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Ukjent

Ver hos meg, å Jesus, ver alltid meg nær!
Meg verna på vegen, og elsk meg, eg ber!
Velsigne du borna, du har oss so kjær!
Og før oss til himlen. Vi møter deg der.

(Nr. 627 vers 3 i Sangboken)
Neste nummer kommer i februar 2022
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Han er både Gud og mann
Av Eivind Gjerde

Hvem er barnet i krybben som vi snart skal
feire og minnes nå i julehøytiden? Hvem er
han som lå på et dekke av strå? Hvem er han
som ble født av en ung kvinne ved navn Maria,
julenatt. Hvem er han som har Gud til Far?
Hvem er han som ble unnfanget i Marias liv
uten manns medvirkning?
Det vi svarer på disse spørsmålene er helt
avgjørende for vår evige frelse. Feil oppfatning og bekjennelse av barnet i krybben
er skjebnesvangert! Det fører inn under Guds
dom og forkastelse for all evighet.
I dag angripes læren om hvem barnet i
krybben var fra mange hold. Til og med i den
kristne dagsavisen Dagen kan vi lese innlegg
som trekker læren om hvem Jesus Kristus er i
tvil. Det er i vår tid et utall av oppfatninger av
hvem Jesus Kristus er. Islam har den læren som
virker mest forlokkende på verdens mennesker
i dag. Islam lærer at Jesus Kristus er en stor
profet, men han er ikke Guds Sønn og ikke
Gud lik. Jesus Kristus er bare et menneske
og ikke Gud. Han døde heller ikke på korset
til soning for menneskehetens synder. Denne
læren klør det falne og syndige menneske i
øret, og den vil vinne terreng i vårt land i tiden
som kommer. Bare vent og se!
Tittelen på denne artikkelen er hentet fra
Ambrosius (337?-397) sin verdensberømte
salme – Folkefrelsar til oss kom. I det tredje
verset finner vi denne strofen om Jesus Kristus:
Utan synd har boren er
Som all synd for verdi ber
Han er både Gud og mann,
Alle folk han frelsa kan.
Hele salmen er en klar bekjennelse til
Jesus Kristus som både Gud og menneske i
en person. Dette er svaret på spørsmålene som
vi reiste innledningsvis! Dette svaret lærer
Bibelen oss!
Denne enestående personen uten synd, har
4

båret bort alle våre synder, skriver Ambrosius
like før sin bekjennelse av Jesu Kristus person.
Det var derfor Han ble født inn i verden, for å
bli en frelser for våre synder.
Ambrosius virket som biskop i Milano i
Italia fra 374 og til sin død i 397. Ambrosius
hadde opplevd striden som vranglæreren
Arius hadde forårsaket ved å nekte for at Jesus
Kristus både var sann Gud og sant menneske.
Arius hevdet at Sønnen, Jesus Kristus var skapt
av Gud Fader og dermed underordnet ham.
Kirkemøtet i Nikea i 325 avviste Arius lære
som vranglære og viste ham ut av kirken. Men
læren hans ble ikke knekket med dette og den
spredte seg over store områder.
Ambrosius visste hva som stod på spill
om Arius sin lære fikk etablere seg. Hele den
kristne tro ville bli tilintetgjort. Vranglære
om Jesus Kristi person er den farligste av all
vranglære og forførelse. En falsk Messias
frelser ingen. En falsk Kristus leder alle sine
tilbedere til helvetet i den evige ilden.
Ambrosius sin mektige julesalme er et
oppgjør med Arius og samtidig en positiv
bekjennelse av hvem Jesus Kristus er.
Når vi nå skal inn i den store julehøytiden,
må vi virkelig besinne oss på hvem han er som
en gang lå som en liten nyfødt gutt i krybben i
Betlehem.
Den sanne kristne menigheten har alltid
bekjent i samsvar med Guds Ord, at han som
lå i krybben er både sann Gud fra evighet av
og sant menneske, født inn i tiden av jomfru
Maria. Skriftens vitnesbyrd om at barnet i
krybben både er Gud og menneske er overveldende og ugjendrivelig for den som vil bøye
seg for de hellige skriftene i Det gamle- og Det
nye testamentet.
La oss kort se på Bibelens vitnesbyrd om
Jesus Kristus i forbindelse med hans komme
til denne verden, for bare dette forholdet ved
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Jesus Kristus viser med all tydelighet at han
er både Gud og mann. Overengelen Gabriel
sa til Maria da hun fikk kallet til å føde Guds
Sønn inn i verden: ”Se du skal bli med barn og
føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den Høyestes
Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids
trone, og han skal være konge over Jakobs hus
til evig tid, og det skal ikke være ende på hans
kongedømme.” (Luk 1,31-33)
Dette avsnittet viser at Jesus Kristus er sant
menneske og sann Gud. Han ble født av en
kvinne av kjød og blod. Han var 9 måneder i
hennes liv slik som alle andre mennesker. Han
skulle få et navn som alle andre mennesker.
Samtidig skulle han være stor. Han skulle være
Gud. Han skulle være Den Høyestes Sønn.
Det er Guds Sønn. Han skal en dag sette seg
på kongetronen i Jerusalem. Dette er en profeti
om Messiasriket der Jesus på en synlig måte
skal bli jødenes konge her i tiden. Messias sitt
kongedømme skal aldri ta slutt. Han vil være
sin Fars medregent i det fullkomne Guds rike
for all evighet.
Maria stusset naturlig nok over denne
beskjeden fra den himmelske verden. Hun
undret seg over hvordan dette skal kunne skje
siden hun ikke var gift og ikke hadde noen
ektemann. Erkeengelen Gabriel gav da et svært
klargjørende og viktig svar som vi har all grunn
til å merke oss i dag. Han sier: ”Den Hellige
Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes
kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det
hellige som blir født, kalles Guds Sønn.” (Luk
1,35).
Det var ingen mann inne i bildet da Den
Hellige Ånd befruktet ett egg i Marias liv.
Derfor er Jesus Kristus blitt unnfanget uten å få
del i menneskehetens synd. Det var ved Guds
guddommelige kraft at jomfru Maria ble med
barn. Derfor var Jesus Kristus hellig og ren fra
Han var foster i mors liv. Derfor er Han også
Guds Sønn i enestående forstand. Derfor er
Han Gud Fader lik.
Den som fornekter Jesu guddommelige
unnfangelse og jomfrufødselen, fornekter

leder
dypest sett hele den kristne troen. Lære om
Jesus Kristus som sann Gud blir da fornektet,
og dermed kan Jesus Kristus heller ikke være
en frelser for all verdens synd.
Det at barnet i krybben både var Gud og mann
var også forutsagt i den mektige profetien i
Jesaja kapitel 9: ”For et barn er oss født, en
sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans
skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver,
Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal
herredømmet blir stort og freden bli uten ende
over Davids trone og over hans kongerike. Det
skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og
rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens,
hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”
(Jes 9,6-7)
Derfor vil vi med glede og fryd synge
Ambrosius mektige salme i denne julehøytiden.
Om vår Frelser som er den unike personen i
verdenshistorien. Han som er Gud og mann i
en person. Han som har frelst oss. o
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Gud utsletter dine synder
Av Hans Erik Nissen

“Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og
dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg
gjenløser!” Jes 44,22
På årets siste dag går tankene uvilkårlig tilbake.
Hvordan ble året som nå er forbi? Hvilke spor
satte det i deg, og hvilke spor fikk du lov til å
sette?
Hvordan blir regnskapet du skal avlegg for
Guds domstol med tanke på de dagene som ikke
kan leves omigjen? Det spørsmålet avhenger av
ditt forhold til Jesus. Har du tatt imot ham som
din personlige Frelser, skal du ikke stå alene når
Gud holder dom. Jesus vil stå sammen med deg.
Han har betalt for alle dine synder. Dette betyr
at du selv ikke skal ta ansvaret for alt det onde i
deg. Jesus tar ansvaret i ditt sted.
Tenk, å se tilbake på et år, hvor en tåke og en
sky dekker over misgjerninger og synder! Du vet
at tett tåke skjuler alt. Den gjør ingen forskjell.
Som et veldig teppe ligger den over smått og
stort.
Det er et malende bilde Jesaja bruker. Likevel
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kan det være noe i bilde som gjør deg engstelig.
Hva skjer når tåken letter? Ser ikke Gud alt da?
Mange kristne frykter at det vil gå slik. Gamle
synder plager dem ofte. De samles opp år for år
og blir tatt med inn i det neste året. Glemselen
har ikke lagt sitt slør over dem. Er ikke det et
uttrykk for at heller ikke Gud har glemt dem?
Det er det ikke. Den tåken og skyen som
dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet
har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer
synd tilbake.
Alle Guds barn kan se tilbake på et nådeår.
Hele året er dekket av nåden. Når Gud skal gjøre
opp ditt regnskap, får du møte nåde over nåde for
alt det som det tilbakelagte året rommer.
Dette er frelsens og syndsforlatelsens rikdom.
Derfor er takk og lovsang også den riktige måten
å avslutte et år på. Gud skal æres. Lammet skal
prises. Den Hellige Ånd skal opphøyes.
(Fra andaktsboka “Ett er nødvendig”, 31.des.
Lunde Forlag) o

Juleklokker
Hør klokkeklangen
fra kirketårnet:
- et minne inn i de tusen hjem,
om englesangen,
om Guds enbårne,
om ham som fødtes i Betlehem.
Hør klokken klinger:
Det er som toner
med ord fra Jesus - et nådens kall.
Hør, klokken bringer
fra din forsoner
et bud om frelse fra synd og fall.
Så hør det synder,
hør klokkeklangen,
hør julens gamle og glade bud,
som Gud forkynner.
Hør englesangen,
og kom tilbake til nådens Gud.
I stille timer
du kjenner kallet,
du møter Frelserens åpne favn.
Og klokken kimer
med bud til alle.
Så kom i dag - kom i Jesu favn.
Av Olav Nergård

Fra bibelhistorien
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Menneskene som vandrer i mørket skal se et
stort lys!
Av Gunnar Nilsson

Hva ville du si, hvordan vil du forklare julen
for folk som aldri noen gang har hørt navnet
Jesus?
En gammel predikant fortalte ganske enkelt
om juleevangeliet for mennesker på misjonsmarken som aldri hadde hørt det før: “Dette
barnet som Gud sendte oss, det var han som
ga oss fred for tid og evighet. Det var som
med oss alle, som en mor som hadde mistet
det eldste barnet sitt. Hun gikk der i tårer og
angst. Ingenting kunne gi henne fred og ro før
hun fant barnet. Men da hun igjen kunne legge
armene rundt det og trykke det inn til seg, da
savnet hun ikke noe mer. Da kom den store
roen og freden over henne. Det var det som
skjedde med oss mennesker. Vi gikk der i sorg
og savn selv om vi ofte ikke forsto det eller
ville erkjenne det. Men da vi fant Jesus-barnet,
Guds egen sønn, Frelseren, og fikk slå armene
rundt ham, som mor om sitt eget barn, da kom
den store freden og gleden og hvilen av seg
selv.
Vi kristne som har funnet ham, og som
kjenner ham, vi får nå i juletider på nytt ta ham

i favn. Det er vi som er de lykkelige på jorden.
Derfor er julen en gledesfest for oss.”
Det er vi kristne som har funnet lykken, sa
mannen.
Og det, sa han i et land der det kostet mye
å bekjenne seg som kristne. Men også i denne
historien var det et mørke som var bakgrunn.
En mor hadde mistet barnet sitt. Slik sett er det
en så mørk bakgrunn for juleevangeliet. Det
folk som vandrer i mørket.
De som har alt sitt her på jorden, de vet
egentlig bare en ting, nemlig at alt de har skal
tas fra dem. Det eneste som er sikkert er døden
og dommen. De vet ikke engang at de allerede
lever i dødens rike. Det begynte i Edens hage
ved syndefallet. Adam døde den åndelige
døden.
Adams barn
Adam er død, kjærligheten er død, han elsker
ikke lenger kvinnen som seg selv og ikke Gud
over alle ting.
Gud hater døden, Guds vrede forblir over
døden. Det innebærer at Gud nå hater Adam.

CD
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Han hater urettferdigheten, og Adam er urettferdig. Og slik er også du. Det er det forferdelige
med å være et menneske, å være Adams barn.
Gud hater døden, han hater deg fordi du er
Adams barn. Du er en synder og over en synder
er Guds vrede. Og straffen er den evige døden,
et evig helvete, en evig tørst og en evig pine.
Men Gud har utsatt straffen til dommen. Du har
kanskje hørt at du er skapt i Guds bilde og at
du derfor er verdig. Det er ikke sant. Det var
en gang slik. Men ved syndefallet kom døden.
J Arndt sier det slik at djevelens bilde falt ned i
mennesket ved syndefallet. Nå er det det bildet
som finnes i mennesket. For det står i 1 Mos 5
at Adam fikk en sønn. Men ikke i Guds bilde.
Det står at han fikk en sønn i sitt bilde. Som
seg selv – et dødens bilde. Du og jeg er Adams
barn. Vi elsker ikke Gud over alt... Vi skyver
skylden fra oss... Så hater Gud oss fordi han
hater døden. “Herren prøver den rettferdige.
Men hans sjel hater den onde og den som
elsker vold.” Sal 11,5. Og det er oss, du og jeg!
“Overmodige får ikke stå fram for dine
øyne, du hater alle som gjør urett”. Sal 5,6.
Om Jesus står det at han elsker rettferdighet,
men hater urettferdighet. Mer enn noen annen
har gjort. Hans vrede er over oss. Det er det
fryktelige. Guds vrede er over oss for døden
er over oss, kjærligheten er død i oss. Og ved
dommen slår Guds vrede ned som et lyn over
alle mennsker som ikke er frelst. Men du har
vel hørt at du er elsket av Gud. Ja, det er det
forunderlige. Hva skulle Gud gjøre, han som
er kjærlighet? Jo, han sendte Jesus. Og så leser
vi at ”det folk som vandrer i mørket, skal se
et stort lys.” Gud elsker deg! Og så la han din
synd på Jesus. Han la deg på Jesus, kan vi si.
Jesus fikk alt ditt. Hva skjer da med Jesus som
var uten synd i seg selv, når din synd og min
synd ble lagt på ham? Jo, da hviler Guds vrede
og hat på ham – den vrede som hvilte på oss.
”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den
som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet,
men Guds vrede blir over ham.” Joh 3,36.
Forblir over ham... Den vreden som altså hviler
på alle Adams barn. Allerede nå, fra fødselen

Fra bibelhistorien
av. ”Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds
lyster, og vi gjorde kjødets og tankens vilje.
Vi var av naturen vredens barn likesom de
andre.” Ef 2,3
Jesus ble naglet til korset
Så ligger vreden på Jesus, Gud hater ham, han
nagler ham til et kors. Hvorfor? Jo, fordi Gud
er kjærlighet. Kan Gud elske deg? Du som er
ond! Men hvorfor? Ikke fordi du er verdifull,
slik som du kanskje har hørt, og at du er skapt
i Guds bilde. Gud som er god, kan ikke elske
det onde for dets egen skyld. Nei! Han elsker
for sin egen skyld, står det. Hele grunnen til at
Gud elsker deg finnes i ham selv. Ikke i deg.
Skjønner du? Nei, jeg tror ikke det. Men det
står slik: ”han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.” Sal 23,3. Det er jeg, jeg
som for min egen skyld utsletter dine overtredelser. Dine synder kommer jeg ikke i hu
(Jesaja). Han forlater for sin egen skyld, står
det. Skjønner du hva det betyr? Jo, grunnen til
frelsen er helt og fullt i Gud – takk og lov. Det
er det som er evangeliet. Frelsen er helt og fullt
i Ham som ble født i Betlehem på julaften.
Da har vi sagt noe om den mørke bakgrunnen, for uten den finnes det ikke noe lys.
Den som vandrer om dagen ser ikke stjernene,
ser ikke Betlehemsstjernen. Derfor er det så
ekstremt viktig at den mørke bakgrunnen blir
malt for våre øyne. Vi mennesker trenger å
bli minnet på noe som fortelles om Ludvig
Hope. Han var på vei med tog til en møteuke.
Gårdsgutten skulle hente L H på toget. Han
grudde seg, for han han var ikke frelst og hadde
ingen tanke på å bli det heller. Og han fryktet
for at L H ville snakke med ham om åndelige
ting, om hans frelse. Men det gjorde han ikke.
Han snakket bare om verdslige ting, og gårdsgutten trakk et lettelsens sukk – det gikk bedre
enn tenkt. Men da møteuka var over, skulle
han kjøre L H til toget. Og nå tenkte han, nå
kommer det vel? Men nei, L H snakket bare
om verdslige ting. Men da han skulle stige på
toget, tok han ham i hånden og sa: Unge mann:
God reise til helvetet! Og denne satsen brant
9
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seg inn i den unge mannen og tok bort gleden på
helvete-reisen. For han visste jo det forferdelige
Jesus hadde sagt om Helvetet, og nå ble han
påminnet om at han var på vei dit. Nå ble hans
vei ikke lys, nå ble det mørke. Så kunne han jo
trenge lys.
Alt håp i Jesus Kristus
Men også som Guds barn blir vi ofte minnet om
vårt mørke. Men når Gud taler med oss om vår
synd og vår skyld, er det ikke for å føre oss inn i
anfektelse. Når han gjør synden i vårt liv stor, er
det ikke å drive oss inn i fortvilelse. Tvert imot,
det er noe godt han har i tankene. Han vil at vi
skal se at vi trenger legedom. Og han vil gjøre
Jesus stor for oss, og lære oss å elske ham og ha
alt vårt håp i Ham. Fordi det er så lett at vi får
noe håp i oss selv, må han igjen og igjen vise oss
vårt mørke, vår synd og vår skyld for at vi ikke
skal gå fortapt, for at vi ikke skal være i stand til
å klare oss uten Jesus.
Det er litt slik som Egil Sjaastad skriver:
”Bønn og klage vil alltid følge en kristens liv.
Bibelen hyller ingen halleluja-kristendom som
ikke gir plass til klagetoner. Vi skal ikke late som
om at nøden ikke er der. Fordi det hender jo at
den tynger både dag og natt.”
Og likevel, “Det er vi kristne som har funnet
lykke.” Det er vi som har sett lyset.
Det var mørke på mange måter for de som
var involvert i dramaet i Betlehem. Maria som
ble med barn gjennom den Hellige Ånd.
I Nasaret
Naturligvis var ikke Josef den eneste i Nasaret
som forsto hvordan Maria hadde det. Nasaret
var en liten by, og menneskene der var nok ikke
annerledes enn på andre små steder. Man var
nysgjerrig og visste hvordan de fleste hadde det.
Lysten til sladder er alltid stor.
Å bli med barn når man var ugift var en
uhørt hendelse på den tiden. Maria må ha lagt
merke til at hennes forlovede Josef hadde sine
mistanker. Det er ikke lett å bære ubegrunnede
mistanker. At andre mennesker tenker noe ondt
om meg som ikke er sant. Hva skal hun gjøre?
10
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Skal hun forsvare seg? Hvordan da? Hvem ville
vel tro henne om hun begynte å snakke om
englebesøk og at hun hadde blitt gravid ved den
Hellige Ånd og skal føde Guds sønn! Ja, kanskje
hun da hadde blitt slått i hjel av Nasarets innbyggere. Vi vet jo hvordan det var da Jesus senere
kom til Nasaret – da forsøkte de å styrte ham
ned fra berget. Det hadde nok ikke gått Maria
bedre om hun hadde forsvart seg. Ingen ville
ha trodd henne, ikke engang Josef. Det må ha
vært vanskelig for Maria, veldig vanskelig. Den
utsettelsen hun fikk da hun var hos Elisabet var
over. Nå var hun alene. Men hun skal føde ham
som var vel kjent med sykdom og lidelse. Hva
er da mer naturlig enn at Maria også opplever
lidelsen? Ja også gjennom hennes sjel skal det til
slutt gå et sverd. Men dit er det fortsatt langt. Vi
må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.
Marias lidelse var nok stor, kanskje hun var
helt rådvill, der hun gikk alene som gjenstand
for ubegrunnede og stygge mistanker. Ikke
bare fra fjerne bekjente, men også fra hennes
nærmeste. Og hun var ikke et gammelt, modent
menneske. Man skulle tro at hun var rundt 15
år gammel. Og så er hun alene om å bære på en
hemmelighet. Hun er den eneste her som har en
hemmelighet som skulle tatt bort alle mistanker
fra henne, men som hun ikke kan fortelle, for da
ville det bli enda verre.
Guds barn kan føle seg forlatt mange ganger.
Men det er de ikke.
“I all deres trengsel var det ingen trengsel,
og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet
og sin store mildhet gjenløste han dem, og han
tok dem opp og bar dem alle den gamle tids
dager.” Jes 63,9.
Så sier profeten Jesaja, og Gud er den samme
i dag. Likedan var han for Josef og Maria: “I all
deres trengsel var det ingen trengsel, og hans
åsyns engel frelste dem.”
Englenes lovprising
De hører stemmer utenfor. Det var hyrder som
kom til Josef og Maria og fortalte dem om englesynet, og hele himmelens hærskare som sang i
glede: At nå er en Frelser født og han er Messas
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Herren. Og tegnet de skal finne er et barn som
er innsvøpt og ligger i en krybbe. Og så synger
hele himmelens hærskare i glede. Men tenk, på
jorden var det ingen tok imot ham. Ingen visste
om hans fødsel, ingen ventet ham der og da.
Ingen sang gledessang på jorden. De første som
mottok bud var hyrdene. Så får Josef og Maria
høre igjen - det var ingen fantasier de hadde
fulgt, og Josef hadde ikke blitt bedradd av sin
drøm. Det var virkelighet. Han som skal frelse
sitt folk fra deres synder er født. Hyrdene fikk se
det med egne øyne. Men har du noen gang tenkt
på hvordan de så? Det var om natten, og hvis
Jesus ble født i en mørk grotte om natten, så brant
det kanskje en liten ild på golvet. Kanskje Josef
og Maria hadde en liten oljelampe. Det var ingen
100-watts lampe som lyste over Jesus. Det var
ikke lyst slik som vi kan se det i en julekrybbe.
De kunne nok bare svakt se Jesusbarnet. Men
det var nok. “Som et lys i en dyster ødemark.”
Og de vendte tilbake og lovet og priste Gud for
det de hadde sett. Hvordan skal da ikke vi love
og prise Gud som får se så klart i Ordet?
Veien til Sion går gjennom mange mørke
daler, ja, gjennom dødsskyggens dal.
”I all deres trengsel var det ingen trengsel,
og hans åsyns engel frelste dem. I sin kjærlighet
og store mildhet gjenløste han dem, og han tok
dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.”
Jes 63,9
Fra Egypt til Nasaret
Det var ikke annerledes i fortsettelsen enn det
hadde begynt. Josef og Maria måtte flykte til
Egypt med barnet sitt. Men de får glimt av lys
underveis, de vise menn og Simeon og Hanna
i templet. ”Herre, nå kan du la din tjener fare
herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett
din frelse”
Men deretter kommer de til Nasaret. Ryktet
om deres for tidlig fødte sønn har nok kommet
dit. Ja, så vokser Jesus opp, blir snekker – kan
han være Guds sønn? Ja, det fortsetter – han
åpenbares i ringhet – slik han fortsatt gjør i dag.
Det er en del av anstøtet med ham.
“Han ble ansett som Josefs sønn.” Ansett. Ja,

Fra bibelhistorien
hvem kan vite hvem som var hans far. Man
kunne telle til ni i Nasaret.
Men kunne det ha skjedd slik som vi leser,
undrer fornuften? Er ikke beretningene om
Maria og engelen og Josefs drøm bare etterkonstruksjoner som det er så mange legender
om av hvordan det gikk til når store menn
blir født, ja, det sier til og med teologene.
Kan vi virkelig tro juleevangeliet? Når
Jesus fortsatt i dag ikke åpenbares i makt og
herlighet, men i ringhet?
”Om noen vil gjøre min himmelske
Faders vilje, da skal han kjenne om læren er
av Gud” sier Jesus.
En Frelser er født
Og for den som vandrer i mørket, det mørket
som la seg over oss i Edens hage. Syndens
og dødens mørke er for den et budskap om
glede. Jeg forkynner dere en stor glede – en
glede for alt folket. I dag er det født dere en
frelser, som er Messias, Herren – i Davids
stad. Og du skal gi ham navnet Jesus, for
han skal frelse sitt folk fra deres synder. Fra
alt mørke! Lykkelig er du som behøver en
frelser! o
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I dag er det født dykk ein frelsar
Av Ragnar Opstad

Desse orda vart sagt til hyrdingane julenatt. Dei
same orda er like aktuelle i dag. Herren er den
same. Ordet er det same.
Desse to orda: “I dag”, står fast. “I dag er
det født dykk ein frelsar - - - .”
I dag! Eg veit ikkje korleis du har det, men
du har uansett fått ein frelsar – i dag! Så treng
du ikkje gå og venta på noko anna, eller venta
på ein annan dag eller ei anna frelse. Dette er
ei frelse for alle menneske, “ei glede for alt
folket”.
Skulle det gjelda meir ein annan dag enn
i dag? Kva nytte ville det vera for oss om det
ikkje skulle gjelda for oss i dag? Tenk om dagen
i dag skulle vera din siste, men at du av ei eller
anna årsak måtte venta eit par dagar til det
skulle gjelda for deg. Då ville du vera fortapt!
Du kjenner deg kanskje uskikka til ta til deg
dette? Det er svært kor vanskeleg det skal vera
for oss å ta imot alt av nåde.
Herren har aldri nemnt noko om at vi skal ha
det på ein rett måte for å kunna ta imot nåde for
ingenting, vel å merka - for ingenting!
Vil du setja vilkår for å ta imot Guds nåde,
så viser Skrifta deg til dei ti Guds bod. Då må
du oppfylla loven.
Ser du at den vegen er stengd, så må du
motta nåde som nåde! Slik som du er og har det
her og no!
Ein dag vart det ropa ut: “Det er fullført!”
Då var alt det ordna som vi hadde bruk for
til frelse. Det står ikkje noko att.
“Nåde, ja, nåde for ingenting får jeg fra
Golgata smake.”
“I dag er det født dykk ein frelsar.”
“Herre, no kan du la tenaren din fara herifrå
i fred, etter ditt ord, for augo mine har sett di
frelse”, sa Simeon (Luk 2:29-30).
Kva såg Simeon? Han såg Guds frelse til
ség i Jesus-barnet. Skal du sjå Guds frelse for
12

deg, må du sjå det same som Simeon. Du må sjå
på Jesus. Jesus er Guds frelse for deg som det
var for Simeon. Guds frelse for deg og meg er
ein person. Ein person som har teke på seg og
ordna opp for oss innfor Gud. Du blir aldri meir
verdig til Guds nåde enn den i deg sjølv fortapte
syndar som du er, liksom Guds nåde ikkje blir
større enn han alt er. Du treng difor ikkje vona
på noko som skal bli betre i framtida – enn det
alt er!
Alt lukkast for Jesus på våre vegne. Det
var det Simeon såg i barnet. Dermed var han
reiseklar.
Så har vi like stor grunn som Simeon å
fara herifrå i fred. Endå meir sidan Jesus no
har proklamert sin siger med orda: “Det er
fullført!”
Simeon måtte stola på det som frelsaren
skulle koma til å gjera på hans vegne. Vi skal
få stola på det som alt er gjort på våre vegne. o
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Trossannhet

Jesus er kommet som et lys til verden
Av Axel Remme

”Jeg er kommet som et lys til verden, for
at hver den som tror på meg, ikke skal bli i
mørket.” (Joh 12,46)
Det må da være juleevangelium, sagt på den
aller beste måten. Og så er det Frelseren selv
som sier det. Og da hører vi ordentlig etter.
For vi vil vite hva han selv sier om seg selv
og om sitt komme til verden. Og nå er det
ikke kun profeter som ser i fremtiden. Eller
apostler som skuer tilbake. Eller hyrder som
ser og hører engler. Alt dette er stort og godt,
og nødvendig at vi fikk vite. Og det tror og
holder vi fast på alltid!
Men nå er det dertil Guds egen Sønn som
forkynner fra sin egen tid og sitt ståsted her på
jord. Det er vidunderlig! Herlig! Mektig! ”Mitt
hjerte vides ut, av takk og bønner. Du selv, o
kjære Gud, dem ser og skjønner”. Slik skrev
presten og salmedikteren Magnus Brostrup
(1861). Jeg griper til disse salmelinjer for
å uttrykke gleden over Herrens komme og
nærhet, som vi igjen skal feire og holde høytid
for. Jeg finner ikke gode nok egne ord for å
utrykke den takk Jesus tilkommer.
”Jeg er kommet”. Merk deg disse ordene
av Jesus. Han begynner med selve hendelsen.
Det som har skjedd i himmelen og på jorden.
Inkarnasjonens under. At han nå er tilstede på
jord, kommet fra sin preeksistens i himmelen.
For han ”var Gud” og ”hos Gud”, men ”ble
kjød og tok bolig iblant oss”. Joh.1,1 og v.14.
Og nå stod han altså i verden og erklærte:
”Jeg er kommet”. Det er et faktum. Forkynt
av profeter, apostler og engler. Og nå også av
Guds Sønn selv, her til stede.
Hva trenger du mer av vitnesbyrd? Hva er
bedre bevitnet og begrunnet? Hvilke andre
beskjeder må du ha for å tro? Skal tvilen og
vantroen enda få lov å drive bort fra sannheten,
på tross av at Jesus var på jord og bekreftet det
med egne ord: ”Jeg er kommet”.

Det er den grunnleggende hendelsen for
Guds frelsesverk
Først måtte dette skje for at alt det andre
kunne bli ordnet, for å gi mennesket fred og
samfunn med Gud. Når Jesus proklamerte
dette, forsikret han dermed at avstanden til
Gud, som var en kjempestor hindring for
mennesket, ble fjernet ved hans komme.
Gud selv var kommet nær. Ved Jesu Kristi
komme, var han her i verden for å ordne opp.
”I menneskers skikkelse”, nær og tilgjengelig,
kjærlig og mektig. Med ham skulle alt som
hindrer og hemmer for Guds-samfunn, ryddes
av veien. Så ”hvem som helst, kan bli frelst,
som til Gud seg vender”. (Svensk prest. Nils
Frykman 1876)
Men hans ”jeg er kommet” er også løfteoppfyllelse. Det er både stadfestende tegn og
bevis for Skriftens sannhet. Gud oppfyller sine
mange løfter om Kristi komme til verden, som
vi leser om i Den gamle pakt. Dette skjedde
”da tidens fylde kom”. Da ”utsendte Gud sin
Sønn”. (Gal.4,4) Det vi nå skal minnes igjen,
feire, takke for og glede oss over.
”Som et lys til verden”, var han kommet.
”Det sanne lys”, som apostelen Johannes
skrev om. (1,9). Ikke som en skygge, et skimt
eller bare som en anelse. Han representerer
verken det tåkete eller utydelige, heller
ikke tussmørket og halvmørket. Nei, han er
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kommet ”som et lys”. For å ”opplyse hvert
menneske”. Så det kan komme ut av sitt
mørke, ut av sin skyggetilværelse i verdslig
nytelse og vantroens villfarelse.
”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys
avslører syndens bedrag og farer. Det viser
oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen
elsker mørket. Derfor trenger hvert menneske
frelse. Vi trenger ham! I hans lys, ”har vi
lys”. Hans ord gir oss lys og ledelse, så vi
kan tenke, tale og virke etter hans vilje. I Jesu
nærvær og samfunn er det opplyst.
”Som et lys”. Så virkelig, nødvendig
og tydelig. Og derfor kunne Jesus med det
samme si: ”for at hver den som tror på meg,
ikke skal bli i mørke.”
Her ser vi at hensikten med hans komme til
verden, er å få oss ut av syndens mørke og inn
i lysets rike. Det kunne bare skje ved Jesus
Kristi komme til verden, hans stedfortredende
liv og offer, død og oppstandelse. Men han
presiserer at det skjer for ”hver den som tror
på meg”. Altså ikke en hvilken som helst tro.
Ingen kommer ut av mørket og inn i Guds lys,
uten å tro på Jesus og la ham lyse for seg med
sitt ords ledelse!
Jesus er åpenbaringen av Gud. Det viser og
sier han tydelig også i foregående vers. Hvor
han ropte ut vitnesbyrdet om seg selv og sitt
forhold til Gud, at han var utsendt fra ham og
alltid talte hans ord. Beskjeden lød sterkt og
alvorlig. Ved ham var Gud synlig til stede:
”Den som ser meg, ser ham som har sendt
meg.”
Og nettopp nå, ”i denne søte juletid”, er
det den gode anledning til selv å bli gjenstand
for resultatet av Kristi komme til verden. Det
skjer når en oppriktig og personlig tar imot
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Jesus ved tro, som han sa: ”for hver som tror
på meg”. Og han føyde dette herlige løfte til:
”ikke skal bli i mørket”. Det angår både tid og
evighet.
Kallets rop om å tro og ta imot, lød fra
Frelseren. Denne sterke påminnelsen hører
med til høytidens evangelium. For at vi skal
tro på ham og ”ikke bli i mørke.” Derfor kom
han til verden, kaller, innbyr, frelser!
Som eit lys
Som eit lys du kom til verda,
frelsar god og hyrding sann.
Berre du kan tryggje ferda.
Held og lei oss med di hand.
Du fordriv dei mørke krefter
og gjev lys for liv og veg,
hjelp at ikkje noko heftar
frå å lydig følgje deg.
Herre, eine du kan syne
menneske kva sanning er.
Let di åpenberring bryne
truas våpen for Guds hær.
Driv frå tankar kvart eit mørke
som legg skugge over sinn.
Avslør vantru og åndstørke,
gjev Guds-frykt som siger vinn!
Som eit lys skal du att komme,
i stor kraft og herlegdom.
Synd og mørkre er då omme
for dei som til Jesus kom.
Axel Remme o

Bibelforum

6/2021

Jesus kom og skal komme igjen
Av Harald Claudius

Betraktningen omkring det følgende tema:
Sammenhengen mellom det historiske før
(profetiene), det som nå er skjedd (inkarnasjonen), og det som komme skal (parusien, dvs.
Jesu Kristi gjenkomst i herlighet).
Juletekstene iflg. de gamle tekstrekkene
kretser henholdsvis om julaftens, 1. og 2.
juledags-tekstene:
1) Selve den historiske julefortellingen i
Luk 2,1-20; (2,1-14) i Betlehem: ”Det skjedde
i de dager…” (Latin: ”Factum est”). Dette
kalles en narrativ tekst fordi den fremstiller et
konkret hendelsesforløp med dette budskapet
i sentrum:”Frykt ikke! For se, Jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for hele folket.
Dere er i dag en frelser født, som er Kristus,
Herren, i Davids stad” (v.10-11).
2) Dernest, den mer høytidelige (og dypere
teologiske!) proklameringen av Jesu Kristi
komme til jord, hans fødsel her i tiden i og med
at det evige Ordet (kalt Logos) ble kjød og tok
bolig iblant oss (Joh 1,1-14). Nettopp 1. juledag
markerer gjerne toppunktet i vår feiring: Ordet,
Guds Sønn, sluttet slett ikke med å være Gud,
men begynte å være menneske. I julehøytiden

minnes vi fremdeles at Gud den gang ”ble
åpenbart i kjød” (1Tim 3,16). Det guddommelige og det menneskelige går først nå hånd i
hånd i en ubrytelig enhet.
3) Og endelig, på tampen av høytiden,
2.juledag, kommer et par-tre tekster som en
kontrast til de øvrige juleberetningene, nemlig en
konsekvens av dette budskapet. De gjengir den
dramatikken som utspiller seg i forbindelse med
den såkalte ”Stefanus-dagen,” jfr. Apostlenes
gjerninger 7,52-60, nemlig om den første
kristne martyr i Jerusalem. Iflg. Matt 10,32-39;
23,34-39 var dette forhold på forhånd varslet av
Messias, Frelserkongen. Dessuten: Også i vår
tid blir det ikke en mindre aktuell markering
når f. eks. slike ”Stefanus-dager” kommer til å
gjenta seg i nye former, ja nærmest med tidløs
gyldighet:”Har de forfulgt meg, skal de også
forfølge dere” (Joh 15,20, jfr. 2 Tim 3,12).
4) Når det gjelder epistlene i julen, f. eks.
i tillegg til Titus 2,11-14, står især Hebr 1,1-5
sterkt i den samme leseteksttradisjonen, rettet
på kristologien i høytiden: Den samme Gud,
som tidligere talte til fedrene ved profetene,
talte i disse siste dager til oss ved Sønnen
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(aorist).
5) a. Dette forhold leder oss over til Messiasprofetiene, preketekstene, som klinger med i
hver av disse i høytidsdagene. Han kalles f. eks.
”under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste” (Jesaja 9,6). Hvem kunne lodde dybdene
i alle disse for oss usedvanlige sterke betegnelsene, anvendt på det lille, ny-fødte barnet,
den sønnen som er oss gitt, barnet i krybben?
b. Dessuten selve Immanuels-profetien,
Jesaja 7,14: Se en jomfru blir med barn og føder
en sønn, og hun gir ham (det megetsigende)
navnet Immanuel, som betyr: ”Gud med oss.”
Nærmest likelydende heter det like etterpå
i Jesaja 8,10: ”For med oss er Gud.” Dette
gledelige ”Gud-med-oss-forhold,” profetert ca.
700 år før Kristus, markerte en konkret virkelighet for menneskene allerede i aposteltiden.
Ja endog der dette gudsforhold også kunne
proklameres for ”gudfryktige hedninger”
(såkalte”portens proselytter”) innen Israels land
og senere i Lille-Asia/Europa. Hvordan da?
Jo, iflg. Apgj 10,38 henviser apostelen Peter til
denne Immanuel-tanken overfor den romerske
offiseren Kornelius: ”…hvorledes Gud salvet
Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og
kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og
helbredet alle som var overveldet (les gjerne:
undertrykt, eng. ”oppressed”) av djevelen
fordi Gud var med Ham.” Med dette kjære
Immanuelstegnet vant de første kristne seier.
Satan måtte vike for dette vidunderlige navnet!
Mon ikke også for oss hedningeætlinger
av i dag gjelder det samme Immanuels-tegnet,
riktignok hentet direkte fra Jesu munn i en
avskjedsstund i Galilea: ”Meg er gitt all makt
i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til mine disipler… Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende” (Matt
28,18-20).
6) Apostelen Paulus tar nettopp tak i det
samme temaet (”For med oss er Gud”, Jes 7,14;
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8,10) og spør retorisk: Er Gud for oss, hvem
er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen
Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal
han kunne annet enn gi oss alle ting med Ham?
Rom 8,31-32. Kristologien er sterkt framme
her også, liksom hos profeten.
Det såkalte ”juleevangeliet” hos apostelen
dukker også opp i våre tekstrekker, riktignok
på første søndag etter jul, nemlig Gal
4,4-7:”Da tidens fylde kom, utsendte Gud
sin Sønn, født av en kvinne, født under loven
for at han skulle kjøpe dem fri som var under
loven for at vi skulle få barnekår.” Slik er vi
gjennom Jesus Kristus dyrt kjøpt og prisen
er allerede betalt, 1 Kor 6,20, 7,23 og 1
Pet 1,18. Mer spissformulert siktet på dette
hovedformål: For å kjøpe oss fri fra lovens
absolutte herredømme og ikke minst med
tanke på å fri oss ut av den fremtidig (og
fryktelige!) kommende vredesdommen, 1
Tess1,10, som ellers ville ha rammet alle oss
fortapte og fordømte syndere.
7) a. Skal vi driste oss til å kalle Rom
3.21 for et mulig juleord fra apostelen
liksom i Galaterne 4 og i Hebr 1, i spenningen mellom det som den gang var og
det som komme skal?: ”Men nå er Guds
rettferdighet, som loven og profetene vitner
om, (-- Jfr. 1 Mos 3,15; 49,10; Jes 46,13;
56,1; Jeremias 23,6; 33,14-16;) -- åpenbart
uten noen lov.” Dette som i julen markerer
et verdenshistorisk nå: Guds Sønn, født av
Faderen fra evighet, men som i tidens fylde
trer inn på vår egen histories arena ved å bli
åpenbart i menneskenatur – først ved å la
seg unnfange og føde av en jomfru v/ Maria.
Her er det -- historisk sett -- neppe tale om et
før og et nå i tid bare, men heller mer om en
saklig forskjell, en kvalitetsforskjell mellom
det som før var, (forberedt gjennom loven og
profetene) og det som er nå er: Åpenbaringen
av Kristus som vår nåværende rettferdighet og
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ikke minst i forbindelse med det fremtidige,
det som komme skal, åpenbaringen av denne
rettferdighet ved Jesu gjenkomst til dom og
herlighet, Åp 19,11 f.; Hebr 9,28.
b. Men Guds frelsesplan var jo en realitet
lenge før Jesus Kristus ble et menneske
i kjød og blod, ja fra evige tider av, 2 Tim
1,9. Mens djevelen av Jesus er kalt denne
verdens fyrste, som nå er i ferd med å kastes
ut, Joh 12,31, -- og av Paulus kalt denne
verdens gud, 2 Kor 4,4, -- ser vi bl.a. av
utsagn om den manglende framdriften i en
ellers offensiv misjonsgjerning i Makedonia
ved at ”Satan hindret oss”, 1 Tess 2,18.
Senere er dette beskrevet som et universelt
herredømme: Han forfører nemlig hele
jorderike, jfr. Åp 12,9. Utfoldingen av hans
makt har aldri ligget i noen ubegrenset overjordisk eller kosmisk kraft. Satan er ikke en
del av Guds ”hoffstab” slik som Job 1,6; 2,1
kunne oppfattes. Han er nemlig ved Kristi
Jesu og englenes virksomhet kastet ut av
himmelen, Luk 10,18, Joh 12,31 og Åp 12,9;
v.12: ”Derfor fryd dere, – dere himler og
dere som bor i dem!” (Lik julegleden over
Betlehemsmarkene?).
c. Riktignok lyder fortsettelsen slik: “Ve
jorden og havet! for djevelen er faret ned
til dere i stor vrede fordi han vet han bare
har en liten tid.” At Guds suverene allmakt
fortsatt står urokkelig fast, ser vi av det
flg. skriftord i Salme 119,91: Til å utføre
dine dommer, står de – dvs. himmelen og
jorden – der enn i dag. For alle ting er dine
tjenere. Derfor kan Luther kalle Satan for
Guds bann- hund. Fremtidsaspektet for dette
forhold i NT er jo ganske klart: Til dette er
Guds Sønn åpenbart at han skal gjøre ende
på djevelens gjerninger, 1 Joh 3,8.
Dette definitive, eskatologiske perspektivet
er ment å være til stor trøst for oss som har
trodd på dette gledes- og seiersbudskapet,
men som først vil realiseres fullt ut i endens
tid. Jesu komme til vår jord i sitt kjøds dager,
sikter både på Guds rikes -- og vårt personlige—fremtidige, endelige gjennombrudd!
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8) a. Avslutningsvis: Et siste juleord fra
Paulus finner vi også i 2 Kor 8,9:”For dere
kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at Han
for deres skyld ble fattig da han var rik, for at
dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.” Jesu
fattigdom harmonerer godt med hans utsagn
i Luk 9,58:”Revene har huler, himmelens
fugler har reder, men Menneskesønnen har
ikke noe å helle sitt hode til.” Denne fattigdommen kommer nettopp til uttrykk i det
følgende: Han som var i Guds skikkelse i
himmelen, aktet ikke det for et rov å være
Gud lik, men gav frivillig avkall på det. I
stedet kom Han ned i en tjeners skikkelse,
Filip 2,15. Jesus holdt bevisst, riktignok
midlertidig og tidvis, tilbake sin guddomsmajestet, sin allmakt og sin universelle
domsmyndighet – nemlig den etter loven,
jfr. Joh 3,17. I stedet trer han inn i tjenerrollen, lar seg friste i ørkenen osv., dvs. i den
saktmodige og fornedrede stilling – nemlig
den i harmoni med evangeliet. Han valgte
altså i sitt kjøds dager som Gudmenneske
av egen fri vilje å holde tilbake denne sin
domsmyndighet ut fra loven, som han jo i
stedet kom for å oppfylle, Matt 5,17. Dette
nye forhold kom til å stå i intim forbindelse
-- og nøye korrespondere -- med det som
Han på våre vegne tok på seg til vår saliggjøring, nemlig lovens dom og forbannelse
for alle våre synder, Jes 53,10; Gal 3,13-14.
Alt dette kanaliseres til oss ved evangeliet.
Dette skjedde altså kun for vår frelses skyld,
Rom 5,10. 2 Kor 5,18-21.
b. Derfor vil vi her og nå, i pakt med det
vi nå har sett som hendte den gang, kunne
bryte ut med apostelen foran vår nåværende
julefeiring: Gud være takk for sin usigelige
(”jule-”) gave, 2 Kor 9,15. o
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Engler i vår verden - hva sier Bibelen?
Av Jon Olav Østhus

Ordet engel eller engler blir benyttet i mange
sammenhenger. Engel kommer av det hebraiske
”malêâk” og det greske ”angelos” – begge
ordene betyr ”sendebud”. Men hva sier Bibelen
om engler? Jeg tror mange av oss blir litt overrasket over hvor mye det står om engler i
både GT og NT. Engler blir nevnt i hele 61 av
Bibelens 66 bøker (unntaket er Rut og Esters
bok, Jakobs brev og de tre brevene til Johannes).
Betegnelsen engel/engler er benyttet minst 150
ganger i Bibelen. Ofte benyttes det andre navn
på det som i praksis er engler – f.eks. kjeruber
eller serafer.
Engler er vanligvis en del av vår usynlige
verden. Det finnes både gode engler (de er
Guds sendebud) og onde engler (de står i Satans
tjeneste). Jeg vil i denne lille artikkelen kort
forsøke å si litt om de gode engler.
Gode engler.
Det står mye om dem i vår Bibel. Et sentralt
eksempel fra GT er 2 Kong 6,1-23 hvor Elisja
bl.a. sier disse kjære ordene: ”De som er med oss
er flere en de som er mned dem”; og fra NT Heb
1,1-2.9 som omhandler Jesu relasjon til englene;.
Engler står veldig sentralt i mange Bibeltekster
som leses i julen – ref. Luk 1-2. Vanligvis er det
slik at vi ikke ser englene, men de ser oss. Jeg
har lest om en russisk astronaut som kom tilbake
fra verdens-rommet og sa hånlig noe slikt som:
”Jeg så ingen engler”. Det var sikkert riktig.
Men englene så ham!
Englene spilte en veldig sentral rolle i Jesu
liv – hans fødsel, barndom, da han ble fristet
av Djevelen, i Getsemane, hans oppstandelse,
himmelfart etc. En stor hær av engler var til Jesu
disposisjon under hans jordiske liv. Matt 26,53:
”Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så
18

ville han nå sende meg mer enn tolv legioner
engler?”
Hvordan ser engler ut?
De kan se ut som vanlige mennesker, særlig når
de åpenbarer seg for oss mennesker – ref.f.eks. da
Abraham og Lot fikk besøk av engler. De befinner
seg i en helt annen verden enn vår, forflytter
seg usedvanlig raskt og har nesten uforståelige
krefter til sin disposjon. De beskrives ofte med
hvite klær og at de gir fra seg et sterkt lys – av og
til som et lyn. Dette tyder på at de lever i Guds
hellige nærhet. De er ånder uten kropp, selv om
de kan manifestere seg som en kropp.
Hvor kommer de fra?
Englene er ikke døde mennesker som kommer
tilbake til jord. Mennesker og engler er adskilte
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vesener, engler blir aldri til mennesker og
mennesker blir aldri til engler. De er separate
vesener – de står mellom Gud og menneskene.
Englene er større enn menneskene, men mindre
enn Gud. De er langt mer intelligente enn oss
mennesker, men ikke fullkomne. De fødes ikke
som oss, de dør heller ikke – deres antall er
fastsatt av Gud som skapte dem. Men de er ikke
fra evighet av og de hører til i himmelen, ikke på
jorden.
Hva er deres funksjon?
De er ikke meglere mellom Gud og mennesker.
De er Guds sendebud, men skal ikke tilbes –
ref. advarslene om dette i bl.a. Åpenbaringen.
De vet hva som skjer på jorden og i himmelen,
men heller ikke de kjenner tidspunktet for Jesu
gjenkomst. Deres oppdrag synes å være nokså
variert, men eksempler kan være:

De beskytter mot farer
Dette har vi mange eksempler på både i
Skriften – f.eks. Daniel i løvehulen og Daniels
venner i ildovnen - og fra vår egen virkelighet.
Englene kan danne en beskyttelsesmur overfor
Guds folk mot truende farer. Mange av oss har
erfart dette i eget liv. Og en del av oss ber om
dette med barn/barnebarn etc. – i bønnen:
”Nu lukker seg mitt øye,
o Fader i det høye,
i varetekt meg ta.
Fra synd fra sorg, fra fare,
din engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.”
Det er godt å vite at englene har omsorg for
oss og vår familie. Jesus er inne på det samme
i Matt 18,10: ”Se til at dere ikke forakter én
”Til mann og kvinne skapte ham dem.”
(1 Mos 1,27)
I vår tid blir særlig den bibelske lære om de
to kjønn angrepet.
Der er ikke bare to kjønn sies det, men
mange, og vi kan fritt velge å veksle mellom
de mange muligheter.
Våre barn skal ikke lære at de har et bestemt
kjønn. De skal lære at de fritt kan velge kjønn.
Transkjønnede skal støttes når de velger at
annet kjønn enn det kroppen tilsier.
Hvordan skal vi som kristne forholde oss til
disse tanker?
Boka ”Kampen om kønnet” belyser denne
nye kjønnsideologien fra et bibelsk, biologisk
og sjelesørgerisk perspektiv.
Målet er å gi hjelp til å glede seg over
Bibelens lære om de to kjønn.
Cand. theol. Mikkel Vigilius, som er lærer
ved LMs Høyskole, er forfatter av heftet.
Boka koster kr 130 + porto.
Se annen kontaktinfo bakerst i bladet (s. 31)

19

Bibelforum
av disse små! For jeg sier dere at at deres
engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn.”
De gleder seg når syndere vender om til
Herren
Se Lukas 15 vers 7 og 10. Vers 10 lyder: ”På
samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant
Guds engler over én synder som omvender
seg.”
De kan formidle straff fra Gud
Her har vi en rekke eksempler fra Skriften.
Engler voktet inngangen til Edens hage etter
syndefallet – 1 Mos 3,24; ødeleggelsen av
Sodoma og Gomorra – 1 Mos kap 18 og
19; dødsengelen i Egypt rett før jødene fikk
lov til å forlate landet – 2 Mos. 12; Sankeribs
hær – 185,000 soldater ble drept av en Herrens
engel – 2 Kong 19,35.
De formidler et budskap fra Gud
Dette har vi mange eksempler på i juletekstene
– Maria, Josef, Sakarja og hyrdene på marken –
Lukas kap. 1 og 2.
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Engler blir sendt for å befri Guds barn
Et eksempel på dette finner vi Apg 12 hvor det
fortelles om hvordan Peter på mirakuløst vis ble
befridd fra fengselet. Et annet eksempel er da
Lot og familien ble bedt om å forlate Sodoma
før byen ble ødelagt.
Engler blir sendt ut for å trøste
Her kan vi minne om hvordan Paulus fikk
englebesøk da han og mange andre var i stor
fare under sjøreisen det fortelles om i Apg
27,23 ff.
De sendes ut for å lede Guds folk på jord
Gud kan ha bestemte planer med mennesker
her på jord og for at planene skal gjennomføres
kaller han en eller flere av sine medarbeidere ut
på oppdrag. Eksempler på dette kan være Jakobs
drøm om himmelstigen i 1 Mos 28,10-22;
hvordan Filip ble ledet til den etiopiske hoffmannen i Apg 8,26.ff. eller måten Kornelius tok
kontakt med Peter på i Apg 10,3ff.
Således ser vi at englene har en rekke ulike
oppdrag her på jord. Det gjelder for oss som
tror på Jesus å være oppmerksomme på og åpne
opp for Guds inngripen i våre liv - også ved
bruk av engler. Likevel er det nok mer vanlig at
Herren taler til sine når vi leser eller hører Ordet
forkynt og gjennom andre mennesker vi møter
på vår vei.
Eksempler på englers inngripen i vår tid.
Englene beskyttet misjonærer
Dette skriver misjonær Asbjørn Aavik svært
gripende om i sin bok ”Roser i regn”. Flere
misjonærfamilier på totalt ca. 25 personer
var ”fanget” på en misjonsstasjon i Kina uten
å kunne rømme til noe sted. Og røverhæren
nærmet seg. Plutselig er det røverhæren som
rømmer – de hadde sett en mur av ”soldater”
rundt misjonstasjonen. Men misjonærene så
ingenting. Og misjonsvenner i Norge ble minnet
om å be for misjonærene akkurat denne dagen.
Tilsvarende historier har vi fra Annie Skau
Berntsen, Marie Monsen, Lars og Marta Røstvig

20

6/2021

etc. Det er veldig trosstyrkende å høre slike
historier.
En god venn i Israel
Jeg har i mange år hatt en god venn i Israel
- en araber som har bodd i Israel hele sin
levetid og som driver en baptistmenighet
nord i landet i et område som er overveiende muslimsk. Jeg har stor tillit til det han
forteller. Flere ganger har han blitt beskyttet
av engler. I en periode arbeidet han deltid på
en bensinstasjon. Der opplevde han englebeskyttelse flere ganger. En gang var det på
Israels årlige minnedag for falne soldater
– da går sirenen over hele landet i ett minutt
og alt stanser. Folk går f.eks. ut av bilene
sine og står stille i et minutt. Det gjorde
også min arabiske venn (som er positiv til
Israel). En muslimsk kunde som han skulle
fylle bensin for ble rasende fordi han måtte
vente et minutt. Kunden var rede til å angripe
min venn fysisk – men stanser opp og blir
forskrekket fordi han ser en stor ”soldat” stå
ved siden av min venn. Men min venn kunne
ikke se ”soldaten”.
Fra eget liv
Jeg har ved Guds store nåde hatt englevakt
flere ganger i mitt liv. Det mest konkrete
eksempelet var for mange år tilbake. Jeg
skulle hente en predikant med bil til et
planlagt møte på vårt lokale bedehus. Det ble
travelt rent tidsmessig og farten på en smal
grusvei ble for høy. Jeg møtte en annen bil
over en bakketopp/sving og var sikker på at
nå smeller det skikkelig. Men så var det som
om det kom en usynlig kraft framfor panseret
på min bil, og jeg stanset momentant. Det
ble intet sammenstøt – all ære og takk til min
gode himmelske Far og Frelser. Han har vært
uendelig nådig mot meg gang etter gang.
Samtidig skal vi huske på at Gud er der
også når det tilsynelatende ikke synes å være
tilfelle. Det står noen veldig sterke vers om
dette i Daniels bok 3 hvor Daniels tre venner
blir truet med å kastes i ildovnen dersom
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de ikke faller på kne og tilber en gullstøtte
kongen hadde fått laget.
Dan 3,16-18: “Sjadrak, Mesjak og
Abed-Nego tok da til orde og sa til kongen:
Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et
ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han
er mektig til å frelse oss. Av den brennende
ildovnen og fra din hånd, konge, vil han
frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge,
at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det
gullbildet du har stilt opp.”
Dette viser et usvikelig tillitsforhold til
Herren. Han er med oss uansett hva som
rammer oss. Det viktige er alltid å være i hans
nærhet. Daniels venner fikk erfare at ordene i
Salme 34,8 holder: ”Herrens engel slår leir
rundt omkring dem som frykter ham, og han
frir dem ut.”
Dersom vi frykter Gud, trenger vi ikke
frykte for noe annet eller noen andre. Jeg
hørte en gang en danske forkynner si: ”Frykt
Gud og gjør hva du vil.”
Livets avslutning.
En dag skal jeg dø – da skal jeg også møte
englene. Men på reisen inn i døden kan intet
menneske hjelpe meg. Det står en talende
historie om dette i Bibelen - den rike mannen
og Lasarus (navnet betyr en mann som elsker
Gud). Men intet menneske her på jord synes
å ha elsket ham – han døde av sykdom og
fattigdom – Luk 16,19ff. Englene bar ham
til Abrahams fang. De skal også hjelpe hver
enkelt av oss som tror på Jesus som vår
Frelser og Herre over dødsfjorden når tiden
er inne. Og når Jesus kommer tilbake til
jorden skal han ha en stor hær av engler med
seg – Matt 16,27 og 25,31 (”alle engler”).
Det aller viktigste for ethvert menneske er
å være rede til å møte sin Gud. Vårt jordiske
liv er skjørt – det får vi stadig nye eksempler
på. Og Djevelen jobber iherdig for å få oss
bort fra sentrum i kristenlivet – Ordet om
korset. Men lysets krefter er sterkere enn
mørkets krefter – de gode englene er sterkere
enn de onde. Selv om det nok er relativt
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dunkelt så har Bibelen også en del å vise
oss når det gjelder de onde englene og deres
virke. Vi gjør alle klokt i å være oppmerksomme på de destruktive krefter som råder i
vår verden og ikle oss Guds fulle rustning for
å kunne møte dem på en rett måte – ref. Ef
6,10-20. Når vi ber ”Frels oss fra det onde”
i Fader Vår er det bl.a. dette Jesus hadde i
tankene da han lærte oss denne bønnen.
Det gir en veldig trygghet å vite at Herrens
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engler er omkring alle som tar sin tilflukt til
Ham. Den norsk-amerikanske predikanten
Abraham Thompson skrev i 1908 en god
sang om nettopp dette tema:
”Rundt omkring Jerusalem
er det store berge
Rundt omkring sitt folk på jord
Herren står som verge.
Kor: Frykt dog ei, stol på meg
Jeg skal deg bevare.
Til du står på himlens strand
blant den frelste skare.
Herren ser til sine små
når den onde larmer.
Som en ildmur rundt omkring
er hans faderarmer.
Herrens engler leirer seg
rundt omkring oss alle.
Frir oss ifra farer ut
så vi ei skal falle.
Ingen kan oss rive ut
av de sterke armer.
Ikke engang mørkets hær
med sin list og harme.” o

CD
”Jeg hviler i nåden!”
av Elisabeth, Helge og Klas Lindhjem
Kan bestilles via våre nettsider:

www.bibelsk-tro.no

Se annen kontaktinfo bakerst
i bladet (s. 31).
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Bokklipp / Sang

Vår syndebærer
Av Carl Olof Rosenius

”Men Herren lot alle våre misgjerninger
ramme ham” (Jes 53,6)
Slik har den hellige Gud gitt oss sine ord.
De er tydelige nok, klare som solen, urokkelige
som fjellet. Hvordan kan vi da annet enn å ta
dem bokstavelig som de står. Gud vil ikke at
vi skal legge noe til eller trekke noe fra, – Hva
sier så disse ordene til oss?
De sier at all synd i verden, alle menneskers
synd – også de ugudeliges, de uomvendte og
vantro sine synder, er en gang for alle kastet på
Kristus. De er tilregnet ham, oppført på hans
regning, betalt og utslettet av ham. Men er de
engang lagt på Kristus, så ligger de ikke lenger
på synderen. For tar vi en ting fra ett sted og

legger det på et annet, da ligger ikke den tingen
lenger på det første sted. Avskrives en gjeld på
den enes regning, og føres over på en annens,
så står den ikke lenger på den førstes regning.
Det er klart.
Så har vi da bibelsk begrunnelse for Luthers
ord i forklaringen til den annen artikkel, der han
sier at Jesus Kristus med sitt hellige, dyrebare
blod har gjenløst meg fortapte og fordømte
menneske, – og kjøpt meg fri fra alle synder,
fra dødens og Djevelens makt. Ikke at han skal
gjøre det, men han har gjort det!
Fra Kristus – vår rettferdighet.18.dag) o

To jubilanter – to sanger
Av Gunnar Holth

Ludvig Hope og Henry Albert Tandberg var
begge født i 1871. Det er 150 år siden.
Hope var vel i sin tid den mest kjente lekpredikanten og folketaleren i Norge.
Han var en sterk og selvstendig personlighet.

Jeg skrev ned et par glimt fra livet hans i nr. 3/21
av Bibelsk Tro.
Tandberg var offiser i Frelsesarméen, og
redaktør av bladet ”Krigsropet”. Han var en fin
kristen personlighet og en betydelig sangforfatter.

CD
”Jesu kjærlighet”
med sang av ungdomskoret Gledesbud.
Kan bestilles via våre nettsider:

www.bibelsk-tro.no

Se annen kontaktinfo bakerst
i bladet (s. 31).
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Begge har gitt oss sanger som gjerne kan
synges i adventstiden. Ja, når som helst.
I Bibelen er ordet om at ”Jesus kommer”
ofte brukt med sterkt ettertrykk.
Når han kommer, skjer det store ting!
Hopes sang ”Kom inn til oss, Herre!” var
tenkt til møtene i misjonsforeningene.
En inderlig bønn om at Jesus må komme inn
der noen samles i hans navn – etter hans løfte!
I denne sangen finner vi malende bilder fra
Bibelen og norsk natur. Dette er også noe vi
kjenner fra Hopes forkynnelse.
Komponist: Philip Paul Bliss, en av USA’s mest
kjente sangevangelister. Han var sang-forfatter,
komponist og en fremragende musiker og sanger.

Tandbergs sang ”I den stille klare morgen”
peker fram mot Jesu gjenkomst.
Kommer han om morgenen, om kvelden
eller om natta? Jeg vil lytte etter fottrinnene!
Det har vært diskutert om denne sangen
er oversatt eller nyskrevet – etter inspirasjon
fra en annen tekst. Denne diskusjonen lar jeg
ligge. Men det må være god grunn til å enes
om – slik det har vært hevdet – at Tandbergs
tekst er et originalt åndsverk som er noe langt
mer enn en oversettelse eller bearbeidelse av
en annen forfatters tekst.
Ukjent komponist.
Personlig har jeg hatt stort åndelig utbytte
av disse sangene.

Kom inn til oss, Herre, kom nå denne stund.
Kom, rør ved vårt hjarta og salv du vår munn!
Kom. Heilage Ande, med lys og med makt,
kom, helga vårt arbeid, gjer det du har sagt!

Når hausten er komen for ætter og folk,
då opnast din himmel, då trengst ingen tolk.
Vi syng til di æra med Golgata-ord,
som havbåra brusar, som fossar i kor.

Kom, Herre, velsign oss og gjev oss meir mot.
Lat såkornet spira, lat livet slå rot!
Send sol over marka, send reinsing og tukt
og livsfriske vindar til mognande frukt!

Då møter vi frelste frå heidningeland,
då jublar vi saman, då takkar vi han
som gav oss å tena, som gav oss å gå,all æra og pris han i æva skal få.

I den stille klare morgen, som når dagen travlest er,
og ved soleglad med kveldens milde vind,
i den tause midnattstime, og ved månens bleke skjær,
jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
Kor: Se, han kommer! Jesus kommer!
Fikentreet varsler sommer,
vår forløsnings time kommer!
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang,
og ved Kedron da han gikk i hagen inn,
jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang,
og følt sorgen under lyden av hans trinn.
Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan,
fredens morgen uten skyer bryter inn!
Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand!
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
24
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Glimt fra Johannes åpenbaring
Av Olav Hermod Kydland

Tittel: ”Se, jeg kommer snart”
”Glimt fra Johannes åpenbaring”
Forfatter: Asbjørn Nordgård
Forlag: eb MEDIA 2021
Hefte 191 sider
Her kommer en ny bok av Asbjøn Nordgård
hvor han fordyper seg i Johannes åpenbaring.
Åpenbaringen er en bok som det til alle tider
har vært stor uenighet om, både blant forskere
og den jevne mann. Men den har vært til trøst
og god hjelp for Guds barn gjennom hele
kirkens historie.
Nordgårds bok er ikke en vanlig kommentar
som gir en systematisk gjennomgang av dette
skriftet, men han har lagt vekt på avsnitt i
skriftet som han har fått et nært forhold til. Selv
skriver han: ”Gud har gitt oss Åpenbaringen for
at den skal hjelpe oss på veien hjem.” Det er
både sant og visst.
Nordgård diskuterer ikke forfatterskapet
til Åpenbaringen, men skriver at den går for å
være skrevet av apostelen Johannes, noe som er
godt bevitnet. Johannes var da fange på Patmos,
”for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.”
Særlig grundig tolker Norgård de sju sende-

brevene til de sju menighetene i Lille-Asia.
Hver for seg går han igjennom hva Jesus sier
om den enkelte forstander og menighet. Bare
to av dem får ros, mens de andre må tåle
både ros og tukt. Selv om menighetslederen
i Laodikea får et tragisk vitnesbyrd, er han
likevel ikke oppgitt av Gud, men han må
omvende seg.
Nordgård poengterer både forsamlingens- og forkynnelsens betydning og understreker at alle kristne trenger et åndelig hjem
å høre til i.
Etter gjennomgangen av sendebrevene,
setter Nordgård opp 12 nyttige punkt om hva
vi har lært gjennom menighetsbrevene. (side
109-110)
Neste avsnitt som tas opp er kalt ”For
Guds trone i himmelen”. Dette avsnittet
(kap. 4) hører til Framtidsboka. På en god
og saksvarende måte tolker Nordgård de
forskjellige skikkelsene i himmelen som
Johannes fikk se.
Nordgård skriver at Johannes strever med
å finne ord og begreper når han skal beskrive
Gud, men jeg er av den oppfatning at han
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Portrett
fikk ordene og begrepene han skulle bruke
av Guds Hellige Ånd.
Andre tema som tas opp i boka er: ”Løven
og lammet”, ”Hvem kommer til himmelen?,
”Hvordan er det i himmelen?”, ”Livets vann
og livets tre” og ”Se, jeg kommer snart”.
Nordgårds bok vitner om en forfatter som
har stor respekt og tiltro til Guds hellige ord.
På side 90-91 stiller han opp noen punkt om
hvordan vi skal forholde oss når vi vil holde
fast på Guds ord. Han skriver blant annet
at jeg må adressere Ordet til meg selv og ta
imot evangeliet i tillit til at det er Gud som
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taler til meg. Videre poengterer han at Guds
ord er rettessnor for livet, og at en skal vitne
om det Ordet viser oss.
I det siste punkt skriver han noe som er svært
viktig i vår forføreriske tid: “Jeg skal skyve fra
meg all bibelkritisk teologi og tenkemåte, og gi
Ordet plass i livet mitt. Det er ikke nødvendig å
være orientert om all den vranglære og alle de
underlige synspunkter på Bibelen som finnes
her i verden. Det viktige er å være forankret i
de sentrale sannheter som Bibelen viser oss.
Det gir frimodighet.”
Dette er viktig for oss alle å ta adnotam
særlig i vår forfalls tid hvor Bibelens sannheter
omtolkes, bestrides og forkastes, og fører til
frafall og avkristning.
Jeg vil takke Nordgård for boka og varmt
anbefale den. Den er språklig klar og lettlest.
“Glimt fra Johannes åpenbaring” passer
både for unge og eldre til oppbyggelse, tukt og
trøst. o

Trosbekjennelsen
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Bok:
”Levende forkynnelse
eller tomme ord?”
av Dag Risdal
Kr 50 pr. bok + porto
Bibelsk Tros kassettjeneste
Postboks 116, 4311 Hommersåk
e-post: olstokka@frisurf.no

26

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde
tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen
for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.
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Herren gjør alt nytt
Av Axel Saxe

Tittel: ”Se, jeg gør alting nyt”
Forfatter: Svend Åge Jacobsen.
Forlag: Luthersk Missions Bibelskoles
Elevforenings Forlag 2021,
Hefte: 187 sider
En tidligere misjonær og lærer på Luthersk
Missions Højskole i Danmark, Svend Åge
Jacobsen, har i denne boken utlagt og forklart
Johannes’ Åpenbaring. Som forfatteren selv
gjør oppmerksom på, så er det jo forskjellige
oppfattelser av hvordan Åpenbaringsboken (Åp)
skal forstås; men han har ikke sett det som sin
oppgave å gjøre rede for andres synspunkter på
Åp. Helt bakerst i boken finner man imidlertid
en kort oversikt over forskjellige forståelser av
Tusenårsriket, inkludert den tolkningen som
forfatteren tilslutter seg, med ”Fokus på en
herlighedstid på jorden, hvor der er omfattende
mission, og hvor jøderne lever i tryghed i deres
land med Jesus som konge” (s. 187).
Et ankerpunkt for fortolkningen er Åp 3,10,
som forfatteren stadig vender tilbake til. Dette
henger sammen med måten han tolker dette verset
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på, nemlig som et løfte fra Gud til Filadelfiamenigheten om bevaring under den antikristelige
trengselen. For den kristne menigheten skal
nemlig igjennom ”den store trengsel” (Åp 7,14),
siden Jesu gjenkomst og menighetens opprykkelse etter forfatterens (og min) oppfattelse først
finner sted i forbindelse med Jesu ødeleggelse av
Antikrist (jf. 2 Tess. 2,8).
Her er forfatteren helt på linje med for
eksempel Lars Eritslands kommentar til
Åp i Bibelverket, en bok han relativt ofte
bringer sitater fra. Disposisjonen følger også i
hovedsak samme mønster som hos Eritsland,
bla. når det gjelder det forhold, at innholdet i
den sjuende basun sees som foregrepet i Åp.
11,15-19 og utfoldet i de etterfølgende kapitler
av Åp.
Mange enkeltheter i denne fortolkningen vil
selvsagt kunne diskuteres; men tyngdepunktet
i boken ligger i det oppbyggelige – slik det for
eksempel kommer til uttrykk i utlegningen av
Åp 19,19-21: ”Ondskapens kræfter, dyret, den
falske profet, jordens konger og deres hære
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Postboks 67
4349 Bryne
Betales med giroblankett som
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Kan også bestilles på Internett:
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er her samlet til kamp mod Kristus og hans
hær. Men der bliver ingen kamp.” Helt uten
dramatikk beskrives det kort, at ”dyret blev
grebet sammen med den falske profet.” ... Det,
som er vigtigt for os at vide nu, er, at bliver vi
i troen på Jesus vil vi sejre sammen med ham
– også selv om det kommer til at koste os livet.
Er vi opmærksomme på disse ting på forhånd,
er vi vel forberedt, når det kommer. ...” (s.
156f).
Dessverre har boken enkelte faktafeil, bla.
når det gjelder omtalen av de sju verdensriker,
som de sju hoder på Dyret fra havet er et bilde
på (jf. Åp 17,10f). Således står det både på s.
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89 og s. 128 at ”Det Persiske rige” falt i 490 f.
Kr. og ”Det Græske rige” i 323 f. Kr. Men ”Det
Persiske rige” ble først endelig beseiret av ”Det
Græske rige” omkring 332 f. Kr., og først i 168
f. Kr. ble de siste rester av ”Det Græske rige”
beseiret av ”Det Romerske rige”.
På tross av slike faktafeil (med mer), så er
jeg imidlertid overbevist om, at enhver som vil
gi seg tid til å slå opp forfatterens mange bibelhenvisninger (NB! I den danske 1992-oversettelsen er Joel 3,1-26 oppdelt i kap. 3,1-5 + kap.
4,1-21!) vil kunne ha stort åndelig utbytte av å
lese denne boken! o

INDIA-HJELP TIL BETELFORSAMLINGENE
Kan noen hjelpe oss med en skole og et hospital i
Anantagiri-jungelen? 1200 analfabete barn, 40 stammer.
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Ingrid/Steinar Handeland, Heradvn.484, 4462 Hovsherad.
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Årskontingenten
Ett år har gått, og vi ser fram mot et nytt nådeår fra Herren.
Vi vet ikke hva det vil bringe til hver enkelt av oss, men
Herren er god og hans miskunnhet varer til evig tid.
Vi i redaksjonen vil først og fremst takke Herren for
året som snart er omme.
Takk for forbønn, omsorg og gaver til bladet i året som
snart er slutt. Vi håper dere setter pris på det og fortsatt ønsker
å få det tilsendt. I dette nummer finner du en giroblankett.
Den vil minne deg om at det er tid til å fornye ditt
bonnement for 2022.

Gaveabonnement
Kanskje du tenker på å gi bladet til slekt eller venner!
Da kan du gjerne skrive til oss og oppgi navn og adresse til
den/dem du ønsker å gi et årsabonnement til.
Alle nye abonnenter for 2021 får nr 5 og 6/2021.
Gironummer finner du på side 1 i bladet.
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Gud selv steg ned i vår verden
Av Trygve Bjerkrheim

Gud selv steg ned i vår verden,
et menneske ble han som vi.
Det viste seg siden på ferden:
at Jesus for synd var fri.
Det lød en lovsang i natten,
fra englenes mektige kor.
De hyllet den himmelske skatten:
En frelser er født til jord.
Så fattig var tjenerdrakten.
Han kom i sin ringe skrud,
gav avkall på guddoms-prakten.
Og dog var han Gud av Gud.
Så ble han vår slekts forsoner,
all verdens synd tok på seg.
En lovsang til Jesus nå toner
som vandret den tunge vei.
Til sist på korset døde,
forklaret stod opp av sin grav.
Da sonet var slektens brøde.
Nå bølger et livsens hav.
I herlighet høy han troner
i himmelens kongehall.
En lovsang til Kristus nå toner
som frelste oss fra vårt fall.

