Tusen år
med
Jesus Kristus
Tusen år med Jesus Kristus
gikk vårt folk i tro.
Synd ble byttet ut med nåde,
retten her fikk sette bo.
Tusen år på livets stier
livets vei mot evighet
salig ble vår gang på jorden
sakte blomstret hellig fred.
Hedenskapets mørke ruget
fram til tusentall,
kampen stod på Stiklestad
stort ble mannefall.
Mørkemaktene de seiret
stod mot Kvite Krist
dog i nederlaget
vant vår Gud for visst.
Gud han dog sin allmakt viste
gjennom nederlag til seir.
Olav falt, men synd ble sannet
nåden til vårt folk fant vei.
Mosterretten den ble festet
rom det ble for Olavs tro,
rett og fred og sannhet kysset
Norges før så øde jord.
Blotingen tok slutt på Tinget,
træler løstes og slapp fri.
Kristi frihet kom til sjelen
syndetræl fikk liv som vi.
Mannen fikk nå kun èn kone,
frillelivet det tok slutt,
paradisets glade toner
ble èn pike og èn gutt.

Før man sloss om kongens trone,
nå tok over - ekte sønn,
han var rette sønn av faren,
fred ble landets sikre lønn?
Høvdingen som tok mot barnet
før på dødens kne,
nå ble barn til livet reddet,
for han kunne leve, kunne be.
Nå han så det skjønne under,
skapt av Gud for folk og land,
gav han livet det til eie
døpte det i dåpens vann.
Tegnet ble på bryst og panne
korsets merke underbart,
signet til Din store ære,
navnet Ditt - det sannhets pant.
Fast til Kristus nå vi bindes
ved Guds Ord og bønn,
Gamle Adam kraftig druknes
i Guds dåp så skjønn
Nye gen`rasjoner skaptes
ser mot korset hen,
friheten i Kristus Jesus
ble det sanne hjem.
Folk som følger Kristi fane
må til verden gå,
hedninger må skue lyset
mange fikk vi nå.
Fredens fyrste, sakte, sakte,
bar sitt lys til mange sinn,
mørkemaktene fikk vike,
der hvor Herren selv kom inn.
Nok et nådemiddel ga Han,
til vår arme sjel,
nattverdsbordets store glede,
løst ble jordens bundne træl.

Herren ga oss nattverdstunder
med sitt kjød og blod,
sjelene fant evig hvile
i den sanne trygge tro.

Kun det land og rike
som deg tjene vil,
får Guds fred - velsigning,
hører arven til.

Slik Hans Rike - alltid kommer
daglig til oss ned.
Ordets kraft det stadig skaper,
hellig liv og hellig sed.

De som ei vil tjene,
skal til grunne gå,
som profeten sa det,
vil hans dom oss nå.

Vi ble de - som Ordet gjorde
ikke usann - svikets sønn,
vi Han søkte - dag og natt,
inderlig i troens bønn.

Dog Hans lys vi skuer,
der det en gang rant,
snart Han kommer til sitt folk,
med Sitt lys - helt sant.

Regn og sol og grøde,
godt og tjenlig vær,
ga du til oss alle,
råd til all vår gjerd.

Derfra lyset flommet
hele kloden rundt,
også til vårt Norge
gjorde folket sundt.

Hyrdene Du ga oss,
lærte - levde vel,
tjente oss med Ordet,
tjente ei seg selv.

Nå skal Han oss hente,
som på Sønnen tror,
når Han står på skyen,
hersker med sitt Ord!.

***
Vi gikk inn med Kristus,
fram i tusen år.
Hvordan blir vår framtid,
når vi fra Ham går?
Vi gikk inn med Jesus,
gikk i tusen år,
ledet daglig - herlig,
legt ved Jesu sår.
Nå mot neste tusen,
hva skal skje her Nord,
skal vi Herren tjene,
helt med Herrens Ord?
Mørket - siger inn i landet
hedenskapets skikk,
tar vårt hjem og kjære barn,
frukt blir uro, rus og drikk.

Da skal hver en tunge
hvert et stivnet kne,
synke ned for Herren
uten bønn - få be!
Opp av graver kommer
de som sovnet hen,
Nå med jubel skuer
- sitt Jerusalem
Kongesønnens bryllup
ved det store bord,
evig eies livet,
skapt av Herrens Ord!
Koklebygda under Faret
den 7.8.1999.
Jørgen Høgetveit

Tusen år
med
Kristus i
Nedre Setesdal
Der gamleveien snodde seg fra Bjorå inn gjennom Evjemoen og videre oppover
mot Høgetveit og Løvland, passerte den
Listeinsmonen i Rosseland mark. Der ble
det i 1016 reist en minnestein, med
følgende ord i 73 runer. Oversatt til
moderne språk lød det:
«Arnstein reiste denne steinen etter
Bjor, son sin. Han fann døden i Godins
hær den gong Knut drog til England.
Måtte Gud ta han til seg, eller Gud er
ein»
Gutten for i hærferd med Knut den
mektige av Danmark og falt i1015-1016 i
England.
Steinen var 6 1/2 fot høg og 11/2 fot ved
jorda og 7 tommer i toppen. Rundt steinen
stod 8 mindre steiner. Steinen stod der til
1750, og vitnet om en far blant de første i
landet som søkte trøst i kristentroens ène
sanne Gud allerede på 900 tallet. (Deler
av steinen er nå ved Oldsaks-samlingen
i Oslo.)
Vi springer fram til 1803. Hans
Nielsen Hauge kommer over heiene til
fots og stopper en lengre tid i Nedre
Setesdal med møter flere steder. I sine
brever sier han at folk gikk 2-10 mil for å
tale med han. Flere ble omvendt, og
bygget, etter H. N.H. anvisning og hjelp
av bror til Hauge, Mølla ved Fennefossen
i 1804. Det ble et stort senter, assurert for
over 12000 spesiedaler. Arbeidsstokken
var 20 mann «som sette djupe merke etter
seg. Fennefoss var samlingsstad og
knutepunkt for heile Otra-dalføret.» Hver
helg gikk de ut to og to og forkynte.
(Ljosland 1980)
Store vekkelser kom, særlig oppover
Setesdal, men også forfølgelse tok til, og i
1836 ble 20 gode bønder arrestert fordi de
holdt møter i Evje prestegjeld.

De fikk til slutt dom i Høyesterett i
1836. Haugianer og stortingsmann Notto
Jørgensen Tveit fra Evje tok opp kampen
sammen med Ole G. Ueland og
nedkjempet Konventikkelplakaten i 1842.
Forkynneren Venjum synger om det: «O,
takk vår Herre kjær - for sådan frihet er,
at vi i fred kan tales ved - om det som hør
til salighet.»
Den nye friheten gjorde at den ene misjonsforreningen etter den andre sprang
fram med kjente forkynnere og store
vekkelser. En rekke misjonærer reiste
med evangeliet utover hele verden.
Fedrene til de største misjonsslektene
viser tilbake til vekkelsen ved H.N.
Hauge.
Fremdeles var Norge et ufritt land,
styrt fra Sverige, selv om lyset fra
evangeliet hadde satt sjelene i frihet.
I Stokholm satt statsminister Jørgen
Løvland fra Lauvland gard på Evje og
fortsatte frigjøringsverket på
haugianernes skuldre. Han fikk
avgjørende betydning for at Norge ble fri
i fred fra Sverige i 1905. Han og Chr.
Michelsen var hovedforhandlere. Løvland
var den som startet kampen i møte med
Kong Oskar.
J.Løvlands brev fra Sverige til sin venn i
Faret er gripende lesning: «Hvad mig
angaar, blev min Gjerning et Kald, som
jeg ikke kunde modstaa, hvor liden
Hug jeg havde til det. - - Det blev
derfor en Pligt at gaa. Denne Følelse
giver mig Ro og Tryghed i Sindet,
uagtet Vanskelighederne og
Ubehagelighederne, for ikke at sige
Farene ligger til alle Sider. Men naar
man er forvisset i sit Sind og ved sin
Pligt, da er Gjerningen ikke saa tung. - Det er faldt i min Lod med Alvor, Ro,
Verdighed, Klarhed og Varme at tolke
mit Fædrelands Tarv og Ret i onde
Tider og der, hvor Afgjørelsene
falder.» Han taler om sin egen litenhet og
mangler, men sier: «Jeg skal gjøre mit
bedste og saa legger vi Sagen i hans
Haand, som styrer Folkenes og
Fyrsternes Skjebne. Gud velsigne vort

gamle kjære Fædreland og dets Folk!»
Han avslutter med at det er få som støtter
Norges sak i Sverige, «saa vi maa stole
paa Gud, vor gode Ret og vort
Arbeide.» Den 24.9. 1905 skriver han
igjen om at «De 3 Uger i Karlstad er de
alvorligste jeg har oplevet.» Men så sier
han at han har funnet trøst og styrke i
«mange gode Menneskers gode Ønsker
og Bønner» i mange land. J.Løvland
regnet med og gikk med Gud i den store
kampen han gjennomlevde for Norge. Da
Michelsen en gang ville ta ære for
resultatet i Karlstad, kom det fra J.L. «Eg
skal seie deg det eg farr: Det var dei
truande sine bøner som berga Norge i
1905, og ikkje vi, karane i Karlstad.»
Et tusenår med Jesus Kristus ga oss
store og ydmyge hyrder og ledere som
vi gjør vel i å minnes. Utgangen av
deres ferd var stor og god.
Jørgen Høgetveit
*****
Om du ønsker utfyllende lesning om
dette stoffet kan vi anbefale disse to
heftene av Kjell Dahlene: ”Arven,
ansvaret og fremtiden” og ”Hans Nielsen
Hauges forkynnelse”. Begge er foredrag
på Høgetveitstevnet henholdsvis år 2000
og 2003. Begge talene foreligger også på
kassett. Heftene koster kr. 45, og
kasettene kr. 40,- per stk., pluss frakt.
Brosjyren (dikt og tekst) er utgitt av
Akademi for Kristen Folkeopp-lysning/
Krossen Media i anledning av 2000 års
skiftet. Adr.: Boks 196. N- 4734 Evje.
Tlf.: 379-31053 fax: 379-30157

Lysene slukkes
nå over Europa
Lysene slukkes nå over Europa,
ød`lagt til grunnen - rettferdighets verk.
Sprengt er nå freden - bygget av troen
murer av samhold som gjorde den sterk.
Bibelens budskap er plukket i stykker,
innbilsk, hovmodig av menneskemakt,
Barna får stener og døende giften,
borte er brødet og vintreets saft.
Vend da tilbake ò arme fortapte,
vend dog tilbake til Fredsfyrstens hus
det som Han skapte - den evige bolig,
full av forsoning og lovsangens brus.
Kanskje skal lyset flamme her nordfra
himmelens nordlys i natten gir tro,
at det fra himlen -og kampen kan
komme, lys fra det høye som sjelen
gir ro.
Koklebygda april 2000
Skrevet til stormøte i Alta
til støtte for Lyngmo og Thorsen.

