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”Derfor kan han også fullkomment frelse dem 

som kommer til Gud ved ham, da han lever til å 

gå i forbønn for dem” Hebr. 7.25 

 

 
 

 

 

 

 

Be for oss, Herre 
 

Be for oss, Herre i vår nød,  

at troen må stå fast 

I kors og trengsel, liv og nød, I pinsel og i plage, 

Ja, om all verden brast! 
 

All verdens skikkelse forgår 

 og skiftes om i hast. 

Hva vet vi om vår fremtids kår?  

Men oss kan intet skade Når troens grunn står fast. 
 

Du, Herre, er selv troens grunn,  

du er dens rot og mål. 

Du herder den i trengselens stund.  

Og når vi selv er svake, Gjør du den sterk som stål. 
 

Å, hvilket under er vår tro!  

Den talte alltid sant. 

Og sviktet alt, dens kraft bestod.  

Den er Guds egen seier som verden overvant. 
 

Gå, du Guds Ånd, med troens bud  

til denne jammers jord! 

Skap tro av trengsel, store Gud,  

Og si til dem som tviler At frelst blir den som tror! 
Ronald Fangen 1941

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

Gudstjenester juni/juli 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – Kl. 11.00 

Juni 17. Nordkjosbotn kirke v/GHØ 

Juli 01. Nordkjosbotn kirke v / EAHO og biskop With 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – Kl 11.00 

Juni 17. Gudstj. v/ AH 

 24. Gudstj. v/AH  

Juli 15. Gudstj. Alteidet – fellestevne v/ EAHO m.fl. 

 Se plakater og kunngjøring i Avvir. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – Kl 11.00 

(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96) 

Juni 17. Gudstj. v/ EAHO. Menighetens årsmøte 

 (NB! Flyttet fra 11. juni) 

Juli 01. Gudstj. i f.b.m FBB sitt sommerstevne v/ GHØ og 

biskop Roland Gustafsson. 
 

Forklaringer: 

GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 

AH = Asbjørn Hunnes 

EAHO = Erik AH Okkels 
 

Be for samlingene om Guds ord! 
 

######### 

 

FELLESSTEVNE PÅ ALTEIDET 

(12)13. -15. JULI 2012 
Valgmenighetene i nord inviterer til  

norsk/samisk kirkehelg på Varden skole, Alteidet 
 

Tema: Ipmil Áhčči – 'Abba' – Fader  
 

Samlingene blir: 

Torsdag den 12. juli: 

Ungdomskveld v/ Richard Skollevoll og Erik AH Okkels. 

Fredag den 13. juli: 

kl. 17.00 

Lørdag den 14. juli: 

kl. 11.00 

kl. 17.00 

Søndag den 15. juli: 

Gudstjeneste med skriftemål og nattverd. Offer. 

Sopnes kapell, Langfjorden kl 11.00 v/ Biskop Thor Henrik 

With og Erik AH Okkels. 

Etter gudstjenesten kirkelunch på Varden skole med kort 

avslutning. 
 

Talere blir Thor Henrik With, Arthur Olsen, Richard 

Skollevoll og Erik AH Okkels m.fl. 
 

De som eventuelt trenger overnatting må ordne dette selv. -

Det finnes camping, bl.a. Alteidet camping 974 87 345, og 

Sigfred Persen, Burfjord, tlf. 414 68 364. 
 

 Alle er hjertelig velkommen! 
. 

 

 

 

 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – juni 2012. 

 

VÅRE MANGE ”BURDER” 
 

     Mange kristne er i sin tenkning og handling opptatt av - 
hva de må - hva de skal - og hva de bør – i det kristne liv. Ofte 
blir det sagt: Vi må – vi skal – vi bør – være mer glade som 
kristne – bære mer frukt for Jesus – gi mer til menighet og 
misjon – ha en større tro. En er opptatt av hva en må, skal, 
bør være og å gjøre som kristen. Dette blir 
gjerningskristendom. Noe jeg må gjøre i tillegg. Og dette skjer 
når evangeliet blir forkynt i en lovisk form, om alt en kristen 
må, skal og bør gjøre.  
     Men dette stemmer ikke med hva Paulus skriver til 
menigheten i Efesus – ”For av nåde er dere frelst, ved tro, og dette 
er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for 
at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus 
til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle 
vandre i dem.” (Ef 2,8-10)  
     Alt har Kristus gjort. Vi skal ingen ting gjøre. De gode 
gjerninger har Gud lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 
Her er ikke spørsmål om vi bør, må og skal. ”For Gud er den 
som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.” (Fil 
2,13)  
     Ofte dreier forkynnelsen seg om å forkynne om tro – om 
glede – om å bære mer frukt – om å gi – og om helliggjørelse. 
Dette er med til å føre kristenlivet og troen inn i de mange 
”burder”. Og disse ”burder” blir til byrder som også preger 
kristenlivet. Troens liv blir en byrde, og ikke frigjørelse og 
hvile. 
     Men når Kristus og evangeliet forkynnes rett, da fører det 
til tro – til glede- til helliggjørelse. Da blir Kristus, som er 
troens glede, den som virker helliggjørelse, og som gir 
Kristuslivet kraft. ”Da blir det Ham alene og ikke meg og mitt, og 
hvis jeg så får tjene da er det nåde blitt.”  
     Våre mange ”burder” blir den gamle naturs 
kraftanstrengelser, som er opptatt av å lykkes – få det til – 
realisere seg selv. Men evangeliet sier: Ikke du – men Jesus for 
deg og i deg. Da finner du hvile, og det gir deg hvile. Det 
handler om hva Jesus er og har gjort for deg! 
 

ghø 

  

 
 



«Ikke som jeg vil, bare som du vil.» 
 

I siste artikkel om bønn sa vi at bønnens natur er nåde. Det betyr 

at enhver som vil gå til Gud og kreve sin rett aldri kan kreve 

annet enn dom, straff og fortapelse. Det er det eneste Gud etter 

retten kan gi oss. Hva han enn måtte gi oss av annet så er det bare 

av nåde for Jesu Kristi lidelse og døds skyld. 

   Vi har fått lov å minne Gud om alle hans herlige løfter. Vi kan 

holde Bibelens ord frem for vår himmelske far og si: «Dette setter 

jeg all min lit til!» Men vi må ikke kreve at fordi Guds ord sier 

slik og slik skal Gud oppfylle mitt ønske. 

   Jeg opplevde en gang en kvinne som stod på bedehuset og 

vitnet om at Gud hadde helbredet ryggen hennes; men alle kunne 

se at hun hadde det vondt. Hennes tanke var som det står i 

Markus 11:24: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, 

tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Ved sitt 

vitnesbyrd mente hun å bevise sin tro. Derfor ville Gud være en 

løgner om hun ikke ble frisk. 

   Dette er å fange Gud i hans ord og tvinge ham til å gjøre min 

vilje. Slik Satan ville at Jesus skulle gjøre: «For det står skrevet: 

Han skal gi sine engler befaling om deg at de skal bevare deg, og 

de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot 

noen stein. Men Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal 

ikke friste Herren din Gud!» (Luk 4:10-12) Denne kvinnen fristet 

Gud. Det er ikke bønn. Det er magi. 

   Dessverre er ikke denne kvinnen alene om det. Det er så altfor 

mange som i sine bønner forsøker «å sette opp feller» for Gud. 

Det må vi aldri gjøre. 

   Bønnen vil alltid si: «ikke som jeg vil, bare som du vil». Bønn 

som sier: «Gud, gjør som jeg vil», er magi. 

 

   Nå kommer vi til det som er så vanskelig med bønn: 

   Jesus har jo gitt så mange og veldig sterke løfter om bønn. Og 

mange ber med tårer hver dag, ydmykt og med Jesu ord: ikke som 

jeg vil, bare som du vil. Så leser vi vår Bibel og ser at det vi ber 

om er Guds vilje, så hvorfor gjør Han da ikke det Han vil, det 

Han har lovet og det vi ber om? 

   Lærebokeksempelet er dette: Gud vil jo at alle mennesker skal 

bli frelst: «han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme 

til sannhets erkjennelse.» (1Tim 2:4) Mange ber om frelse for sin 

ektefelle, sine barn o.s.v. Hvorfor vender de da ikke om?  

   Jeg er sikker på at dette problemet er kjent av alle forbedere, i 

denne, eller i en annen form.  

Selv har jeg funnet 

trøst i at Jesus hadde 

det samme problemet: 

«Han har i sitt kjøds 

dager, med sterkt skrik 

og tårer, båret fram 

bønner og nødrop til 

ham som kunne frelse 

ham fra døden. Og 

han ble bønnhørt for 

sin gudsfrykt. Enda 

han var Sønn, lærte 

han lydighet av det  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

han led.  Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for 

alle dem som er lydige mot ham, og han ble av Gud kalt 

yppersteprest etter Melkisedeks vis. (Heb 5:7-10) Jesus ble 

bønnhørt, men den Guds vredes kalk som han bad om å slippe, 

gikk ham ikke forbi. 

   Åpenbaringsboken forteller at de helliges  bønner ikke blir 

borte. Vi finner dem som røkelse: «Da det (lammet) tok boken, 

falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver 

av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de 

helliges bønner.» Åp 5:8     

 

 

   De helliges bønner er med i Guds og lammets sang, (ÅP. 5,9 – 

14) og de er med når lammet får bokrullen. Så utøver lammet sin 

makt ettersom seglene åpnes og basunene lyder. (kap 6 og 8) 

   Legg merke til at i sin bønnhørelse blir Jesus yppersteprest. 

(Heb. 5,10) I lammets sang kalles de hellige «et hellig 

presteskap». 

   Nei, bønnene våre er ikke borte. Som Jesus, må også vi lære 

lydighet. (Heb. 5,10)  

   I Åp. 8,3ff. står det mer om den styrken de helliges bønner har: 

En annen engel kom og stod ved alteret. Han hadde et 

røkelseskar av gull. Og det ble gitt ham en stor mengde røkelse 

for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret 

foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp 

for Gud sammen med de helliges bønner. Og engelen tok 

røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret, og kastet den på 

jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv. 

   Det er i sannhet makt i de foldede hender. Selv om vi ser så lite 

av det her, slik som Jesus i Getsemane. 

   En dag vil vi helt sikkert slutte oss til salmistens ord: «Med 

forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår 

frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet 

langt borte.» Sal 65:6     Asbjørn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen. 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.   971 58 171 

Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.   77 72 01 96 

Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 Storsteinnes. 

 –  934 70 995 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø.  

  77 69 94 60 – 981 78 249 

Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø.  77 67 33 13 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino. 

  416 14 519 – 908 20 980 

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals.  915 30 647 

Bankkonto: 4901 10 37762 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø.  77 61 11 85 –  

915 10 821. Erik A.H. Okkels, Vårliveien 15, 9012 Tromsø.  91844354.  

Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik.  76 95 28 09 – 996 25 241.  

Biskop for valgmenighetene i nord Thor Henrik With, Ingemann Torps vei 13, 

7040 Trondheim. Tlf. 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no:  
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 

Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 

Støttegruppa: Lys og salt. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes, 6144 

Sylte.   – 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com  

Internett: www.bedehus.net 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 

mai 2012. 
 

Driftskontoen: 
1. mai stod det  kr. 958,79 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr. 16250,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.           0,00 
Til lønnsfondet   kr.  11.000,00  
Bankutgifter   kr            3,00 
Sum  utgifter   kr.  11.003,00  
 

Den 1. juni 2012 står det kr. 5205,79 på brukskontoen.  
 
 

   

 MENIGHETENES ØKONOMI! 

Vi ønsker ikke å mase om penger, men vi ser at gaver til 

Lønnsprosjektet har godt en del ned i 2011. Vi håper ikke det 

blir den videre trend i 2012. Det trengs midler om det skal være 

mulig å fortsette, bl.a. det å kunne ansette flere prester, og å gi 

hjelp til studier og kurs. 

Håper du som får Lys og Salt bruker vedlagte giro, og er med å 

gir en god sommergave! 

Kontonr. for Prosjektkonto er 0539 54 08196. 

På forhånd hjertelig takk! 

ghø 

 

FOR BIBEL OG BEKJENNELSE (FBB) 

SOMMERSTEVNE I TROMSØ 
Tid: 29.juni – 2. juli 2012 

Sted: Fjellheim bibelskole 

Hovedtema: HVEM ER BIBELENS GUD? 

Talere er bl.a.:  

Jan Bygstad (prest i DELK, Bergen) 

Roland Gustafsson (biskop i Misjonsprovinsen, Sverige) 

Thor Henrik With, (biskop for valgmenighetene i nord) m.fl. 

For mer informasjon om sommerstevnet kontakt: 

FBB’s daglige leder Boe Johannes Hermansen Tlf 69 28 52 26  

Mobil 996 12 822, e-post: boe.johannes@c2i.net 
 

Velkommen til sommerstevne! 
 

http://www.gulesider.no/go/s/main_right/http:/www.gulesider.no/mypage/sendSms.c?recipients=41614519
mailto:biskopwith@online.no
mailto:asbhu@tussa.com
mailto:boe.johannes@c2i.net

