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Pride-paradenes antikristelige bakteppe
Av Olav Hermod Kydland

I de siste åra har nok de fleste lagt merke til 
at såkalte Pride-parader har blitt flere. Vi kan 
gjerne spørre hva grunnen kan være, og hva 
som ligger bak disse paradene.

Det er nå 50 år siden Politiets razzia av 
nattklubben Stonewall Inn i New York i 
1969, og det ble starten på et voldelig opprør. 
Men det banet også vei for at homobeveg-
elsen fant sammen og etter hvert stilte stadig 
større krav til myndighetene.

I Norge er det foreningen FRI som står bak 
Pride-paradene. FRI står for: ”Foreningen 
for kjønns- og seksualitetsmangfold.”

 På FRIs nettside leser vi:
”FRI sitt formål er et samfunn der alle 

åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, 
sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk 
basert på likeverd og samtykke uten fare for 
å bli diskriminert og/eller trakassert.

FRI er en medlemsorganisasjon for 
lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, 
interkjønnpersoner og andre som bryter med 
normer for kjønn og seksualitet.”

Vi ser at Pride-ideologien, som er inspirert 
av kulturmarxismen, opphøyer grenseløs 
seksualitet til samfunnets norm og ideal. 
Den bryter med og forkaster Bibelens syn på 
seksualitet og ekteskapet.

”Gay pride” er engelsk og betyr ”homofil 
stolthet”. Det er også omtalt som ”LGBT 
pride”, det vil si ”LHBT stolthet” (lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner).

 Wikipedia sier: ”Pride synliggjør grupper 
som bryter med normer for kjønn og seksu-
alitet, markerer samhold, solidaritet, respekt 
og toleranse og uttrykker alles rettighet til 
fritt å velge sin egen identitet. Feiringen 
skjer ofte i form av parader og festivaler.

Pride bygger på tre hovedpremisser: at 
folk skal være stolte av sin seksuelle orien-
tering og kjønnsidentitet, at seksuelle diver-

sitet er et gode, og at seksuell orientering og 
kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.”

Over hele verden feirer en nå pride-
parader med mange deltakere. Et seks-bånds 
regnbueflagg som første gang ble brukt som 
”homoflagg” i USA i 1978, er blitt et inter-
nasjonalt symbol for LHBTI-bevegelsen og 
blir særlig brukt under pride-paradene. At 
regnbueflagget brukes på denne måten, er en 
hån mot Gud og hans løfte til menneskene 
om ikke å forbanne jorden for menneskets 
skyld. (1 Mos 8,21-22). 

Hva sier så Guds ord om dette?
Guds ord, både GT og NT, fordømmer 

homoseksualitet.
I 1 Mos 19 leser vi at Herren ødela 

Sodoma og Gomorra på grunn av homo-
seksualitet og ondskap (1 Mos 19,24).

I 3 Mos 18,22 beskrives homoseksualitet 
som “avskyelig”, og i 3 Mos 20,13 nevnes 
den strenge straff som dem som praktiserer 
denne synd, skal få. 

 I Rom 1,27 beskrives denne synd som 
”skammelig utukt”.

 Apostelen sier i 1 Kor 6,9-10 blant flere 
synder at de som praktiserer homoseksu-
alitet, utelukkes fra Guds rike.

 I 1 Tim 1,9-10 taler apostelen blant annet 
om ”menn som ligger med menn” og på den 
måten vanhelliger og bryter Guds lov.

Ifølge Guds ord er det bare det livslange 
forhold eller pakt mellom én mann og én 
kvinne som er i samsvar med Guds skaper-
ordning. Alle andre seksuelle forhold 
betegnes som utukt og synd.

Men den homoseksuelle bevegelse mot-
arbeider bevisst og med stolthet Bibelens lære 
om ekteskapet og seksualitet og åpner opp for 
mange andre seksuelle forhold.

 I følge sin nettside ønsker FRI: 
-  eggdonasjon bør tillates, også for enslige
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-  surrogati bør tillates
-  barn bør kunne ha flere enn to juridiske 

foreldre
-  polygami bør tillates
- seksualiteten/uttrykket til BDSMere, 

fetisjister og transvestitter. (BDSM står for 
bondage, disiplin, dominans, underkastelse, 
sadisme og masochisme. Man ser på smerte 
som en positiv del av seksualiteten.)

-  salg av seksuelle tjenester bør tillates
Vi ser at FRI står for en antikristelig 

ideologi. Pride-ideologien opphøyer ube-
grenset seksualitet til samfunnets norm. 
Målet for bevegelsen er å nivellere ulikheten 
mellom kjønnene. Kjønnene er bare en sosial 
konstruksjon hvor den enkelte må finne ut 
hva man vil være. Tidligere tiders konsen-
trasjon om heteroseksualitet må vike for 
nåtidens oppfatninger. Ja, man ønsker å bryte 
ned det heterofile ekteskapet og fremme alle 
slags andre seksuelle forhold. 

Pride-paradene propaganderer for full-
stendig seksuell frihet fra normer på det 
seksuelle området. Bernt T. Oftestad sier at 
de som deltar, signaliserer at de slutter seg 

til den ideologi som målbæres, og de bidrar 
til at denne symbolhandling får en totalitær 
funksjon. (Fra ”Pride som statsideologi”. 
Document.no 02.02.2019.)

Pride-parader er ikke noe annet enn 
ringeakt, et stolt og bevisst opprør mot 
Gud og en forkastelse av hans livslover for 
menneskelivet.  Bibelen sier:”- Gud står de 
stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” 
(Jak 4,6; se også 1 Pet 5,5!)

 Pride-flagget, som heises ulovlig på 
offentlige bygninger, er et symbol på en 
lovløs seksuell frihet i motsetning til det 
korsmerkede norske flagg. (Se Salme 2,3!) 
Det er et symbol på at nå legges forholdene 
i samfunnet til rette for ”den lovløse”, 
Antikrist, skal komme og bli mottatt av 
jublende mennesker som har forlatt og 
forkastet sannheten, og som elsker sine 
kjødelige lyster framfor Gud. 

Dommen over Norge er uunngåelig. Men 
vi som bekjennende kristne må ta på oss 
Guds fulle rustning, holde fast ved Guds 
hellige ord og kjempe imot denne villfarelse 
med alle lovlige midler i bønn til Herren. o

Syndsbekjennelse
Av Hans Erik Nissen

”Dersom vi bekjenner våre synder, er han 
trofast og rettferdig, så han forlater oss 
syndene og renser oss fra all urettferdighet” 
(1 Joh 1,9)

Hvorfor er det så lite syndsbekjennelse?
Det kommer av at det er så lite synds-

erkjennelse. Erkjenner du ikke synden som 
synd, er det meningsløst å bekjenne den. 
Feiltrinn kan rettes opp. Det du ikke skulle 
ha gjort, kan du gjøre annerledes en annen 
gang. Feil og mangler kan utbedres. 

Dypest sett er det egenrettferdigheten som 
alltid vil unnskylde synden. Ordet synd er et 
rystende ord. Det slår egenrettferdigheten i 

hjel. Derfor vil sjelefienden få deg til å velge 
andre ord for synd. Han hindrer deg i å få ditt 
regnskap gjort opp med Gud.

Synd som du ikke har erkjent, og som du 
derfor ikke har bekjent, kan du ikke bli løst 
fra. En trenger ikke en annens hjelp til det en 
selv kan klare å frigjøre seg fra.

Her har du grunnen til de mange uforløste 
kristne. De blir ikke forløst, fordi de ikke 
lar seg rense i Jesu Kristi blod. De sliter seg 
trette i mislykte forsøk på å forløse seg selv. 
Gleden over nåden kjenner de ikke. De priser 
seg ikke lykkelig over Jesus.

Er du en av dem, har du én vei å gå. Det 
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er inn i lyset – Guds ords lys. Der blir alle 
ting kalt med sitt rette navn. Der blir du 
avslørt. Det er ikke bare de ytre handlingene 
dine og motivene bak dem som blottlegges. 
De ”finere”, skjulte syndene i sinnets 
mørke korridorer komme for dagen. Du må 
bekjenne synden. De greier ikke å tie lenger. 
Det blir en nød for deg å få sagt Gud hele 
sannheten. Fra hjertets dyp stiger bønnen: 
“Gud vær meg synder nådig!” 

I denne stilling kan du få høre Herrens 
vidunderlige ord. Ved å vise til sin rettferdighet 
forsikrer han deg at syndene dine er tilgitt, og at 
du er renset fra all urettferdighet. Gud kan aldri 
glemme Jesus. Synden din er båret, og straffen 
din er sonet.

Dette gjelder i dag, i morgen og i evighet.

(Fra ”Ett er nødvendig” 27. februar. Lunde 
Forlag) o

NY 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). Kr 200,-
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Jeg er i Herrens hender

(Erling Tobiassen 1932. Nr 347 i Sangboken)

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.

Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.

Om jeg i dype daler må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest.

Han gir meg himlens nåde og setter englevakt,
for natten han vil råde med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånd, han gir meg trøst i sinn, 

og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.
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Gleden i Herren
Av Carl Olof Rosenius

”Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si: gled 
dere” (Fil 4,4).
Denne oppfordring til glede gjelder dem som 
ved Guds nåde er født på ny, de som er Guds 
barn og eier den allmektiges vennskap. Disse 
har i sannhet grunn til å glede seg alltid selv 
om sorg og ulykker rammer dem. Er de ikke 
alltid glade, så er de likevel alltid lykkelige – og 
derfor burde de alltid være glade.

Men ingen kristen er utlært i denne kunst. 
Følelsene veksler som skyer på himmelen, men 
dypere og varigere enn den glede vi føler, er 
troens glede. Og det er den apostelen tenker på 
her når han sier: ”gled dere alltid”. Og hemmelig-
heten ved den glede ligger i det som kommer like 
etterpå: ”i Herren”. Ikke i sølv eller gull, ikke i 

lyst og sang, ikke i helbred og styrke, ikke i kunst 
og visdom, heller ikke i vennskap og velvilje fra 
mennesker, nei, ikke engang i gode gjerninger 
eller frukter av tjenesten – men i Herren.

De ekte barn som er under Hellig Åndens 
tukt, får sjelden lov til å glede seg så lange 
stunder i noe av dette. For det ene er dette alltid 
en kortsiktig glede, og for det andre kan det bli 
en farlig glede, som drar hjertet bort fra Herren. 
Han alene vil være vår eneste glede, og den som 
vil vil glede seg alltid – ja evig – må ha sin glede 
i Ham.

(Fra Kristus – vår rettferdighet, 5. dag) o

Hverdagsdrakt - høytidsdrakt
Av Hans Erik Nissen

Mye åndelig fattigdom kommer av at en kristen 
ikke ser det klart at i livet som et Guds barn 
er det to kledninger: En hverdagsdrakt og en 
høytidsdrakt. Mange kristne tror at de bare har 
én kledning, og det er hverdagsdrakten.

Hverdagsdrakten
Troen er aldri uten gode gjerninger. Ingen 
kommer i en sann livsforbindelse med Jesus 
uten på samme tid å begynne en ny vandring. 
Det er synder som legges av. En kamp på den 
indre front er i gang. Kjødet begjærer mot 
Ånden, og Ånden mot kjødet.

På samme tid kaller Herren inn i en tjeneste 
i Guds rike. Noe av den er åpenbar, men det 
meste er skjult. Oppgavene er forskjellige. 

Mange i Guds menighet trenger besøk og 
oppmuntring. Kallet til å være med i tjeneste for 
unge og eldre er sterkt. Misjonen er heller ikke 
en sak for spesielt interesserte. Det skal mange 
hender til å bære den fram for Gud og til å gi 
misjonærene og innfødte medarbeidere brød på 
bordet hver dag.

Og så den skjulte side av hverdagsdrakten. 
En viktig del av din tjeneste er det bare Gud 
som kjenner. Den har en betydning som vi ikke 
forstår. Slik som vi legemlig ville falle sammen 
om vi ikke ble holdt oppe innenfra, slik fører 
hellige menn og kvinner velsignelsen ned over 
Guds barn gjennom den tjeneste de utfører, 
skjult for all verden.

Din hverdagsdrakt ligger klar i samme 
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Husk å melde adresseforandring når du flytter!NB!

øyeblikk som du blir Guds barn. Navnet ditt står 
på den. Det er ikke en frivillig sak om du vil ta 
den på deg. Det skal du gjøre i og med at du 
er en kristen. Likevel er det ikke slik at Herren 
tvinger deg. Han vil glede seg over at du går i 
Jesu spor av fri vilje og kjærlighet.

Uten hverdagsdrakt
Det er kristne som ikke vil bære hverdags-
drakten. De faller fra troen. Det er ingen 
mulighet til å bevare livet i Gud om du ikke vil 
leve det kristne liv. Din kristendom blir uten 
jordforbindelse. Du blir en forstandskristen, og i 
det er det ikke noen frelse. Det er med hjertet en 
tror til rettferdighet.

Bare hverdagsdrakt
Det er vanskelig å bli midt på veien. Det gjelder 
i mange spørsmål. Det er også kristne som ikke 
vil ha annet enn hverdagsdrakten på. Det er den 
de alltid er opptatt av. Mest alle deres tanker 
dreier seg om hvordan de skal være, og hva de 
skal gjøre.

Uten at de selv er helt klar over det, er 
mange havnet i lovtrelldom. Kristenlivet tappes 
for glede. De sliter seg ut på sin egen virksom-
hetsvei. De blir både skuffet over og bitre mot 
medkristne som har latt de være alene om 
arbeidet.

Det er en dyp sammenheng mellom dette og 
den kjensgjerning at hverdagsdrakten alltid er 
både slitt og skitten. Aldri blir min tjeneste for 
Gud som den skulle. Alltid anklager den. Det er 
så mye som mislukkes. Her i verden er synden 
med i alt, og gir alt det vakre en fremmed, 
vrang forestilling. Slik synger Lina Sandell, og 
hun har rett.

Derfor fylles du av mismot når du i ensomme 
timer ser på hverdagsdrakten din. Hva ble det 
til? Hva fikk jeg utrette gjennom de mange år? 
Hvorfor ble ikke mine drømmer og min dype 
lengsel virkeliggjort?

Høytidsdrakten
En kristen skal ikke fram for Gud i hverdags-
drakten. Det glemmer du ofte når du holder 
dommedag over deg selv. Gud har gitt deg en 
annen drakt. Det er bryllupskledningen. Det er 
den du er kledd i når du skal fram for Herren. 
Da holder ikke dine egne filler.

Jeg er overbevist om at grunnen til mye nød 
og fattigdom blant Guds barn henger sammen 
med at mange kristne sjelden ser seg selv i denne 
drakt. De våger ikke å se seg selv fullkommen i 
hva en annen har gjort for dem.

Men jeg vil be deg om ofte å se deg selv i 
den mest fullkomne av alle kledninger: Jesu rett-
ferdige hvite, rene og skinnende drakt.

Det er en drakt som du aldri har gjort deg 
fortjent til å bære. Det har en annen gjort i ditt 
sted. Den er ikke vevd av dine gjerninger. Hver 
eneste tråd i den bærer Jesu merke. Han forlot sin 
egen herlighet for at du skulle hylles evig i den. 
Og han gjorde det på en eneste dag. Først led 
han seg gjennom livet under menneskers hån og 
spott. Så bar han alle dine syndet opp på korsets 
tre hvor han ble sonoffer for Gud. Og så gav han 
deg hele sitt verk uten noen verdighet og fortje-
neste fra deg.

Hva er din egen ufullkommenhet mot nådens 
herlighet? Hva betyr det at så mye er mislykket 
for deg, når alt er vellykket for Jesus. Hva betyr 
det at det alltid er underskudd på din konto når 
det er evig overskudd på hans? Har du tenkt på 
at hele Jesu rikdom er din? Du mangler absolutt 
ingen ting. Det egentlige i livet ditt kan ikke bli 
bedre enn det er. Ikke noe kan legges til Jesu 
kjærlighet. Den er fullkommen i følelse, vilje og 
gjerning.

Lovsangstonen
Hvor frigjørende det er å høre lovsangstonen. 
Og vi hører den virkelig i dag. Mellom oss har 
vi kristne som i hjerte er fylt av Jesus. Møter du 
dem alene kan de ikke la være å åpenbare det 
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Han vederkveger min sjel
Av Martin Luther

Salme 23
“Han fører meg på rettferdighets stier for sitt 
navns skyld.”

Her forklarer profeten seg om hva slags 
gressgang og friskt vann han har talt om. 
Nemlig om hvorledes sjelen blir styrket og 
vederkveget. Det kan ikke være noe annet 
enn Guds ord. Men fordi Herren har to slags 
ord, lov og evangelium, gir profeten nok til å 
forstå at han ikke her taler om loven, men om 
evangeliet, ved å si: Han vederkveger min 
sjel. Loven kan ikke vederkvege sjelen, for 
det er et ord som fordrer av oss og byr oss at 
vi skal elske Gud av hele hjertet og så videre, 
og vår neste som oss selv. Den som ikke gjør 
dette, fordømmer den og uttaler denne dom 
over ham: Forbannet er hver den, som ikke 
gjør alt som står skrevet i lovens bok. Men 
nå er det sikkert at ingen på jorden kan gjøre 
dette. Derfor kommer loven med sin dom til 
sin tid, bedrøver og forskrekker sjelene, og, 
– dersom det ikke skaffes råd, trenger den 
inn på dem så de må fortvile og fordømmes 
evig. Derfor sier apostelen Paulus: “Ved 

loven kommer kun syndens erkjennelse.” 
Likeledes: “Loven virker kun vrede” og så 
videre.

Men evangeliet er et salig ord. Det fordrer 
intet av oss, men forkynner oss alt godt, 
nemlig at Gud har skjenket oss arme syndere 
sin eneste sønn, for at han skal være vår 
hyrde, som igjen oppsøker oss fortapte og 
adspredte får, setter sitt liv til for oss, på det 
at han således skal forløse oss fra synden, 
fra den evige død og djevelens makt og så 
videre. Det er det grønne gresset og det friske 
vannet hvormed Herren vederkveger våre 
sjeler. Slik befris vi fra den onde samvit-

bokklipp
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for deg. Mange av dem har det vanskelig i det 
ytre. De har det heller ikke lett på den indre front. 
Deres ånd er knust. Gud har gjort de til intet. På 
samme tid ser de evangeliets herlighet. De ser 
at de er frelst helt og fullt av Jesus. De blir ikke 
trette av å prise Herren for den frelseskledning 
som han har kledt dem i. De eier en bryllups-
kledning som de ikke kan sammenligne med noe 
annet. Den er ganske enkelt alt for dem. De må 
juble og prise Herren for den.

Å møte slike kristne skaper en fornyet frelses-
glede i hjertet. Deres hjertetilstand føder en bønn 
i det indre: Herre, åpne mine øyne så jeg ser min 
bryllupsklednings herlighet.

Tenk at jeg får lov til å gi tid og krefter i 

Herrens tjeneste. Jeg skjønner ikke at det kan 
komme noe ut av det når redskapet er slik jeg 
er. Men jeg vet at det er Gud som gir vokster. 
Og så vet jeg at Guds rike er båret ut over jord 
av ganske alminnelige kristne.

Alt har sin grunn i at Herren kommer imot 
meg med nåde. Det gjorde han da jeg ble 
frelst. Og det gjør han hver eneste dag. Jeg 
lever jo av nåde som mitt daglige brød. Og 
i livet og tjenesten for ham er alt også nåde. 
Derfor er det i alt bare Lammet som skal æres 
- nå og i evighet.

(Fra ”Mellem liv & død”, Dansk Luthersk 
Forlag 1998) o

CD-er:
Foredrag av Per Haakonsen:
”Israel og Midtøsten akkurat nå”
”Det nye Norge – Avkristningens 
konsekvenser” Kr 20 pr. CD + porto
Bibelsk Tros kassettjeneste
Postboks 116, 4311 Hommersåk
e-post: olstokka@frisurf.no 
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tigheten og de tunge tankene. Derom videre i 
det fjerde vers: 

“Han fører meg på rettferdighets stier.”
Dermed, sier han, – lar Herren, min trofaste 
hyrde, det ikke bli, at han bare leier meg på 
en grønn gressgang og leder meg til hvilens 
vann og således vederkveger min sjel, - men 
han fører meg på rettferdighets stier, slik at 
jeg ikke går ut av veien, løper vill og således 
omkommer. Det er: Han bevarer meg i den rette 
lære, slik at jeg ikke forføres av falske ånder og 
heller ikke på annen måte faller av fra den; ved 
anfektelse eller forargelse. Likeledes at jeg vet 
hvorledes jeg i det ytre skal vandre og leve, og 
ikke la meg anfekte av hyklernes hellighet og 
strenge liv. Likeens hva som er rett lære, tro og 
gudstjeneste og så videre.

Det er atter en skjønn frukt og kraft av 
det gode ordet at de som holder fast ved 
det, ikke bare mottar styrke og trøst for 
sjelen, men også bevares fra uriktig lære 
og falsk hellighet. Mange mottar vel denne 
skatten, men de kan likevel ikke bevare den. 
For så snart en blir sikker og overmodig, er 
det ute med ham, og før han ser seg om, er 
han forført. For djevelen kan også foregi 
hellighet og forvandle seg, – som apostelen 
Paulus sier, – til en lysets engel. Så utgir 
også hans tjenere seg for rettferdighetens 
predikanter, og de kommer i fåreklær blant 
Kristi hjord, men de er innvortes glupende 
ulver. Derfor gjelder det her å våke, og, – 
som profeten gjør i det siste verset, – be om 
at vår hyrde må bevare for oss denne skatten 
som han har gitt oss. De som ikke gjør dette, 
de taper den visselig, og det blir som Kristus 
sier, – heretter verre med dem enn det var 
før. For de blir deretter de giftigste fiender av 
kristenheten, og de gjør meget mer skade ved 
sin falske lære enn tyrannene ved sverdet. 
Det har Paulus rikelig erfart på de falske 
apostler, som på den tiden forvirret korint-
erne og galaterne for ham, og senere rev de 
hele (Lille-)Asia med seg. Vi ser det også 
nå til dags rikelig på gjendøperne og andre 

sekter.

“For sitt navns skyld.”
Guds navn er den preken om Gud som han blir 
priset og erkjent ved; – at han er nådig, barm-
hjertig, tålmodig, sanndru, trofast og så videre. 
Han, som skjenker oss, uansett om vi er vredens 
barn og skyldige til den evige død, – alle vår 
synders forlatelse, og antar oss til sine barn og 
arvinger. Det er hans navn. Det lar han utrope 
ved ordet, og således vil han erkjennes, roses 
og æres. Og han vil også etter det første budet 
vise seg nettopp slik mot oss som han lar preke 
om seg, noe som han da også gjør uten avlatelse 
(= opphold). Åndelig styrker og vederkveger 
han våre sjeler, og han forhindrer at vi faller i 
villfarelse og så videre. Legemlig ernærer han 
oss, forhindrer all ulykke og så videre.

Den æren for at han er således som her 
er sagt, gir alene de ham, som holder fast 
ved hans ord. De tror og bekjenner fritt at 
de mottar alle gaver og goder, åndelige og 
legemlige som de har fra Gud, – bare av nåde 
og godhet. Det er: Bare for hans navns skyld, 
ikke for sine gjerninger og sin fortjenestes 
skyld. Derfor takker de ham og forkynner 
dette navnet også for de andre. Denne ære 
kan ingen hofferdig hellige, som kjetterne og 
sektene er, eller fiender og spottere, gi Guds 
ord. For de priser ikke ham, men sitt eget 
navn og så videre. o

 

Bestill Bibelsk Tro for 2020
 og få nr 5 og 6 for 2019, samt 

CD-en ”Himmellengt” med 
sanger av Olav Fjermedal.
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Bønn
Av Johannes Carl Christensen

”Du Hellige Ånd som er gitt meg fra 
himmelen for at den evige Gud kan være 
nærværende i mitt hjerte, vik ikke fra min 
side et eneste øyeblikk!

-  Når jeg bedrøver deg, så tukt meg i kjær-
lighet og før meg til hvile i Frelserens favn,

-  når jeg er ulydig mot deg, så bøy meg på 
ny under din vilje,

-  når jeg faller i synd, så la meg ikke få 
fred, men la meg aldri savne trøsten i Jesu 
kjære navn,

-  når jeg blir tilfreds med meg selv og det 
jeg har gjort, så skap hunger og tørst etter 
Kristus i meg,

-  når jeg gjør din gjerning i egen kraft, så 
tilintetgjør det som er halm og strå, slik at 
bare Frelserens skikkelse blir frukten av min 
gjerning,

-  når livets ord blir steiner i minn munn og 

jeg er uten lys og salt, da må du salve meg på 
ny med kraften fra det høye!

Fader, Sønn og Helligånd – fullfør ditt 
verk!

Gjør min siste reise til en livets stund for 
meg og mine!”

Ja, jeg må bede
Gjør du meg rede,
rede ved aften eller ved gry!
Da når du henter
bruden som venter,
løft også meg med dine i sky!

(S. Anker Goli, nr 866 vers 5 i Sangboken)

(Fra ”Evangeliet om Den Hellige Ånd”, side 
120) o 
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fra troens slagmark

Tor Landro til minne
Tor Landro ”vart henta heim til Jesus” den 23. 
mai 2019. Slik lød dødsannonsen i Dagen. Han 
ble gravlagt fra Landro kyrkje tirsdag den 28. 
mai under stor deltagelse.

Med Tor Landro er en kjær venn og 
misjonsmann forfremmet t i l  herl igheten, 
og vi sitter igjen med gode minner fra 
mange samvær med han over f lere år.

Tor ble født 06.05.1946 på Landro hvor han 
var nummer åtte av en søskenflokk på ni. Han 
vaks opp i et godt kristent misjonshjem og ble selv 
en personlig kristen da han gikk på Tryggheim 
folkehøgskole på Nærbø på Jæren i 1964-65. Der 
traff han også sin framtidige kone, Gerd Nilsen. 
De giftet seg i 1970 og fikk fire barn sammen.

Tor likte seg godt på sjøen og var en god 
fisker ute mellom øyene. Han var også praktisk 
anlagt og utførte mange praktiske oppgaver, 
særlig da han var med og bygde deres 
første hus. Senere arbeidet han som salgs-
fremmer til han gikk av med pensjon i 2010.

Da Tor  va r  fe rd ig  på  Trygghe im, 
arbeidet han på Sola møbel på Ganddal 
i Sandnes. Der fikk han god kontakt med 
bedehusfolket, og det betød mye for ham.

I 1967 dro Tor til Danmark hvor han begynte på 
husflidhøyskole i Kerteminde. Etterpå arbeidet han 
i to år som lærer ved LMs Efterskole i Løgumkloster.

Tor og Gerd bosatte seg etter en tid 
på Landro hvor de begge var aktive på 
bedehuset. Tor ble valgt inn i bedehusstyret 
og var med i barnearbeid og søndagsskolen.

Ellers var han ivrige etter å fremme Guds 
rike. Han holdt andakter og var spesielt glad 

i sang og musikk. Han lærte seg å spille 
orgel som voksen og var en tid fast organist 
hos DELK i Håkonsund. Ellers var han med i 
kretsmannskoret i Bergen og i Vik mannskor.

Misjonens sak lå også på Tor sitt hjerte, 
og han engasjerte seg i det arbeidet. Han fikk 
også høre om arbeidet på misjonsmarken på en 
spesiell måte da to av hans søstre ble misjonærer. 

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn vil også 
takke Herren for hva han fikk utrette gjennom 
Tor. Han var en ivrig talsmann for Bibelsk Tro 
som kom ut med sitt første nummer i 1992. 
Han anbefalte det, delte det ut, bestilt bladet 
til flere og betalte kontingenten for noen.

Han var også med i Rådet for Stiftelsen i tre 
år og deltok sammen med Gerd på bibelsamlinger 
på Audnastrand leirsted i Lindesnes kommune.

Det var alltid kjekt å møte Tor. Hans fine 
vesen og gode sinnelag strålte alltid fram både 
når han ledet møter, vitnet, ba eller i uformelle 
sammenkomster. Han hadde alltid et klart og 
fint Kristus-vitnesbyrd hvor det kom fram at 
Jesus og hans forsoning betød alt for ham.

Nå har han nådd fram og fått sett sin Frelser der 
hvor ingen sjukdommer, nød og død finnes lenger.

La oss framfor nådens trone huske 
på Gerd og den nærmeste familie i deres 
savn av en kjærlig ektemann, omsorgs-
ful l  far og svigerfar og gode bestefar.

Lyser fred over Tor Landro sitt gode minne!

Olav Hermod Kydland
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I paradis hos Gud
Av Christian Scriver

De gamle hellige pleide å si at et menneske har 
tre fødselsdager. Først den dag da vi så dagens 
lys. Så dåpsdagen da vi ble født av vann og Ånd 
og kom inn i Guds rike. Den tredje fødselsdag er 
den salige dødsdag.

Når sjelen forlater legemet, går den like til 
Jesus i paradis. Den bæres av engler til Abrahams 
skjød og går inn til sin Herres glede. Den er skilt 
fra legemet, men desto inderligere forbundet med 
sin Frelser. Hva den før har trodd, det ser den nå. 
Hva den før har ønsket og håpet, det har den nå 
fått. Den salige sjel har forlatt alt det den hadde 
i verden, men har til vederlag fått alt som er i 
himmelen. Nå synger den sammen med alle de 
salige Guds lov og pris.

Det er ikke tvil om at de salige sjeler kjenner 
hverandre og omgås hverandre som englene. Når 
den rike mann som var i pine, kjente Lasarus, 
må dog de salige i himmelen kjenne hverandre. 
Sikkert tenker de også midt i all sin fryd og 
salighet på sine kjære i tåredalen, og bærer dem 
frem for Gud i sine bønner. De har dog beholdt 
kjærligheten til sine brødre og søstre i verden. 

Den lære er falsk som sier at sjelen forgår 
med legemet og dør, inntil den blir levende 
sammen med legemet igjen. Heller ikke er det så 
at sjelen sover og intet forstår og føler og ser før 
den blir forenet med legemet igjen. Skulle sjelen 
sove utenfor legemet når den bestandig har vært 
virksom og aldri har sovet i legemet?
I paradis venter den salige sjel på legemets 
oppstandelse og den fullkomne herlighet. Sjelens 
øyne er opplatt så den skuer Guds herlighet. 
Legemets munn tier, men sjelen jubler og priser 
foran Guds trone. Tiden faller den ikke lang. Her 
er vi utenfor all tid. Tusen år er som en dag.

Det er dog et ukristelig vesen at mange 
mennesker sørger over sine, når de dør, verre enn 
hedningene. Skulle vi ikke tenke på hvilket bytte 

de salige gjør! Her er tornene. Hisset plukker de 
rosene. Vi må ønske dem til lykke og lenges etter 
å følge dem. Vi sitter ennå som fuglen i buret 
mens de er sluppet fri. Verden er dog ikke annet 
enn et fengsel, hvor legeme og sjel ligger fengslet 
i ulykkens bånd og korsets lenker. Når døden 
kommer, løser Gud lenkene.

Verden er som et stormfullt hav. Er de så ikke 
lykkelige som har nådd det evige livs havn?

La oss i dette liv legge vinn på gode gjerninger, 
for disse skal følge de hellige! Som skyggen 
følger legemet vil gjerningene følge deg. Du kan 
ikke rive deg løs. Det blir et skrekkelig følge de 
ugudelige får til Kristi domstol.

Kunne vi kaste blikket inn i Guds himmel, 
ville vi glemme både verdens herlighet og 
verdens lidelse. 

”Bort jordiske lyster! Bort rikdom! Bort ære!
Å gid jeg i himlen i dag måtte være!”

(Fra ”Sjeleskatt” Lunde Forlag 1988) o
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fra troens slagmark

Otto Jakobsen til minne
Onsdag 17. juli 2019 døde Otto Jakobsen 
på Sivdamsenteret på Bryne og ble ført 
til sitt siste hvilested 25. juli på Undheim 
kirkegård under stor deltagelse. Han ble 
85 år gammel.
 Otto Jakobsen var åpen om den alvorlige 
sykdommen han hadde fått og mange 
kom på besøk og viste han og kona 
Solveig omsorg i den siste tiden han 
levde. Det ble mange gode samtaler 
i møte med brødre og søstre i Jesus 
Kristus. Otto Jakobsen satte stor pris på 
en åndelig samtale og gledet seg over 
disse stundene når evangeliet om Jesus 
Kristus ble forkynt i samtalens form. 
Budskapet om syndenes forlatelse i Jesu 
Kristi blod var et helt umistelig for ham. 
Han kjempet troens strid og seiret ved 
Lammets blod.
Otto Jakobsen ble født 15. november 
1933 og levde hele sitt liv på Littla 
Undheim på Undheim på Jæren. Han 
voks opp med fire storesøstre og en 
lillebror. Han begynte tidlig å arbeide på 
garden og verdsatte det, men sin store 
glede hadde han i bøkenes verden. Han 
fikk store kunnskaper og ikke minst fikk 
han god kjennskap til Bibelens budskap. 
I helt unge år gikk han på Solborg 
Folkehøgskule. I løpet av tiden der fikk 
han se inn i Jesu fullbrakte frelsesverk og 
levde resten av livet i troen på sin Frelser 
og Herre. 
Han gikk også ett år på Bibelskolen til 
Landsindremisjonen i Staffelsgate i Oslo, 

og troen hans ble grunnfestet. Arbeidet i 
Kristen Muslimmisjon og Flymisjonen stod 
han særlig nær. Han var også meget aktiv 
i gruppen Vardevakt for Bibelen og Jæren 
Misjonsradio. Han var i tillegg en skattet 
forkynner, hadde alltid noe å gi tilhørerne 
ut fra Guds Ord og stod på talerstolen 
nesten helt fram til han døde.
Otto traff sin kjære Solveig under tiden i 
Oslo. Hun arbeidet på kjøkkenet. I 1959 
giftet de seg. Det førte året som nygift 
ble krevende. De mistet sønnen Ole som 
spedbarn. Samme året døde faren. Otto 
Jakobsen fikk hvile i at Gud tok han til 
seg for at han skulle få være hos ham i 
all evighet. Han fortalte flere ganger om 
hvordan Gud grep inn slik at han ikke ble 
bitter over tapet over sønnen. Senere 
fikk Otto og Solveig tre jenter og lyden av 
lek og glede fylte hjemmet. Guds Ord og 
bønnen hadde sin selvsagte plass.
Forholdet til Jesus Kristus var funda-
mentet for hans liv og virke. Han visste 
hvem han trodde på, hva Guds Ord sa 
og derfor kjempet han uten å vike for det 
som han var overbevist om var Guds vilje. 
Vi må be Gud reise opp flere vitner som 
Otto Jakobsen iblant oss. En høvding har 
fått heimlov. 

Vi lyser fred over hans gode og kjære 
minne.

   Eivind Gjerde
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Farvel til Den norske kirke
Av Harald Valen-Sendstsd

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til 
en kirke som har tilsidesatt Bibelen som Guds 
Ord, og som på systematisk måte har forlatt sitt 
kristne læregrunnlag, basert på skrift og bekjen-
nelse? For mange kristne er det svært vanskelig 
å ta helt og fullt inn over seg betydningen av det 
åndsregime som har inntatt Den norske kirke. 
For det handler til syvende sist om en sann og 
rett forståelse av evangeliet. Når Guds ord ikke 
utlegges slik at det blir til syndserkjennelse, 
omvendelse og tro på Jesus, men kun taler det 
som klør det syndige mennesket i øret (2 Tim 
4, 3-4), det være seg toleranse, tilhørighet, 
åpenhet og en allmennmenneskelig forståelse 
av nåde og tilgivelse, kan det ikke lenger bli en 
sann kristen kirke.

”Det står da vel ikke så ille til, tross alt,” vil 
man gjerne tenke. Ja, selv enkelte kristne orga-
nisasjoner og aviser har funnet det vanskelig å 
ta et sant oppgjør med Dnk. Det handler gjerne 
om å være ”inne med”, delta i debatten og å være 
åpen. Vi må for all del ikke stille oss utenfor! 
Denne åndelige kraftløshet brer nå om seg, og 
viser seg i rådvillhet og uklarhet om hvordan 
man egentlig skal forholde seg til Dnk, og 
konsekvensen er en tiltagende åndelig forvirring. 
Mange bibeltro kristne mennesker vet ikke om 
det egentlig er rett eller galt å stå i Dnk. For den 
sosialdemokratiske tenkningen har trengt helt inn 
i kirkens midte, og preger alt den både taler og 
gjør. ”Vi må jo respktere ulike meninger,” får en 
høre. Andre kristne slagord, og som er tatt ut av 
sin sammenheng er gjerne ”vi er da ett i Kristus”, 
”Kirkens enhet må bevares”, ”Det er da mye bra 
arbeid i Dnk” og så videre. Men følgene av denne 
tenkningen er at Guds barn blir de skadelidende, 
og den enkelte kristne vet snart ikke hvor han 
eller hun hører hjemme, for det er ingen hyrder 
for hjorden. 

Bak denne tenkningen, skjuler deg seg en 
type sosialdemokratisk og pluralistisk tenkning 

som er adoptert fra det politiske og verdslige liv, 
som er bibelfremmed og som må avvises på det 
sterkeste i Guds menighet. Et slikt fundament 
kan den kristne kirke ikke bygge på, fordi den 
kommer direkte i konflikt med Guds Ord. Jesus 
gjør det helt klart at det er Han som er kirkens 
fundament. Dette fundament er ikke innholdsløst 
eller uklart, men får sin mening ut fra alt hva 
Gud har åpenbart i sitt Ord. ”Alle hellige skrifter, 
inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring 
og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i 
rettferdighet” (2 Tim 3,6). Ja, apostelen Johannes 
uttrykker det så sterkt: ”Den som ikke holder 
seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke 
samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, 
han har samfunn med Faderen og Sønnen. Om 
noen kommer til dere (menigheten) og ikke fører 
denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og 
hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, 
blir medskyldig i det onde han gjør.” (2 Joh vers 
9-11). Her understrekes alvoret i å falle fra læren 
og sannheten i Guds ord. Hos Paulus leser vi: ”Vi 
pålegger dere, brødre, i Herren Jesu Kristi navn 
å trekke dere tilbake fra enhver bror som fører et 
uordentlig liv, og ikke retter seg etter den overle-
vering som dere mottok fra oss.” (2 Tess. 3, 6). 
Og videre i 1 Kor 5,9 tales det om at man ikke 
skal omgås eller spise med en som går for å være 
en kristen bror, men som ikke lever eller holder 
seg til Ordet. 

En bibeltekst som gjerne trekkes frem til 
forsvar for å bli stående i Dnk (eller i andre 
menigheter) er Jesu lignelse om ugresset i hveten 
(Matt 13,24ff). Lignelsen handler om en mann 
som sådde godt korn i åkeren. Mens alle sov, 
kom hans fiende og sådde ugress blant hveten. 
Tjenerne ville luke ugresset bort, men fikk til svar 
at da kom de til å rykke opp hveten sammen med 
ugresset. Lignelsen har gjerne blitt brukt som et 
bilde på menigheten. Men Jesus referer ikke her 
til menigheten, men verden (åkeren er verden). 
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En utlegning av dette skriftstedet til forsvar for 
å bli stående i Dnk, og hvor man nær sagt skal 
akseptere vranglæren (ugresset) blir derfor galt. 

Jesus omtaler seg som “Den gode hyrde” (Joh 
10,11ff). De som ikke har en sann omsorg for 
sauene, og som ikke eier dem, er bare leiekar og 
ikke hyrde. Den norske kirkes ledere er blitt som 
leiekarer, ja mer enn det, for de er ulv i fåreklær, 
og har åndelig talt spredd flokken. Ja, selv de 
prestene som i det lengste har prøvd å verne 
hjorden, blir nå jaget ut av kirken. Jesus taler 
svært alvorlig om vranglærerne og deres ansvar: 
”Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, 
men ve den som de kommer fra! Det ville være 
bedre for ham å bli kastet i havet med en kvern-
stein om halsen, enn at han skulle forføre en av 
disse små” (Luk.17, 1-2). 

Både i evangeliene og i brevene finner vi 
tydelig og klar rettledning til menighetene i de 
åndelige spørsmålene. Ikke minst advares det 
kraftig mot vranglæren og dens surdeigs kraft. 
”Litt surdeig syrer hele deigen!” (Gal 5, 9). Vi 
finner aldri noe sted i Skriften der vranglæren 
aksepteres, eller er noe som ”hører menighets-
livet til”. Derfor er en kirkelig aksept for et 

to-delt læresyn på homofilt samliv intet annet 
enn en ukristelig og forkastelig tilnærming. Som 
kristen hverken kan vi eller skal vi akseptere en 
slik løgnaktighet.

Åpenbaringsboken taler flere steder om de 
siste tiders åndelige forførelser. Guds Ord retter 
her advarsler til både myndigheter, menigheten 
og enkeltmenneske. Vend om, gjør det rette, før 
det er for sent. Som kristne skal vi ikke lenger ha 
noe med Den norske kirke å gjøre. Her gjelder 
Guds Ord: ”Dra bort fra henne mitt folk, så dere 
ikke har del i hennes synder og ikke rammes av 
hennes plager” (Åp 18, 4.). Og videre i 2 Kor 
6,14ff: ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med 
vantro! For hva har rettferdighet med urett å 
gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? 
Hvordan kan Kristus og Beliar være enige?” Og 
videre samme sted: ”Dra bort fra dem, og skill 
dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta 
imot dere, jeg skal være deres far, og dere skal 
være mine sønner og døtre, sier Herren, Den 
allmektige.” 

Er det ikke mulig å få den ”onde” (1 Kor. 5, 
13b) ut av Guds menighet, så er det intet annet 
alternativ enn å si et farvel til Den norske kirke. o

New Age- Den nye tidsalder
Av Torstein Svela

Verden er i endring, i rask endring. De 
tekniske nyvinningene er formidable. Vekst 
og mer velstand står i fokus. Jorden ressurser 
blir overbeskattet. Forskjellen mellom rike 
og fattige øker. Klimaet endrer seg. Det blir 
varmere og det kan få store konsekvenser 
hvis det fortsetter. Mennesket får nå adgang 
til informasjon fra hele verden og kan selv gi 
informasjon på helt nye måter og i uendelig 
mengde. Vestlige tankemåter og livssyn blir 
på en ny måte utfordret. Vi ser dette ikke 
minst i muslimske land, men også i India, 
Kina og Afrika.

Opprøret
I vest angriper en sitt eget, det vil si kris-

tendommen og demokratiet. Bibelen har vært 
grunnlaget for tenkemåte og moral i hundrevis 
av år. Det har gitt oss de beste vilkår for livet 
på så mange måter, med materiell velstand, 
ytringsfrihet og nestekjærlighet blant annet. Men 
opprøret mot Den treenige Gud har tatt seg kraftig 
opp. Man vil ha noe annet - noe Alternativt.

I Rom 1,9 står det at skaperverket forklarer 
at Gud finnes: ”det en kan vite om Gud, ligger 
åpent for dem, for Gud har åpenbart det for 
dem. For hans usynlige vesen, både Hans evige 
kraft og Hans guddommelighet har vært synlig 
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fra verdens skapelse av. Det kjennes på Hans 
gjerninger, for at de skal være uten unnskyld-
ning”.

De aller fleste mennesker rundt i verden vet 
at det finnes en Gud. Religion og guder finnes 
overalt. 

Men etter at Gud hadde skapt alt, kom synde-
fallet. Mennesket hadde gjort en ulydig handling. 
Dermed kom synden og døden inn i verden. 
Mennesket var fra nå i opposisjon til sin Skaper 
og vil være sin egen herre. 

Babel- Babylon
1 Mos 11,9 forteller om da menneskene ville 
bygge et tårn som rakk helt til himmelen: 
”Kom la oss bygge oss en by, og et tårn som 
når opp til himmelen. La oss gjøre oss et 
navn, ellers blir vi spredt over hele jorden”. 

Men Gud spredte dem derfra ut over hele 
jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 
Derfor ble byen kalt Babel (forvirring), for 
der forvirret Herren all jordens tungemål. 

Men avgudsdyrkingen og arven fra Babel 
fulgte med og har vært mer eller mindre 
framtredende i alle år etterpå. Spesielt i 
Vesten i de to siste tusenår, ble denne likevel 
dempet på grunn av kristendommens sterke 
stilling.

Så utover 1900 tallet, ettersom kristen tro, 
tanke og moral ble svekket, dukker de gamle 
hedenske tankene opp igjen i full styrke. 
Her kan vi tenke på (sex)opprøret i 1968, 
hippie- og rockemusikken med nedbrytende 
holdninger. Det samme gjelder den radikale 
feminismen og angrepet på ekteskapet 
mellom mann og kvinne.

Nå vil mange gå lenger tilbake: 
”Opplysningstiden” med rasjonalisme og 
menneskefornuft i sentrum og Charles 
Darwin med sin evolusjonsteori. Denne 
teorien som aldri er blitt bevist og som er 
helt umulig, fikk straks stor tilslutning da 
natur og dyreliv ikke var skapt, men har 
blitt til av tilfeldigheter. Da trengte en ikke 
forholde seg til noen Gud, og en fastslo at all 
religion bare var fantasi. Det samme gjaldt 

himmel og helvete. Mennesket hadde nok 
med evolusjonsteorien og kunne komponere 
sine egne liv.

Ny åndelighet
Men mange fant dette for dødt, de trengte noe 
åndelig, noe for sjel og ånd. Men ettersom det 
moderne mennesket og vitenskapen hadde 
forkastet kristentroen, fant en fram igjen ”de 
eldgamle løgnene” fra slangen i Eden: ”Du 
skal ikke dø - og du kan bli som Gud”.

 Dermed fulgte alternativene fra Østens 
vismenn: Guruer fra India, lamaer fra Tibet, 
sjamaner og andre okkultister. Ungdommer fra 
hele verden har reist i hopetall dit for å lære, 
tjene og bli bedratt av disse smågudene. 

Men folk i Vest fant etter hvert ut at disse 
guruene var for primitive. Det ble etter hvert 
utviklet, laget nye teorier som passet bedre på 
”opplyste” mennesker. 

Dette nye livssynet fikk betegnelsen ”New 
Age”- ny tid(salder) i 1975 i USA. 

Grunnbetoningen er ”alternativ”. Selv om 
den ikke har religiøse læresetninger inneholder 
den begreper som Gud, frelse, omvendelse eller 
innvielse. Samtidig er det en protest mot den 
ødeleggende utviklingen av jord og mennesker. 

New Age har utviklet seg til et enormt 
emne, med teorier i hopetall. Ingen kan ha 
oversikt over alt som skrives og praktiseres her. 
Nå finnes det stor frihet for hva en tror på. En 
kan praktisere metoder og teknikker og okkulte 
læresetninger som en vil. Det finnes intet fast 
budskap med lover og formaninger som i 
Bibelen. Det er nok tiltrekkende for mange: 
Den store friheten til å forme sine egne liv. 
Ikke minst innen samliv og sexvarianter. Men 
her som andre steder hvor slikt praktiseres, går 
det ut over barna. 

Etter hvert som det ikke tillates bønn og 
kristendomsundervisning på skoler, tillates 
stadig mer av New Age-relaterte emner og 
praksis. Og våre kristenskeptiske medier av 
alle slag er mer tolerante for dette. 

En annen og farlig ting er at barn nå for 
tida, også i Norge, skal løsrives mer fra for-
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eldrene. De tilhører egentlig staten, og den er 
den viktigste oppdrageren gjennom barnehage 
og skole. 

Det åndelige New Age
Mennesket og naturen har forfalt under den 
judeo-kristne tidsalder. Derfor må mennesket 
transformeres. Det må gjennom en innvielse for 
å komme inn i den nye tid. Man må opplyses 
og finne fram til den ”gnisten” av ”gud” som 
finnes tross alt. Ettersom Gud er i all natur 
(panteisme), er han også en del av oss. Det 
gjelder bare å finne ham der. Og det kan en 
gjennom yoga, meditasjon og innvielse. 

Ofte brukes også rusmidler, narkotika for å 
motta budskap fra sine ”hjelpere, engler” eller 
hva de kalles. Mange søker også å få snakke med 
avdøde. Og det gjør de av og til. Men i begge 
tilfelle er det (onde) ånder de treffer på. Disse 
snakker som det skulle være de avdøde, men 
det er det ikke. Åndene bedrar og forteller om et 
lykkelig liv etter døden og at det ikke finnes noe 
helvete.

Et beslektet fenomen er kanalisering: Et New 
Age-ord for åndsbesettelse. ”Fenomenet oppstår 
når mennesker frivillig gir sine sinn og legemer 
til åndelige vesener. Disse åndene går inn og 
kontrollerer mennesker og bruker dem til å bære 
fram åndelig undervisning eller annen infor-
masjon. Når åndene taler gjennom menneskers 
munn, kalles det kanalisering. Det kan gis opp-
lysning som innarbeides i teori og praksis innen 
psykologi, medisin, parapsykologi, spiritisme, 
sosiologi og former nye ideer innen andre fagom-
råder som teologi og arkeologi”. Men bortsett 
fra når de er i transe og besatt, ser de som er 
kanalisert normale ut og oppfører seg slik. 

Men en ting er sikkert: Utallige eksempler 
viser at kraftige psykiske sykdommer ofte følger 
leken med demoner. I motsetning til dette er sann 
kristentro frigjørende og den beste motvekt mot 
dette.

Vannmannens tid
De siste 2000 årene har vi levd i ”Fiskens” tegn. 
Det vil si en tid da kristen tro, moral og tanke 

har dominert. Men nå overtar ”Vannmannen” , 
den nye tid. Kristen tro er utdatert, ja, skadelig 
for det opplyste mennesket. Det hevdes at i 
denne tid vil det finne sted en kollektiv hevning 
av den menneskelige bevissthet. En høyere 
form for åndelighet vil erstatte ”kirkekristen-
dommen” i nye 2000 år. Mange venter også på 
at ”den store Kristus vil komme på en spesiell 
måte over hele verden - ved at menneskene får 
et høyere bevissthetsnivå. Alle vil oppleve fred 
i sinnet, og det vil endelig bli fred i verden. 

Teosofien
Den bevegelsen som har hatt størst betydning 
for den moderne okkultismens utvikling er 
”teosofien”. Det er en blanding av vestlige esot-
eriske (skjulte) tradisjoner fra Østens mystikk 
og fra nåtidens naturvitenskap. Den viktigste 
personen her er Helena Petrovna Blavatsky 
(1831-91). De fleste moderne esoteriske (bare 
tilgjengelig for de innvidde) retninger, og New 
Age kan regne teosofien som sitt grunnlag. 
Teorien er for en utenforstående for det meste 
uforståelig, omfattende, fantasifull og kristen-
domsfiendtlig.

 “Teosofien” er alle religioners kjerne og den 
absolutte sannhets eget vesen. Den guddom-
melige jord (Gaia), reinkarnasjon og karma er 
viktige ingredienser. 

 I denne sammenhengen må vi ta med Alice 
A. Bailey (1880- 1949). Hun har hatt mye å si 
for New Age utbredelsen. Hun var kristen i 
ungdommen, men senere spesielt opptatt med 
en ny Kristus, og ny teori om ham, langt fra 
Bibelens lære.

Antroposofien
Antroposofien er en annen viktig grein. Den 
stammer fra Rudolf Steiner (1861-1925) som 
var et mangesidig geni som i stor utstrekning 
bidro til at det moderne samfunn har akseptert 
okkultismen. Han skrev 40 bøker og holdt 
mange foredrag. 

Rudolf Steiner hadde mer av Bibelen og 
Kristus enn Helena P. Blavatsky i sine teorier, 
fantasifulle og vranglærende. Med sin esoteriske 
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tolkning av kristendommen og ”Kristus” trakk 
Rudolf Steiner til seg mange tyske, protestantiske 
prester og teologistudenter som var desillusjonert 
over den liberale teologiens utbredelse innen den 
tyske kristenheten. Men som så mange andre 
kristne, den gang som nå, ble de lurt.

Overalt i New Age finner en kristne ord, navn 
og begreper. Tydeligvis er Bibelen brukt mange 
steder. Men en legger til ny forståelse, tolker 
på en helt annen måte, bryter sammenhengen, 
ja en misbruker Guds ord. Mange kaller det for 
”ny-gnostisisme”. Dessuten får man en ny Jesus 
som bare er en ”mester”, kanskje langt nede på 
rangstigen. Betegnelsen Kristus blir mer som en 
kraft. 

Det er ikke Bibelens Jesus en venter som 
Messias, men Maitreya, en ny utgave av Buddha. 
Som muslimene venter sin Mahdi og hinduene 
Krishna. Maitreya skal fungere som ”leder” for 
Guds rike på jorden.

 Innflytelse
Rudolf Steiner og Steinerskolene har hatt 
stor innflytelse på det okkulte plan i Norge. 
Antroposofien er en hierarkisk bevegelse med 
en åpen, eksoterisk side som henvender seg 
til allmenheten, og en indre, esoterisk, som 
bare innviede har innblikk i. Dette er en vanlig 
praksis innen New Age.

 Mange tror at dette livssynet kun er 
økologisk, for nedrustning, bekjemping av 
fattigdom, meditasjon med yoga der en kan 
finne seg selv, være opptatt av sunn kost, helse, 
healing, astrologi og så videre. Men også som 
den moderne tids religion, fri fra kristne dogmer 
hvor en kan komponere sin egen ”religion”, som 
det måtte passe for det opplyste mennesket. 

Det viktigste er å finne lykken. Dermed visker 
en ut det som er ondt og det som er godt. Synd og 
helvete finnes ikke. 

At en da kan vikle seg inn i et enormt garn 
med stor og farlig rekkevidde, er det ikke alle 
som er klar over. Dette synes å gjelde i store 
deler av New Age og nyreligiøsiteten. Det er her 
det farlige ligger.

De innvidde, som ofte meddeler seg selv 

imellom med koder og i hemmelighet, har farlige 
videregående planer som de skjuler.

Utbredelse
Ny Tid nettverket skal være ”å finne i enhver 
by og enhver institusjon i hele verden”. De 
har folk i FN, i framstående vitenskapelige og 
medisinske kretser og endatil i mange lands 
øverste myndigheter. Det skal finnes store 
nettverk som samarbeider langt utover lande-
grensene. Men de arbeider ofte i det skjulte 
med mektige lobbyister og infiltratører. 

Dessverre finnes det også mange kristne 
som lar seg fengsle av gode ideer som fram-
bringes, men forstår ikke at under disse gjærer 
farlige antikristelige holdninger.

 New Age skal være meget utbredt i alle 
samfunnslag: ”Ideer fra den åndeligheten som 
kalles okkultisme, har også fått innpass på så 
forskjellige områder som medisin, pedagogikk 
og psykologi. Men også i arbeidslivskurs for 
personlig utvikling og andre psykologiske 
orienterte temaer blir okkulte ideer framstilt 
som psykologiske sannheter. Det er ”En intelle-
ktuelt, avansert form for okkultisme”. 

Også politikken må som mennesket trans-
formeres og revolusjoneres. 

Gjennom evolusjon og utvikling tror man 
på en suksessiv forandring hos menneskene 
til stadig høyere stadier av bevissthet. Homo 
sapiens skal bli til homo noeticus.

For å oppnå dette må en innvies til Lucifer: 
Den falne overengel, (djevelen) der en samtidig 
får et merke eller nummer. 

I dag brukes Regnbuen for å beskrive 
opprettelsen av Regnbuebroen mellom 
mennesket og Lucifer, som det sies er den 
høyestes sjel. Regnbuen er et okkult symbol 
(jfr. homobevegelsen) med de skjulte farer det 
medfører. Og 666 er blitt et hellig tall.

Planen
Målet kalles ”den store Planen”. Det gjelder et 
verdensrike. En kan godt si at det Hitler ikke 
oppnådde søker en nå. Dette bør styres som 
da av den ariske, vestlige rasen som etter en 
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”planetarisk innvielse og meditasjon” oppnår 
denne høyere ”bevisstheten”. Hitlers tanker er 
høyst gangbare og brukes nesten identisk. For 
eksempel er jødehatet levende i mange miljøer. 

Men nå gjelder det ikke bare et land, 
Tyskland, men hele verden.

 Under messias Maitreya (Antikrist) er 
målet å viske ut landegrensene, få en verdens-
regjering og en verdensreligion, synkretisme 
(religionsblanding), et universalt betalings-
system inkludert et merke på hånd eller panne, 
en matvaremyndighet som vil styre verdens 
matforråd, en felles skatt, universal verneplikt, 
mindre privat eiendom, forvaltning av råstoffer 
og mye mer.

 Motivet bak Ny Tid-bevegelsen er Lucifers 
ønske om å bli tilbedt som Gud. Da kan alle 
livssyn tåles, men ikke monoteistiske religioner 
som kristendommen, jødedommen og Islam. 
De som ikke føyer seg skal helst elimineres.

Nå vet en at det skal bli vanskelig å få 
mange land til å oppgi sin suverenitet for dette 
store fellesskapet. For å få fortgang oppmuntres 
det til ”intern undergravning av nasjoner”. 
Noen venter på store ulykker, eller krig for 
gjennom kaoset å få til verdensstyret. Akkurat 
det samme gjør Iran for da vil deres messias 
”Madhi” komme. Men noe drastisk må skje for 
at ”Babylon” (EU?) skal overhøvle makten til 
USA, Russland, Kina og islam.

New Age i Norge
Allerede som barn blir de påvirket av 
okkulte, spill, (animasjons)filmer, tegneserier, 
spøkelser, seanser og åndemaning som igjen 
oppmuntrer til magi og psykiske krefter. Mye 
av dette er skjult bak vakre fasader, nydelige 
prinsesser med humor og morsomme figurer. 
Dette er spennende og barna liker det. På 
denne måten kan de bli lurt inn i alvorlige 
saker senere. 

Men også for andre aldersgrupper er inter-
essen stor. Det ser vi på alternativmessene 
som er meget godt besøkt. 

Men som ellers i verden så er New Age 
splittet opp i utallige varianter og oppfatninger. 
Det finnes flere organisasjoner og blader: 
Tidsskriftet ”Visjon” (tidligere ”Alternativt 
nettverk”) og ”Harmoni” som reklamerer 
med astrologi, tarotkort, runer, numerologi, 
drømmer, spiritualitet, selvuvikling, intuisjon, 
mediumskap, tidligere liv og så videre. 

Men ingen av dem som er nevnt her, 
etter det en kan se av nettsidene, har med de 
verdensomspennende planene som finnes 
internasjonalt. Altså globalisering, vekk med 
nasjonalstatene, verdensregjering, verdens-
religion og så videre.

Spørsmålet er: Hvor utbredt er disse 
tanker blant dem som styrer? Norsk politikk 
har i hvert fall i økende grad nedvurdert 
det nasjonale, det norske og kristen tro. 
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Innvandrerne med sin tro, kultur og væremåte 
er like verdifull som våre verdier. Ja, helst 
mer. Spesielt islam får mer og mer grep på oss. 

Vi greier ikke som før å skille mellom godt 
og ondt lenger. Når arvesynden og åndskrefter 
blir fornektet, er vi utlevert til forvirring, kaos 
og intoleranse.

 Vi lever i en ufattelig rikdom, men spesielt 
utover landsbygdene legger en ned alle slags 
offentlige institusjoner (gjelder ikke vin-
monopol, de blir flere). - For å spare penger, 
sies det. Men landet blir lagt øde. Viktige 
samfunnsfunksjoner er overført til EU. Vi blir 
lurt og lar oss lure.

Avkristningen
 Denne har også ført med seg et totalt nytt og 
ubibelsk syn på seksualitet og familieformer. 
Dette er nedbrytende for land og folk. I denne 
forvirringens tid, for å bygge og trygge landet 
hadde vi nettopp trengt Bibelens budskap. 
til ”et land i oppløsning”, som en mann 
nettopp uttrykte det. Sannheten er ikke lenger 
nødvendig, men tidsånden, det politisk korrekte 
framheves. De fleste av våre medier, lobbyister 
og endog politikere er med på dette.

Er dette en villet, planlagt utvikling? Det 
politiske New Age med sine planer om verdens-
dominans ser gjerne med velvilje på under-
gravningsvirksomhet, eller som tidligere nevnt, 
endog kriser og kriger.

 Det er en merkelig selvødeleggende 
utvikling i hele Vesten. Vi har forlatt vår 
Gud, vårt bibelske grunnlag til fordel for nye 
ødeleggende åndskrefter. 

Det som skjer ligner mye på det som Bibelen 
sier om de siste tider: Enden med enorme 
trengsler under verdensdiktatoren, Antikrist. 
Han som okkultistene nå heier fram, for å 
komme i forkjøpet for Jesus Kristus og Hans 
kongeriket. 

Men på korset vant Jesus over alle makter. 
I Kol.2,15 leser vi: ”Han (Jesus) avvæpnet 
maktene og myndighetene (satan og hans 
engler) og stilte dem åpenlyst til skue, da han 
viste seg som seierherre over dem på korset”.

Intet menneskelig, selv med hjelp fra 
avgrunnen, kan seire over kongenes Konge og 
herrenes Herre. Han som er Alfa og Omega, 
Begynnelsen og enden. Jesus er ”Veien, 
Sannheten og Livet”.

Konklusjon
New Age er et omfattende internasjonalt 
nettverk av forskjellige livssyn. Opphavet er 
helt tilbake til syndefallet i Eden. Det har mer 
eller mindre ligget latent i alle hundreår og 
fikk full oppblomstring på 1800 tallet. Da var 
allerede kristen tro og kunnskap på tilbakegang, 
og den fikk lettere fotfeste under rasjonalismen.

 I dag tørster et vanhellig Vesten etter mer 
enn materialisme. I sin søken etter åndelighet, 
sunnere livsstil, helbredelse, kommer spiritual-
ismen dem i møte. Dessverre er denne i opposi-
sjon til sann kristendom og forfører mange. I 
første omgang kan innvielse her virke positivt, 
men etter hvert kommer de onde åndsmaktene 
fram og krever sin rett og da blir det virkelig 
ubehagelig. 

Disse åndsmaktene er nå utbredt overalt hos 
mennesker, organisasjoner og ordener med makt 
på det politiske, økonomiske, ideologiske og 
religiøse plan. Men ofte skjult og ikke så lett å 
få øye på for allmennheten. 

Litteratur:
”Regnbuens skjulte farer”. Constance Cumbey. 
Hermon forlag 1984.
”New Age”- de nygamle løgnene fra Eden. 
Torbjørn Frei. Hermon 1986.
”Det ukjente” Håkan Arlebrand. Luther forlag 
1993.
”Håndboken om religioner og kulter” John 
Ankerberg-. Hermon 1994.
”Babylon eller Jerusalem”. Jan Willem van der 
Hoeven. IKAJ.
”Det synske bedrag” Leeann Kyllingstad.  
Hermon 2017
Dessuten finnes mye stoff på internett.o
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Navn av å leve – Den moderne fariseismens an-
sikter
Av Carsten Hjort Pedersen

Bokomtale

”Navn av å leve” - kom første gang ut på dansk 
i 1993. Men EB Media har fortjenstfullt oversatt 
denne verdifulle boken til norsk i en meget god 
språkdrakt. 

Boken faller i to hoveddeler. I den første delen 
forsøker forfatteren å finne kjennetegnene på 
fariseerne og bokens andre del handler om Jesus 
Kristus som fariseernes frelser. Evangeliet blir 
her anvendt på fariseere. 

Forfatteren nøyer seg ikke bare med å beskrive 
fariseerne ut fra det som Det nye testamentet sier 
om dem, men han prøver å vise hvordan vi som 
kaller oss kristne i dag, kan komme til å ligne 
og faktisk opptre som moderne fariseere. Det 
Carsten Hjort Pedersen skriver her kan være til 
selvransakelse for alle som bekjenner Jesu navn. 
Jeg lever vel ikke i et selvbedrag slik som fari-
seerne på Jesu tid gjorde? De ville jo så gjerne 
høre Gud til og følge hans vilje, men deres hjerter 
var egentlig langt fra ham. Fariseerne på Jesu tid 
ville gjerne være gudfryktige uten å tro på en sted-
fortreder. De hadde ikke bruk for Jesus Kristus 
som frelser fra sine synder. De ble tvert imot hans 
bitreste motstandere. De nektet å erkjenne sitt 
totale syndeforderv og hadde heller ikke bruk for 
Guds uransakelige nåde i Kristus Jesus.

Carsten Hjort Pedersen går grundig til verks 
i sin analyse av både nytestamentlige og 
moderne fariseere. Jeg synes han kommer godt 
til rette med det som Bibelen Guds Ord sier om 
fariseerne. 

Forfatteren Carsten Hjort Pedersen skulle 
være kjent for norske lesere. Han har gitt ut en 
rekke bøker. Meste kjent i Norge er vel hans 
bok om pedagogikk – Påvirkning med respekt. 
Gyldendal 2007 – som er blitt anerkjent og brukt 
innen offentlige samt kristne friskoler. Carsten 
Hjort Pedersen er daglig leder for Kristent 
Pædagogisk Institut i Danmark og har tidligere 
vært ansatt som førstelektor i pedagogikk ved 
Norsk Lærerakademi.

Denne boken fortjener mange lesere. Her er 
mye å grunne på! Den falske åndeligheten til 
fariseerne kan gripe oss alle.

Knut J Hegle har oversatt boken til norsk med 
støtte fra Åshild Samnøy, Øyvind Samnøy og 
Inger Holter.

Eb Media 2018
Hft; 217 sider

Eivind Gjerde o

Hva truer kvinnens stilling? 
Av Kjell Skartveit

Flere av våre politikere og mediehus er opptatt 
av kvinnenes representasjon i menigheters 
styrer. De mener at det bør være likestilling i 
menighetene før det utbetales offentlig støtte.

Det er ingen som spør hva de ulike religio-
nene går ut på, eller hva de innebærer for sine 
omgivelser. Men på en søndag som denne, 
inneklemt mellom Kristi himmelfartsdag og 
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pinsen, kan det være grunn til å reflektere litt 
over om det er slik at all tro er av det gode. 
Er det virkelig slik at antall kvinner i et styre 
kan være kvalitetsstempelet på kvinnesynet i 
en religion?

Kristi himmelfart og pinsen vitner om noe 
av det unike med kristendommen. Det handler 
om Jesus Kristus som sann Gud og sant 
menneske, om Guds ønske om å vedlikeholde 
relasjonen, selv etter Jesu farvel til verden 
ved himmelfartsdag. Kristi himmelfart blir 
på sett og vis avslutningen av Jesu oppdrag. 
Han kom til verden, levde, døde, stod opp fra 
de døde og steg opp til himmelen – hele tiden 
som sann Gud og sant menneske. Alt for at vi 
skulle få mulighet til å leve i en relasjon med 
ham.

Kristendommens forkynnelse av inkar-
nasjonen, der forholdet mellom Gud og 
mennesket ble stadfestet med Jesus Kristus, 
blir på en interessant måte utålelig for vår 
tids mennesker. Det er kanskje vårt største 
tabu at Gud er bundet av sannheten om sin 
egen natur. Det moderne mennesket ønsker 
en tro det kan forme etter sitt eget forgodt-
befinnende, vise at mennesket er suverent. Vi 
nekter å innse at det er i troen på Treenigheten 
og inkarnasjonen at den kristne kulturkrets 
har vokst og seiret, og gitt kvinnen frihet og 
verdighet.

Da Gud skapte verden, står i det første 
Mosebok: ”La oss lage mennesker i vårt bilde, 
så de ligner oss”. Mennesket står derfor i en 
unik posisjon overfor Gud, men han skapte 
dem som mann og kvinne, med forskjellige 
egenskaper og oppgaver. Moderne likestilling 
er derfor et fremmed begrep i tradisjonell 
kristen tro, men det er ingen steder hvor 
likeverdet er sterkere betont enn nettopp 
der. Her er ikke jøde eller greker, mann eller 
kvinne, slave eller fri, skriver Paulus. Vi er 
alle ett i Jesus Kristus. Men det er ikke godt 
nok for det postmoderne mennesket, det 
avviser tanken om en guddommelig sannhet, 
og krever at den troende aksepterer deres 
definisjon av mennesket.

Når dagens politikere derfor ønsker å straffe 
menigheter ut fra kvinneandelen i deres 
respektive styrer, vitner det om en katastrofal 
mangel på forståelse av hva som skaper et godt 
samfunn. Det er nemlig innenfor den kristne 
kulturkrets at kvinnen har blitt beskyttet og 
fått muligheter til et liv i frihet. Det er i denne 
kulturkretsen, hvor forskjellene har blitt holdt 
fram som et resultat av Guds gode gaver, at 
kvinnen fikk verdigheten tilbake.

Men dette synet har moderniteten alltid 
hatt interesse av å undertrykke. Vi får vite 
at kvinnens vei har gått fra antikkens lys 
gjennom middelalderens mørke til renes-
sansens lys, men realiteten er i virkeligheten 
omvendt. Kvinnens stilling var langt sterkere 
i kristen middelalder enn i antikken, og langt 
sterkere i føydalismen enn i den moderne 
bykulturen. Gjennom hele middelalderen 
kunne kvinner representere familien i stender-
forsamlinger. Dronning Margrete 1. står som 
et eksempel på en av historiens sterkeste 
regenter.

Kvinnens frihet og rettigheter er ikke et 
resultat av moderne kvinnekamp, men et 
resultat av en Gud som sa til kvinnen som 
var tatt i hor: ”heller ikke jeg fordømmer deg, 
gå bort og synd ikke mer”, av en inkarnasjon 
som tok opp i seg hele mennesket, både mann 
og kvinne.

Det er de som ikke ser forskjell på kris-
tendom og islam, og som mener at seku-
larismens likhetsidealer er løsningen på alle 
utfordringer, som virkelig truer kvinnens frihet.
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Helliggjort ved Jesu offer
Av Hans Erik Nissen

”For med ett offer har han for alltid gjort 
dem fullkomne som blir helliget” (Heb 10,14)
Noen tror at de er i stand til å leve et modent 
kristenliv med det samme de er kommet til 
troen på Jesus. Dette er en misforståelse som 
kan få alvorlige følger.

En synder som tror på Jesus, eier en 
hel og full frelse. Det mangler ingen ting. 
Langfredag kunne Jesus ta en røver med til 
Paradis.

Hva ville ha skjedd om røveren var blitt 
tatt ned av korset i live, og han skulle ha 
fortsatt sitt liv på jorden?

Da måtte han vokse fra å være et barn i 
Kristus fram til manns modenhet. Det kunne 
ikke skje på en dag, heller ikke på en måned 
eller et år.

Gjennom hele livet skal et Guds barn bli 
helliggjort. Åpenbare og skjulte synder skal 
avlegges. Det gamle selviske mennesket skal 
dødes, og det nye skal vokse.

Mye nød og mange anfektelser er forbundet 
med denne kampen. Kjødet begjærer mot 
Ånden og Ånden mot kjødet. De to ligger 
nemlig i strid med hverandre.

Men denne kampen er helt nødvendig. 

Uten den dør det åndelige livet, og en kristen 
blir ikke helliget.

Men Gud har en forunderlig trøst å 
gi deg: Det er ikke din mer eller mindre 
vellykte helliggjørelse, som skal gjøre deg 
fullkommen. Det er med andre ord ikke din 
åndelige vekst som frelser deg.

Med ett eneste offer er du for alltid gjort 
fullkommen. Det offeret skal ikke du bringe, 
for det har Jesus brakt. Med det har han ført 
deg helt fram til frelsen, og han har gjort det 
for tid og evighet.

For en trøst som ligger i dette! Du synes 
ikke du vokser i hellighet. Tvert imot! Synden 
blir større.

Nettopp da får du hvile i at Jesus har frelst 
deg av nåde.

(Fra ”Ett er nødvendig” 29. november. Lunde 
Forlag) o
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Kristus er vår frelser og vår Herre over hele 
vårt liv
Av Francis August Schaeffer

”Vi må holde fast på og også leve etter det faktum 
at når Kristus er vår frelser er han også Herre 
over hele vårt liv. Han er Herre ikke bare når 
det gjelder religiøse ting, heller ikke bare når det 
gjelder kulturelle ting som kunst og musikk, men 
også når det gjelder vårt intellektuelle liv, vårt 
yrke, vårt forhold til samfunnet og vårt forhold 
til tidens moralske sammenbrudd. Det at vi kaller 

Kristus Herre og godtar alt det Bibelen lærer, 
fører med seg at vi må tenke og handle ut fra dette 
også når det gjelder styremaktene og lovverket i 
vårt samfunn.”

(Fra boka ”Skjebnetime”) o

Kristus døde til fastsatt tid
Av Hans Edvard Wisløff

”Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige” 
(Rom 5,6)
Før morgenstjernen varslet den første 
gryende dag, før mennesket var skapt, hadde 
den evige Gud i sin uendelige kjærlighet 
fastsatt Kristi død for ugudelige.

Vår frelse er derfor besluttet i Guds frie, 
evige rådslutning. Det er sikker grunn å 
bygge vårt salighetshåp på.

Og Kristus døde for ugudelige.
Den ugudelige forkaster Gud, trosser ham. 

Han lever i opprør, i fiendskap mot Gud. Men 
også for ham døde Kristus til fastsatt tid.

Gjennom disse sannheter får vi et glimt 
ned i et bunnløst dyp av kjærlighet. Er det 
virkelig mulig at Gud elsker slik? Ser du det 
rett, tør du nok i ydmykhet tro at så døde han 
også for deg.

Har Guds Ånd fått røre ved din samvit-
tighet, har du fått se at du er en ugudelig, 
tross alle dine religiøse interesser, dine 
bønner og lengsler? Du elsker jo ikke Gud 
og hans vilje. Du står ham imot. Med alle 
dine anstrengelser klarer du ikke å omskape 

ditt harde, vantro hjerte. Ofte blir du ganske 
fortvilet over deg selv.

Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige. 
Han døde for deg. Den straff du hadde 
fortjent, har han sonet. I ham er du fri.

(Fra ”Stille stunder på veien hjem” 1. april. 
Luther Forlag. 16. opplag 1979) o
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Guds ufeilbare ord
Av Carl Fredrik Wisløff

Hvordan kunne jeg være viss, trygg i min 
fresessak hvis jeg ikke turde tro at Bibelen er 
Guds sanne ord, som ikke kan svike?

Hvordan kunne jeg ha frimodighet til å vitne 
for verden om jeg ikke hadde Guds eget ord å 
vise til? Men det har jeg. Med full indre visshet 
kan jeg åpne Bibelen og lese fra dens blader, og 
si til verden: Så sier Herren!

I sin udødelige “Pilgrims Vandring” forteller 
Bunyan om Kristen, som gikk og leste i Bibelen: 
“Er du sikker på at det som står i den boken er 
sant?” spurte en mann. “Ja, aldeles! For den 
er skrevet av Ham som ikke kan lyve,” svarte 
Kristen. Den trygge tillit kan vi ha til Bibelen.

Jeg vil si enda en ting. Jeg kan ikke følge 
dem som sier at bare det “religiøse og moralske” 
budskap i Bibelen er ufeilbart, mens “det histo-
riske, geografiske og zoologiske” osv. kan være 
fullt av feil og misforståelser.

Rett nok har dette vært toneangivende lære 
hos oss, også blant våre fremste teologiske og 
åndelige førere. Vi føler oss alle i gjeld til menn 
som Odland og Hallesby, og kunne ikke drømme 

om å frakjenne dem plassen blant troens fremste 
forkjempere i Norge i vårt århundre. Likevel, 
vi er ikke forpliktet til å være enige med dem i 
alle ting, og noen av oss har alltid hatt et stille 
forbehold over visse sider av deres bibelsyn.

For hvem kan fortelle meg med absolutt 
sikkerhet, hvilke “områder” i Bibelen som er 
“uvesentlige”?

Gud åpenbarte seg i historien, dvs. han 
grep inn og gjorde sine store gjerninger til 
menneskenes frelst til bestemt tid og sted. Ikke 
for intet taler vi om “frelseshistorien”, og med 
det mener vi den lange rekke av guddommelige 
handlinger fra fallets dag (1. Mos. 3) til Jesu 
oppstandelse og Den Hellige Ånds komme. 
Bibelen forteller oss om alt dette. De hellige 
Guds menn forteller oss om det i skrifter som 
er blitt til under Åndens ledelse. Vi har ikke 
noe utgangspunkt for å dømme noe av det som 
feilaktig.

Men akkurat dette er det som nå blir gjort på 
alle kanter. Vi vet hva som blir sagt: Fortellingen 
om Adam er en myte. Patriarkene har aldri levet, 
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Fullendelsen
Av Ckristian Scriver

Fullendelsen skjer når det oppstandne 
legeme forenes med den salige sjel. 

Augustin sier: ”Menneskene forundrer 
seg over fjellenes høyder og havets dybder, 
over stjernenes mangfoldighet, men de 
glemmer å forundre seg over seg selv. La oss 
legge hånden på det bankende hjertet! La oss 
føle på vår puls og prise ham som har laget 
dette vidunderlige ur og holder det i gang!”

Etter syndefallet er likevel dette legeme 
tilsølt av synd, så at apostelen Paulus må 
klage med dype sukk: ”Hvem skal fri meg 

fra dette fra dette dødens legeme!”. Har 
vi grunn til å undre oss over dette usle 
legeme, så skal vi enda mer prise Gud for det 
forklarede legeme og den herliggjorte sjel.

Det forklarede legeme er et åndelig 
legeme, fri fra synd og smerte, nød og død. 
Det er fullkomment, uten flekk og rynke. Det 
trenger ikke mat og drikke. De salige skal 
ikke hungre mer og ikke tørste mer. De skal 
være lik englene i himmelen.

Den høyeste lykke i saligheten skal være 
at de evig frelste skuer Gud. Her ser vi 

eller vi kan i hvert fall ikke stole på det Bibelen 
forteller om dem. Beretningene om Jesu unnfan-
gelse og fødsel er legender. Det har ikke skjedd 
slik som Bibelen sier. Og så videre. Men vi skulle 
ikke gå med på dette. Hva var det Kristen sa? 
“Den boken er skrevet av Ham som ikke kan 
lyve”.

Jeg leser ikke Bibelen for å lære zoologi og 
biologi, blir det sagt. Og det er jo helt riktig. Vi 
leser Bibelen for å bli “vis til frelse”.

Men saken har en annen side. Du skal ikke tale 
om feil, straks du ser noe som virker påfallende. 
Møter du under bibellesningen noe som virker 
uforklarlig, så husk: Du er ikke den første som 
blir oppmerksom på problemet! Klokere folk enn 
deg har overveiet dem før, uten å miste troen på 
Bibelens sannhet. Det kan være en forklaring 
om du ikke ser den. Og det er ingen skam å la et 
spørsmål stå åpent. (Fra Bibelsk Tro nr 3-1999) o
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Gud i et speil og i en tåke. Vi kan se ham 
i det skapte på jorden, og vi ser ham i hans 
hellige. Der skal vi se ham åsyn til åsyn, som 
han er. Vi skal kjenne ham likesom vi selv 
er kjent av ham. Ved å se ham blir vi ham 
lik. Gud blir alt i alle. Nå får vi helt ut se vår 
Frelsers herlighet, en herlighet full av nåde 
og sannhet.

Moses sendte speidere inn i det lovede 
land for å undersøke det. De Hellige Guds 
menn har også, drevet av Den Hellige Ånd, 
utspeide de levendes land og fortalt oss 
mye om det i sine skrifter. De taler til oss i 
bilder, som foreldre taler med barn. Der har 
vi en bygning av Gud, et hus som ikke er 
gjort men hender, evig i himlene. Der er den 
Hellige Guds stad, det nye Jerusalem, med 
de faste grunnvoller som Gud er byggmester 
og skaper til. Staden trenger ikke sol og 
ikke måne. Guds herlighet opplyser den, og 
Lammet er dens lys. Her i dette evige rike og 
i den hellige stad holdes Lammets bryllup. 
Her har alle Guds arvinger og Kristi medar-
vinger fått den uforgjengelige og uplettede 
og uvisnelige arv som er gjemt i himlene for 
oss. Nå nyter de sabbatshvilen som er tilbake 
for Guds folk. 

Når Herrens forløste vender tilbake, 
skal de komme til Sion med frydesang, og 
evig glede skal det være over deres hode. I 
himmelen er det evig fred. Vår Frelser har 
vunnet oss fred, og Kristi fred skulle jo også 
her råde i våre hjerter. Men her på jord kan 
vi aldri ha fred med djevelen, synden og 
verden. I himmelen skal ingen djevel mer 
anfekte oss, ingen synd mer føre oss vill, 
ingen verden mer friste oss, ingen fiende 
mer anklage oss, ingen nød mer engste oss, 
ingen sykdom mer svekke oss og ingen død 
mer drepe oss. Nå synger de salige Lammets 
nye sang, om ham som kjøpte oss til Gud 
med sitt blod. I evighet har de samfunn 
med den evige Gud, med de hellige engler 
og med alle de troende, med høytidsskaren 
og menigheten av de førstefødte, som er 
oppskrevet i himmelen. Alle har de et hjerte 

og én sjel. Om det enn vil være forskjellige 
grader i saligheten, så vil ingen mangle noe. 
Alle skal de være prydet med en himmelsk 
klarhet og herlighet. Det kan være store og 
små kår, men alle er de rike. Her på jorden 
kan vi bli trette – også av gleden. I himmelen 
blir de salige aldri trette, men priser Gud dag 
og natt i hans tempel, i den store skare som 
står for tronen og Lammet, iført lange, hvite 
klær og med palmegrener i sine hender.

(Fra ”Sjeleskatt” Lunde forlag) o
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Du sviktet aldri, Herre Krist
Av Ronald Fangen

1) Du sviktet aldri, Herre Krist – du sviktet ei –
selv når ditt svar på all min bønn var nei og nei.

For når jeg skalv i uro, angst, og gråt i nød,
da kom du med din fred, kjøpt i din død.

2) Ja, Herre, det var godt i nattens spente gru
å se ditt kors. Å, brystet åndet ut: det var jo du

som engang gråt og svedet angstens sved –
og det var du som bad om skånsel da du led.

3) Å, Herre Jesus, det var du som ble forrådt,
med torner kronet, narrekledd og blodig slått.
Og da de naglet deg til korsets, skammens tre,

da var du bare avmakt, kval og ynk å se.

4) Da spottet de og ropte: Frelser frels deg selv!
Forlat ditt kors! Krev hjelp av dette sorte himmelhvelv!

Men da, i mørkefyrstens avgrunnsdype natt,
var du, Guds egen sønn, av Gud forlatt.

5) Da var du gitt den stengte himmels verden helt til pris.
Men enda lovet du en røver åpen vei til Paradis!

Og kongelig befridd fra hevnens tørst og nag og hat,
var det i selve dødens stund for bødlene du bad.

6) Du, frelsesfyrste, konge, til korset naglet fast –
å, aldri seiret livet slik som da ditt hjerte brast.

Da skalv de, mørkemaktene, rådløst i avmakts gys –
hvor skulle de vel skjule seg for påskemorgens lys?

7) Ja, når mitt spente, pinte sinn ser deg i nattens nød,
da viker angsten for den fred du kjøpte i din død.
Da vet jeg at det er en Gud, og at han er min far.

Om han er skjult, så er han nær. Og jeg skal få hans svar.

8) Du, Herre, er det sikre pant. Du er det klare bud
fra ham som ingen her kan se: Den lysomspente, skjulte Gud.

Deg ser vi, Herre. Og jeg vet: ved slutten av min vei,
Når dette hjertets uro dør, - da skal jeg møte deg.


