hans komme.”

I det første av disse bibelvers står forvent-
ningen i lyset av Jesu synlige komme til 
denne jord. Og i det andre bibelavsnittet er 
teksten skrevet mens Paulus satt i fengsel 
for sin tros skyld. Det hadde han prøvet flere 
ganger før, men denne gangen er det tydelig 
at han ikke forventet å slippe med livet i 
behold.

Jeg synes det er meget tankevekkende at 

det i begge tilfeller brukes ord som uttrykker 
forventning og glede.

Når det i Bibelen står at det er menneskets 
lodd en gang å dø og deretter dømmes, så betyr 
det ikke at alle mennesker skal oppleve å gå 
gjennom den legemlige død, men det betyr at det 
er menneskelivets vilkår. Og nettopp med tanke 
på at Jesus skal komme synlig på himmelens 
skyer, da er det helt naturlig når noen eksem-
pelvis uttrykker det slik: ”Dersom ikke Jesus 
først kommer synlig tilbake til denne jord, da 
skal jeg dø og legges i graven.”

Det synes å være mange mennesker, også med 
kristen bekjennelse, som blir tause når det tales 
om døden og Jesu gjenkomst. Slik burde det ikke 
være for en kristen, for det er jo det største av alt 
som kan skje, når tiden her er omme og vi skal 
bryte opp.

Paulus uttrykker det slik i Fil 1,21-25: ”For 
for meg er livet Kristus og døden en vinning. 
Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av 
mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. 
Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har 
lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, 
for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til 
dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og 
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da jeg er visss på dette, vet jeg at jeg skal bli i 
live og være hos dere, til fremgang og glede for 
dere i troen.”

Og i 1 Joh 3,1-2 lyder det slik: ”Se, hvor stor 
kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles 
Guds barn, og det er vi. (...) Mine kjære, nå er vi 
Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi 
skal bli! Vi vet at når Han åpenbares, da skal vi 
bli ham like, for vi skal se ham som Han er.” 

Det er en stor fare for oss å bli opptatt av 
mange forskjellige ting og forhold her i denne 
verden, om det kommer til å dra våre hjerter og 
tanker bort fra de evige ting. Og vi trenger å lære 
mye av bibelske personer og sammenhenger der 
dette omtales og forklares.

La oss prøve å stanse litt ved noen av disse 
steder fra Det Nye Testamente: 

I Hebr 11,13-16 står det følgende etter omtale 
av en lang rekke av troens vitner fra Det Gamle 
Testamente: ”I tro døde alle disse uten at de 
hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde 
sett det langt borte, og hilste det. Og de betjente 
at de var fremmede og utlendinger på jorden. 
For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de 
søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut 
fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende 
tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter 
etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud 
seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han 
har gjort en stad ferdig til dem.”

Hebr 10,32-34 omtaler noen forfulgte kristne 
med disse ord: ”Men tenk nå tilbake på den første 
tid - den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt 
stor kamp og lidelse. Dels ble dere selv gjort til 
et skuespill ved spott og trengsler, dels stod dere 
sammen med dem som fikk gjennomgå dette. For 
også fangene hadde dere medlidenhet med. Og 
dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble 
røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en 
bedre eiendom, som varer ved.”

2 Kor 4,16-18: ”Derfor mister vi ikke motet. 
Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så 
fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel 
er kortvarig og lett, og virker for oss en evig 
fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har 

ikke det synlige for øye, men det usynlige. For 
det synlige varer en kort stund, men det usynlige 
er evig.”

Som det siste sted vil jeg ta med 1 Tess 
4,13-18, som er en trøstetale til de troende: ”Men 
vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om 
dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge 
som de andre, de som ikke har håp. For så sant 
vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved 
Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen 
med ham. For dette sier vi dere med et ord av 
Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren 
kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for 
dem som er sovnet inn. For Herren selv skal 
komme ned fra himmelen med et bydende rop, 
med overengels røst og med Guds basun, og de 
døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal 
vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med 
dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte 
Herren. Og så skal vi for alltid være sammen 
med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.” 

For en rikdom at vi kan lese om disse mange 
og vanskelige situasjoner i lyset av den herlighet 
som venter Guds barn. La oss be om å bli bevart 
i en levende og sann tro, så vi når fram til troens 
mål, sjelenes frelse (1 Pet 1,9). o
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Jesus ble gjort til synd for alle mennesker
Av Olav Hermod Kydland

”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort 
til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettfer-
diggjort for Gud.” (2 Kor 5,21)
Hvem har hørt en slikt godt budskap 
tidligere? Nei, ikke noe menneske har vært 
i stand til å tenke ut noe lignende budskap. 
Men Den treenige Gud har åpenbart dette for 
oss til frelse og evig liv.

Da Adam, menneskehetens representant, 
falt i synd fikk det konsekvenser for alle 
mennesker. Vi tilhører alle den falne slekt 
som kom under Guds vrede på grunn av 
arvesynden og våre egne personlige synder. 
Hva skulle vi gjøre? Ikke noe menneske var 
i stand til å finne ut hva menneskene burde 
eller skulle gjøre for å oppnå evig liv. Sinn 
og tanker var formørket av ”denne verdens 
gud” slik at ”synden og dødens lov” hersket 
over alle uten mulighet til å bli befridd fra 
denne tragiske tilstand borte fra Gud.

Men om menneskeslekta var hjelpeløs 
og fortapt, så var ikke Gud det. Allerede på 
syndefallets dag lovet Gud å sende en frelser. 
Gjennom hele Det Gamle Testamente ser vi 
hvordan Gud forberedte å sende en frelser 
som skulle komme fra Davids hus.

I tidens fylde kom han, født av jomfru 
Maria under loven. Som sann Gud og sant 
menneske sto han fram i Israel. Selv om han 
bare gjorde godt, helbredet syke, vekte opp 
døde og hadde omsorg for folket, ble han 
anklaget for Gudsbespottelse. Det ble hevdet 
at han som bare var et menneske, gjorde seg 
selv til Gud ved å tilgi synder og hjelpe de 
forkomne.

Han ble dømt og korsfestet mellom to 
røvere og led døden. Men han viste seg å 
være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen 
fra de døde (Rom 1,4).

Det var Gud som sto bak denne frelses-
aksjonen. Apostelen sier: ”Det var Gud som 

i Kristus forlikte verden med seg selv, så han 
ikke tilregner dem deres overtredelser og la 
ned i oss ordet om forlikelsen.” (2 Kor 5,19). 
Gud tilregner ikke oss våre synder og over-
tredelser, men våre synder ble lagt på Jesus. 
Det var synden som skilte menneskeslekten 
fra Gud, men i stedet for oss, ble synden lagt 
på Jesus. Han er prøvd i alt, men han er uten 
synd.

 Derfor lot Gud alle verdens synder 
ramme Jesus. Alle synder som var blitt gjort 
fra Adam til det siste menneske som ånder på 
jord ble lagt på Jesus. Han ble ”gjort til synd 
for oss”, sier Guds ord. 

Jesus ble ikke gjort til en synder, men til 
synd. Han måtte erfare lovens forbannelse. 
Apostelen sier i Gal 3,13: ”Kristus kjøpte 
oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble 
en forbannelse for oss. For det står skrevet: 
Forbannet er hver den som henger på et tre.”

Hans Erik Nissen sier: ”Først måtte Jesus 
gjøres til synd. Han måtte bli den som hadde 
overtrådt alle Guds bud. Ja, hans forhold til 
Faderen måtte brytes. Han måtte føres helt 
dit ut, hvor han ropte: Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?” (Fra ”Ett er 
nødvendig”, 30. januar).

Jesus ble både forlatt av Gud Fader og 
forbannet bort fra Gud på grunn av verdens 
synd, for at ikke du og jeg som har tatt vår 
tilflukt til ham, skulle bli forlatt og forbannet 
bort fra Gud til en evig fortapelse under 
Guds vrede og dom. 

Luther sier: ”Da den barmhjertige Far 
kastet alle våre synder på ham, sa han: Du 
skal være det som alle mennesker har vært 
og er fra tidens begynnelse til dens ende. 
Du skal være den synderen som tok frukten 
i paradiset. Du skal være David som drev 
hor og myrdet. Du skal være Paulus som 
forfulgte, hånte og øvet vold. Kort sagt: Du 
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skal være det alle mennesker er, som om du 
alene hadde gjort alle menneskers synder. 
Derfor, se til hvordan du betaler og gjør 
fyllest for dem.”

 Alle synder og misgjerninger ble lagt på 
Jesus. Han var det Guds lam som bar bort 
alle verdens synd. (se Joh 1,29). Jesus tok 
mine synder på seg og i stedet får jeg som 
har tatt imot Jesus, hans rettferdige gjerning 
og står rettferdig overfor Gud. For ved en 
domshandling i himmelen erklærer Gud en 
botferdig synder som har tatt imot Jesus, som 
rettferdig å være for Kristi skyld. Samtidig 
skjer det at den enkelte blir født nå nytt og 
begynner et nytt liv i samfunnet med Jesus 
Kristus.

Derfor skal du og jeg få leve i samfunnet 
med Jesus, i nåde, både i gode og onde dager 
inntil Herren tar oss til seg. Sangeren sier det 
slik:

”Det enda som bär, när allting annat vacklar,
Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar,
När sist jag står hos Gud i härlighet.

Kor: Det enda jag vet, det är att nåden räcker,
att Kristi blod min synd betäcker.

 Det enda jag har att lita till engång,
Det er Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Det enda som står igenom alle tider,
Är Kristi kors och blodets sákra grund, 

Ty alt, vad jag byggt av hó och strå, det faller,
Det varar blott en kort och flyktig stund. 

Det enda jag har infór den vita tronen,
Det ár en frálsad sjál, Halleluja! 

Och dette er nog, ty all min synd blev sonad,
Nár Jesus dog fór mig på Golgata.”

(Lydia Lithell. Nr 243 i Sangboken) o

Bruden, bortrykkelsen og bryllupet
Av Svein Knutsen

Vi hører ofte om folk som forsøker å spå 
når bortrykkelsen av menigheten vil finne 
sted. I bibelsk terminologi blir bortrykkelsen 
beskrevet som en hendelse som vil skje når 
Jesus kommer tilbake for å hente sin ”brud”. 
I dag skal vi heller se litt på hvorfor bortryk-
kelsen vil komme til å skje og hvorfor Jesus 
kommer tilbake for å hente sin ”brud”?

La oss først slå fast at det kristne ekteskapet 
mellom én mann og én kvinne symboliserer 
hvilket forhold det skal være mellom Kristus 
og menigheten. Dette skriver Paulus klart 
og tydelig om i Ef 5,31-32: ”Derfor skal 
mannen forlate sin far og sin mor og holde 
seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. 
Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her 
om Kristus og menigheten.” Derfor kalles 
menigheten Jesu ”brud”. Jesus regnes altså 

som ”brudgom”, mens menigheten regnes som 
hans ”brud”. 

Jesus talte som oftest i lignelser slik at de 
som virkelig hørte på ham skulle skjønne hva 
han snakket om. Det var med andre ord ingen 
”mystikk” i Jesu lignelser, men heller hverdags-
lige bilder som folket lett kunne relatere seg til 
og dermed også forstå. Men gjennom 2000 år, 
og ikke minst gjennom vår vestlige kultur, har 
vi mistet mye av forståelsen av hvorfor Jesus 
kommer tilbake slik som han sier han vil, og det 
er gjennom dette hvorfor vi kan vinne tilbake 
denne forståelsen.

Nå skal du få være med på et jødisk bryllup, 
nærmere bestemt et galileisk bryllup, slik histo-
riske- og arkeologiske funn har avslørt at det 
skjedde for 2000 år siden da Jesus vandret her på 
denne jord. Grunnen til at vi spesielt trekker frem 
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de galileiske bryllupstradisjonene er fordi Jesus 
og disiplene hans kom nettopp fra Galilea (med 
unntak av Judas), og fordi de galileiske bryl-
lupsseremoniene er litt annerledes enn det som 
var vanlig blant jødene. 

Jesus vokste altså opp i Nasaret i Galilea og 
forstod galileisk kultur. Det samme gjaldt også 
for disiplene hans. Så da Jesus talte til disiplene 
om sin gjenkomst, relaterte han altså fortelling-
ene til galileisk kultur. Dette gir oss en viktig 
pekepinn i forståelsen av hvorfor bortrykkelsen 
kommer til å skje.

Nå skal vi ta for oss et galileisk bryllup og se 
på seremoniens forskjellige trinn i kronologisk 
rekkefølge. Her tror jeg du ganske lett vil kunne 
gjenkjenne flere av trinnene med Jesu lignelser.

I dag tror mange at kvinnene i det gamle Israel 
ikke hadde noen ting de skulle ha sagt dersom 
fedrene til brud og brudgom først var blitt enige 
om et giftermål. Men slik var det ikke i praksis. 
Det første som skjedde var at de to fedrene, 
sammen med brudgommen, gikk til bruden og 
fortalte om avgjørelsen de hadde kommet frem 
til. Så rakte brudgommen fram et beger med vin 
til henne. Dersom hun tok imot begeret og drakk 
av vinen, var dette et tegn på at hun godtok forlo-
velse og det planlagte bryllupet. Men dersom hun 
ikke tok imot begeret og drakk av vinen, da ble 
det ikke noe bryllup. Ifølge jødisk tradisjon ble 
en slik handling omtalt som ”hun nektet å ta imot 
vinen”.

Etter at bruden (forhåpentligvis) hadde tatt 
imot begeret og drukket av vinen, gav hun 
begeret tilbake til brudgommen som selv drakk 
av den samme vin og sa: ”Fra nå av skal jeg ikke 
drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg 
drikker den ny sammen med deg i min fars hus.”, 
og dermed var forlovelsespakten mellom de to 
inngått og forseglet.

Husker du hva som skjedde i den øvre sal da 
Jesus innstiftet nattverden? Du kan lese om det 
blant annet i Matt 26,27-29 som sier det slik: ”Og 
han tok et beger, takket, ga dem og sa: “Drikk 
alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, 
som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 
Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke 

av denne frukten av vintreet før den dagen jeg 
drikker den ny sammen med dere i min Fars 
rike.” - Har du tatt imot begeret som Jesus rekker 
fram til deg, eller skal det i evighet sies at du 
nektet å ta imot vinen?

Etter at forlovelsen var inngått, gikk brud-
gommen bort for å berede et bosted for seg og sin 
kommende brud. Det skjedde ved at brudgommen 
bygde på sin fars hus. Det samme gjøres faktisk 
den dag i dag i Midtøsten der vi ser at hjemmene 
som oftest består av generasjonsboliger. Denne 
påbygningen tok som regel ett års tid, og selv om 
brud og brudgom nå offisielt var forlovet, bodde 
de likevel ikke sammen. De bodde fremdeles i 
sine respektive hjem og hadde svært liten eller 
ingen kontakt med hverandre inntil byggingen 
var ferdig.

Dette var nøyaktig det samme Jesus fortalte 
disiplene sine i Joh 14,2-3 ”I min Fars hus er 
det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt 
dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted 
for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i 
stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og 
ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.” De 
galileiske disiplene forstod klart og tydelig at her 
snakket Jesus om et kommende bryllup, og at de 
var forlovet med ham gjennom nattverden.

Det eneste bruden hadde å gjøre var å 
forberede seg. Det innebar å holde seg ren og 
være på vakt, slik at hun var klar til å fare når 
brudgommen kom for å hente henne. Dermed 
kommer vi frem til det som Jesus sier i Mark 
13,32: ”Men den dagen eller timen kjenner 
ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke 
Sønnen, bare Faderen.” - Husk dette verset, for 
det er viktig! Ny forskning har nemlig avslørt 
en helt ny forståelse av dette verset som setter 
bortrykkelsen i klar kontekst. 

De fleste brylluper i Midtøsten foregår på 
samme måte som vi hittil har beskrevet. Men 
det var en ting galileerne gjorde annerledes. De 
gjorde noe som ingen andre gjorde. Derfor var 
det bare galileerne som forstod fullt ut hva Jesus 
snakket om i Mark 13,32. Galileerne var nemlig 
de eneste som praktiserte overraskelses bryllup. 

Bryllupet skulle være en så stor overraskelse 



26

2/2019

???????????

at verken brud eller brudgom fikk vite når 
bryllupet skulle være. Den eneste som visste det 
var brudgommens far. Samtidig kunne jo alle se 
klare tegn på at tiden nærmet seg, men de visste 
altså ikke verken dagen eller timen når bryllupet 
skulle skje.

Det som skjedde var at brudgommens far midt 
på natten gikk inn og vekket brudgommen og 
sa: ”Tiden er inne! Nå kan du hente din brud”. 
Brudgommen ville da skynde seg ut og blåse i 
shofar (trompet) for å vekke byens sovende 
innbyggere. Da måtte alle være klare og ha olje 
på lampene sine siden hendelsen som regel fant 
sted midt på natten. 

Så ville de sammen dra til brudens hus og 
sette henne i en bærestol. Deretter løftet de 
henne opp i luften og bar henne hjem til faderens 

hus. Denne hendelsen ble kalt ”å fly bruden til 
faderens hus”. Det hendte aldri at hun selv måtte 
gå. 

Brudens eneste oppgave var altså å være 
forberedt inntil brudgommen hadde gjort alt i 
stand og kom for å hente henne. Og hva var det 
så som ventet i faderens hus? Det var selvsagt 
bryllupsfesten.

Åpenbaringen 19,7-9 sier det slik: ”La oss 
glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er 
kommet for Lammets bryllup! Hans brud har 
gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av 
skinnende rent lin. - Linet er de helliges rett-
ferdige gjerninger. Så sier han til meg: ”Skriv: 
Salige er de som er innbudt til Lammets bryl-
lupsmåltid.” Og han la til: ”Dette er Guds sanne 
ord.” o

En sjel med tilgitte synder
Av Christian Scriver

Ordet syndsforlatelse er for oss søtere enn 
honning. Synden er vår største sorg, syndenes 
forlatelse vår største glede. Synden trykker og 
tynger hjertet. Syndenes forlatelse gjør det lett 
og fritt. Synden er helvete. Syndenes forlatelse 
er himmelen. Hva ville dette tunge og sorgfulle 
liv være uten syndenes forlatelse?

Evangeliet om syndenes forlatelse er sikkert 
og visst. Ingen kan dra det i tvil uten å være så 
uforskammet som djevelen selv, som gjerne 
vil holde hele Skriften for usannhet. Men dette 
evangelium misbrukes av de ubotferdige slik at 
det som var gitt dem til liv, blir dem til død. Gud 
tilgir de botferdige og ikke de ubotferdige deres 
synder.

Allikevel skal evangeliet om syndenes forla-
telse forkynnes. Man må ikke hindre barna i å 
få brødet, sel om hundene undertiden napper et 
stykke til seg. Man må ikke kaste igjen kilder og 
brønner, selv om ulver og rever og svin drikker 
av dem.

Morgenduggen faller ikke bare på korn og 

andre nyttige vekster, men også på torner og 
tisler og nesler. En sulten er også lite hjulpet med 
at vi står og taler om maten. Han må ha mat. Vi 
skal gi en synder selve evangeliet.

Hvor der er sol og solskinn, der kan det ikke 
være mørkt. Hvor Kristus med sin forsoning er, 
der blir synden utslettet og forlagt. Ved Kristus 
forkynnes oss syndenes forlatelse.

“Hver den som tror på ham, får syndenes 
forlatelse ved hans navn” (Apg 10,43)

Gud lot alle våre misgjerninger møte ham. 
Han ble gjort til synd for oss for att vi kunne 
bli rettferdige for Gud. Jesus tok synden på 
seg, og rettferdigheten ble vår. Nå er Gud villig 
til mangfoldig å forlate. Han venter bare på at 
syndere skal omvende seg til ham. Hans nåde 
er så stor at ikke bare djevelen, men endog de 
hellige og gudfryktige undertiden synes det går 
over alle grenser. De ligner Jonas som var ille til 
mote fordi Herren ikke lot Ninive gå under. Hos 
Gud er ingen synd for stor til å bli tilgitt. Han 
vil kaste alle våre synder i havets dyp, og havet 



27

2/2019

??????????? 

Vi ønsker å gi deg

- Oppbyggelige stykker
- Bibelstudieserier
- Sjelesorg
- Kristen etikk
- Trosforsvar
- Aktuelle spørsmål
- Sang og musikk
- Med mer

åndelig veiledning

Seks nummer i året for kr. 180,- (studenter: 160,-)
Tegn 2019-abonnement nå, og du får GRATIS nr. 5 og 6 for 2018,
samt CD-en “Himmellengt” med sanger skrevet av Olav Fjermedal.

Sendes til:

Bibelsk Tro
Postboks 67
4349 Bryne

Betales med giroblankett som
følger med første tilsendte blad.

Navn:

Adr:

Kan også bestilles på Internett:
www.bibelsk-tro.no

skjuler ikke bare kjempestener og bakker, men 
også store fjell. Gud lar synden være så langt fra 
oss som øst er fra vest. Han utsletter våre over-
tredelser som en tåke og våre synder som en sky. 

Syndenes forlatelse trenger vi så lenge vi 
lever. Syndeskylden er borttatt; men roten sitter i 
det synde kjød som en kristen har og drages med 
hele dette liv igjennom. Hvis Gud ikke uavlatelig 
tilgav oss våre synder, ville det være ute med 
oss. En kristen hater all synd, både legemets og 
åndens besmittelse og flyr til den åpne kilde mot 
all synd og all urenhet. Gud være lovet! Guds 
nåde og Kristi forsonergjerning betyr mer enn 
alle mine synder. Når Kristus kunne gjøre fyllest 
for all verdens synd, gjorde han det også for 
mine synder. Det er som Luther sier: “Kristus er 
gitt hen, ikke for hellige og rettferdige, men for 
ugudelige og for syndere. Når djevelen anklager 
meg for mine synder, så vil jeg enda fastere være 
forvisset om at jeg er en troende og rettferdig og 
vil bli salig. Når han sier at jeg er en ussel synder, 
da sier jeg at Kristus er død for syndere.” 

Du sier at ditt hjerte er hårdt som sten. Du er 
lettsindig og kald som før. Husk at du før ikke 
bekymret deg om at ditt hjerte var hardt. Nå 
kjenner du ditt hjertes hardhet, og det er jo en 
virkning av Den Hellige Ånd. Ditt hjerte står 
under Guds hammer. Det følger ikke alltid tårer 

med omvendelsen. Hjertet kjenner mer smerte 
når du ikke får gråte. Hyklere kan ofte gråte, 
mens botferdige ofte ingen tårer har. Gud er ikke 
trett av å forbarme seg. Himmelens dør er aldri 
lukket for botferdige syndere. Guds barmhjer-
tighet er så stor som han selv. Om du har syndet 
mot bedre vitende og mot din samvittighet når du 
blir forført av satan, så renser Jesu Kristi, Guds 
Sønns blod deg fra all synd. Og sier du at dine 
synder ikke kan være forlatt, siden du ingen fred 
kjenner i ditt hjerte, så skal du huske at det er ett 
å ha syndenes forlatelse, noe annet å ha visshet 
om det. Du er bedrøvet. Men hvor langt saligere 
er ikke din sorg enn den glede du hadde i synden! 
Du gråter over dine synder som synderinnen ved 
Jesu føtter. Herren lar deg få gråte; men han vil i 
sin tid si til din sjel: “Dine synder er deg forlatt.” 

Der finnes dem som vil tro sine synders forla-
telse uten å omvende seg, slike mennesker bedrar 
seg selv og trøster seg forgjeves ved Guds nåde. 
Men du som sørger over din synd, skal vite at 
ingen ild kan brenne halmstrået så fort opp som 
Guds nåde, og Jesu blod kan bortta dine synder.

(Fra “Sjeleskatt” Lunde forlag 1988) o
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Forordningene i og ved tabernaklet
Av Horatio Bonar

Det var ordningene i og ved tabernaklet som 
brakte fram de viktigste prinsippet av Guds 
handlinger med Adams barn.

I påskeblodet var tanken først og fremst for 
beskyttelse mot fare. Lammet stod som vokter 
foran døren til hver familie. Blodet var deres 
”skjold og vern”. Det kunne være frykt og skjelv-
ende hjerter innenfor, kanskje tanker om hvordan 
litt blod kunne være så effektivt og gjøre boligen 
så uangripelig. Kanskje også foruroliget fordi de 
ikke kunne se blodet, men måtte være fornøyd 
med å vite at Gud så det (2 Mos 12,13).

Men ingen frykt kunne endre styrken på det 
stenkede blod, og ingen svakhet i troen kunne 
gjøre det Gudgitte skjold mindre effektivt mot 
”fienden og hevneren”. 

Blodet, symbolet på Stedfortrederen, var på 
karmen, og det var nok! De fikk verken se det 
eller føler det, men de visste at det var der, og 
at det var tilstrekkelig. Gud så det, og det var 
bedre enn at de ikke så det. De var trygge, og 
de visste at de var det. De kunne nyte lammet i 
fred, og spise sine bitre urter med takknemlighet 
og glede. De kunne synge med forventning: ”Er 

Gud for oss, hvem er da mot oss”?
Men det var ikke i Egypt, men i ødemarken, 

ikke i deres påskerom, men i deres Guds 
helligdom, de skulle lære den fulle og varierte 
sannhet om benådning, rensing, aksept og 
velsignelse ved en stedfortreder. 

De gamle brennoffer, som patriarkene og 
deres forfedre alle tider før, hadde nærmet 
seg Gud ved, var delt inn i mange deler. Og i 
detaljene fra disse kan vi se både helheten og 
variasjonene i stedfortredelsen. 

De forskjellige offer er bundet til alteret, 
ja selv de som ble ”brent utenfor leiren” var 
forbundet med alteret. Det er ingen tvil om at 
noe ble båret fram utenfor leiren, og brent med 
ild, men ”blodet ble brakt inn i tabernaklet, for å 
gjøre soning i helligdommen”. ”Syndofferoksen 
og syndofferbukken, hvis blod ble båret inn for 
å gjøre soning i helligdommen” (3 Mos 6,23, 
16,27). Denne forbindelse med alteret er selv 
tilstrekkelig til å vise sannheten om stedfortre-
delse, for alteret var plassen der overføringen 
skjedde. Men i hver av dem finner vi noe som 
enda tydeligere viser dette mer direkte og helt. 
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1. MAI MØTER 2019
Talere: Johannes Kleppa og Jan Bygstad

Kl. 11.00 Randaberg forsamlingshus 
 Jan Bygstad

Kl. 11.00 Frøyland forsamlingshus
 Johannes Kleppa

  Kleppe bedehus
Kl. 18.00 Jan Bygstad - Emne: 
 Den ny-apostoliske bevegelsen i lys  
 av bibelsk  kristendom
Kl. 20.00 Johannes Kleppa - Emne: En kristen  
      i vår tid
 Sang: Elisabeth Gjerde
 Mat mellom møtene og kollekt til  
      Kongsstun Lutherske Friskule på  
      Ålgård

Alle hjertelig velkomne
Arr: Vardevakt for Bibelen

 ------------

 Møter for Flymisjonen
 28 april
Kl. 11.00 Randaberg 
 Johannes Kleppa
Kl. 19.00  Jakob Trodahl 
 -----
Kl. 19.00 Tau 
 Johannes Kleppa 
 Sang: Forsand musikklag
 -----
Kl. 19.00 Frøyland
 Oddvar Dahl
 Sang: Oddvar Dahl
 -----
 30 april
Kl. 19.30 Vigrestad 
 Jan Bygstad
 Sang: Varhaug musikklag 

 Kollekt til Flymisjonen på møtene
 
 Alle hjertelig velkomne!

I brennofferet kan vi se fullkommenheten av 
stedfortredelse, når det gjelder vår ufullkom-
menhet i at vi ikke elsker Gud av hele vårt 
hjerte. 

I mat-, eller kjøttofferet kan vi se fullkom-
menheten av stedfortredelse, i at når det blir lagt 
på alteret, så eter Gud av det og inviterer oss til å 
ete sammen med Ham. 

I fredsofferet kan vi se fullkommenheten av 
stedfortredelse lagt på alteret som en soning, 
for å forlike oss med Gud, fjerne avstanden og 
fiendskapet, og sørge for mat til oss ut fra det 
som hadde gått gjennom døden. For ”Han er vår 
fred”. 

I syndeofferet kan vi se fullkommenheten av 
stedfortredelse, hvis blod er stenket på alteret, 
og hvis legeme er brent utenfor leiren. Det sikrer 
benådning for ubevisste synder og synder gjort i 
uvitenhet. 

I overtredelsesofferet kan vi se fullkom-
menheten av stedfortredelse i dens forsonende 
karakter, som fremskaffer tilgivelse for bevisst 
og forsettlig synd. 

I drikkeofferet kan vi se fullkommenheten av 
stedfortredelse tømt ut på alteret, som forfrisker 
Gud, og som vi forfriskes ved. ”Hans blod er i 
sannhet drikke”. 

I røkelsen kan vi se den ”velbehagelig duft” 
av stedfortredelse stige opp til Gud på vår vegne, 
skyen med duften fra Hans liv og død som Gud 
har velbehag i. Den omgir oss og gjør oss velluk-
tende med en duft som ikke er vår egen. Den 
absorberer alt i oss som er skjemmende eller gir 
grunn for hat, og erstatter det med en fullkommen 
og guddommelig sødme. 

I ilden kan vi se Dommerens hellige vrede 
fortære offeret som blir slaktet i synderens sted.

I asken har vi bevis på at vreden har fortært 
alt, at straffen er betalt, at verket er gjort. 

”Det er fullbrakt”, var askens stemme på 
alteret.

(Fra boken ”Den evige rettferdighet”) o

 
Husk årskontingenten!
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Medarbeidere og skribenter i dette nummeret:

Hans Erik Nissen (1938-2016)
Cand.theol. ved København Universitet 
1965. Sogneprest i København 
1966-70. Forstander ved Luthersk 
Missionsforenings Højskole, Hillerød, fra 
1970-2003.

Edward Payson Hammond (1831-1910)
Amerikansk forkynner og salmedikter

Gunnar Holth 
Født 1946 i Råde. Realskole Hurdal Verk 
1961-63. Kristelig Gymnasium 1963-66.
Oslo off. lærerskole 1966-69. Kristendom 
grunnfag ved NLA 1969-70.
Lærer/husfar ved Fjellhaug skoler og 
studentheim 1970-73. 
Lærer ved Skjevik ungdomsskole, Molde 
1973-86. Medlem av NLMs hovedstyre 
1976-82.
Lærer ved Vågsetra skole, Molde, 1986-
2013.
Nå pensjonist og fritidsforkynner.

Kjell Dahlene
Født 1944 i Porsgrunn. Har vært forkynner, 
ungdomsarbeider, områdesekretær og 
bysekretær. Lærer/rektor ved Fjellheim 
bibelskole 1984-87 og 1994-95. Nå 
fritdsforkynner.

Per Bergene Holm
Født 1964 i Larvik. Fjelltun bibelskole 
1983/84. Mellomfag hebraisk 1987. 
Teologisk embetseksamen 1988. Feltprest 
1988-90. Grunnfag nordisk og historie 1989. 
Ped.sem. 1990. Lektor ved Kvitsund gymnas 
1990-92. Rektor ved Bibelskolen på Fossnes 
fra 1992.

Odd Eivind Stensland
Født 1960 i Hjelmeland. Fra 1985 forkynner i 
Bergen krets av NLM.

Henric Staxäng
Født i Lund i Sverige i 1958. Prest i Den 
svenske kirke 1984-95. Fra 1996 pastor i 
Evangelisk Luthersk Samling (tidligere 
Lutherska Bibelstudiestiftelsen). 

Fredrik Wisløff (1904-1986)
Cand. theol, 1928. Lærer, prest, 
reisepredikant og forfatter

Immanuel Fuglsang
Født 1947 i Danmark. Pensjonert 
bankprokurist og postekspeditør. 
Fritidsforkynner i forskjellige 
misjonsforeninger.

Svein Knutsen
Født 1957 i Haugesund. Tidligere ansatt 
som vaktmester i Karmøy kommune.
”Internett forkynner”.

Christian Scriver (1629-1693)
Tysk prest og forfatter

Dr. Horatius Bonar (1808-1889)
Skotsk prest og salmedikter

Olav Nergård (1903-1991)
Norsk gårdbruker og dikter.

Dag Dato Kl. Taler/møte

Søndag  17. mars  11.00  Eivind Gjerde
Lørdag  23. mars 19.30  Dagfinn Natland. Sang: Torvald Kjetilstad
Søndag,  24. mars  11.00  Dagfinn Natland. Sang: Torvald Kjetilstad   
Søndag  31. mars  11.00  Per Haakonsen. Tema: ”Det nye Norge” 
Onsdag 03. april  19.30  Bibelgruppe. 
Søndag  07. april  11.00  Oddvar Dahl
Palmes. 14. april 11.00 Eivind Gjerde.  Nattverd
Langfred. 19. april 11.00 Per Hove
1.påsked. 21. april 11.00 Lorents Nord-Varhaug
Søndag  28. april  11.00  Erik Nordbø
Mandag  29. april  19.00  Sigve Bøe. Ordet og Israel
Fredag  03. mai  19.30 Jakob Trodahl
Lørdag  04. mai  19.30 Jakob Trodahl
Søndag  05. mai  11.00 Jakob Trodahl
Søndag  12. mai 11.00 Ottar Endresen
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På nettstedet www.begynn.no finner du alltid oppdatert møteoversikt!



Et lite utvalg fra vårt utsalg:

Våg å stå som Daniel
Innføring i Daniels bok.
Bok av Erik Høiby.

Bibelsk Tros kassettjeneste
Postboks 116, 4311 Hommersåk

E-post: olstokka@frisurf.no

Bankgironummer: 32600739823

Det er enkelt å bestille via våre nettsider:

www.bibelsk-tro.no 

Artikler, taler, litteratur og musikk

Kr 160,-

Mot kveld
Undertittel: ”Guds plan skal bli fullført”.
Bok av Kristian Fagerli.

Kr 150,-

Jesus er veien til himmelen
CD med sang av Unge Røster fra Namsos.
Utgitt på Basunen forlag.

Kr 180,- Porto kommer i tilegg til 
de ulike priser på 
bøker og CDer!
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Returadresse:

Postboks 67
4349 Bryne

Av Olav Nergård

Smertens lønn
Å tenk, jeg har 
hans svar,
som bar
min synd og skyld og straff på seg.
Ved ham er himlens Gud min far.
Hans skrift og tale er meg klar.
Og hvem er salig? Det er jeg.

Så er han her
meg nær
især
når hjertets indre nød er stor,
når synden blir meg tung og svær
- den største byrden som jeg bær`.
Da løser han meg ved sitt ord.

Han kom hit ned
og stred 
og led,
som menneske og som Guds Sønn,
til full forsoning i mitt sted.
Slik er han selv mitt liv, min fred.
Og slik er jeg hans smertes lønn.

(Fra heftet ”Alt i Jesus”    
Utgitt av Stiftelsen ”På Bibelens Grunn” 2005)


