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Jeg har så lun en hytte i himlen hos min Gud,
dit stunder jeg å flytte og være Jesu brud.
Gud, la ei synden slukke det brudebluss jeg bær!
Din dør du snart opplukke, fordi du har meg kjær!
(Elling Hansen ca 1870. Nr 580 v. 4 i Sangboken)

Neste nummer av Bibelsk Tro kommer i oktober.
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Herrens velsignelse
Av Olav Hermod Kydland

Begrepet ”velsignelse” betegner en sentral
sannhet i Den Hellige Skrift. Allerede ved
skapelsen av det første menneskepar tilkjennega Skaperen sin velsignelse: ”Og Gud
velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og
bli mange, fyll jorden, legg den under dere og
råd over havets fisker og himmelens fugler og
over alt levende som rører seg på jorden.” (1
M 1,28).
Velsignelsen er uttrykk for Guds godhet
og nåde overfor sin ypperste skapning. Denne
velsignelsen omfatter både materielle og
åndelige goder. Reformatoren Calvin sier: ”Guds
velsignelse er Guds godhet i handling, gjennom
hvilken en rikdom av alt godt strømmer ned til
oss fra ham som er all godhets kilde.”
At Israel fikk en spesiell velsignelse, henger
sammen med Guds utvelgelse av Abraham og
hans ætt. Gjennom denne ætt skulle hele verden
velsignes (1 M 12,3). Israel var Guds eiendoms
folk utskilt fra andre folk for at i dette folket
skulle det komme en frelser.
Men Herren forbød Israel å tilbe andre guder
og følge deres syndige avveier, men bød dem å
tilbe han og følge hans lover og bud: ”Se, jeg har
i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden
og det onde. Jeg byder deg i dag å elske Herren
din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på
hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du
kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan
velsigne deg i det land du kommer inn i og skal ta
i eie.” (5 M 30,15-16).
Å elske Gud og lyde hans røst fører til
velsignelse i livet. Men dersom Israel ikke ville
tilbe Herren og vandre etter hans lover og bud,
da ville de gå til grunne (5 M 30,17-18). Dette
er døden og det ondes vei som resulterer i at de
kommer under Herrens forbannelse.
Men dersom folket vil holde seg til Herren
og følge hans lover og bud, da vil han gi regn i
rette tid, jorden skal gi sin grøde og trærne skal
4

gi frukt. Det skal bli rikelig av korn og vin slik
at folket skal kunne spise seg mette av brød som
de dyrker. Det skal være fred i landet, og ingen
fiender skal forferde dem (3 M 26,3ff).
Alt dette er utrykk for Herrens velsignelse.
Herren vil ta seg av sitt folk på alle måter, både
på det menneskelige plan og på det åndelige plan.
Guds største velsignelse til både jøder og
hedninger, var løftet om Messias, Jesu Kristi
komme: ”- Og i deg skal all jordens slekter
velsignes.” (1 M 12,3; se også Gal 3,8).
Den gudfryktige Simeon fikk se Herrens frelse
som var beredt for alle folks åsyn, og utbrøt om
han: ”et lys til åpenbaring for hedningene, og en
herlighet for ditt folk Israel.” (Luk 2,32)
Guds løfte til Abraham gikk i oppfyllelse i
tidens fylde, for da steg Guds enbårne Sønn ned.
Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, kom
for å bringe velsignelse til jordens slekter.
I Ef 1,3 utbryter apostelen: ”Lovet være Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet
oss med all åndelig velsignelse i himmelen i
Kristus.”
Den velsignelse Gud gir dem som har tatt sin
tilflukt til Jesus, er av himmelsk karakter. Denne
velsignelse er knyttet til Kristus i himmelen hvor
Guds barn er satt med ham (Ef 2,6-7).
Hva består så denne åndelige velsignelse i?
For det første har han utvalgt oss før verdens
grunnvoll ble lagt (Ef 1,4), vi har fått barnekår
(v. 5), Guds nåde (v.6), forløsning (v,7), arvelodd
(v. 11) og i ham har vi også fått Den Hellige Ånd
(v,13-14).
Også nattverdens gaver rommer Guds
velsignelse for alle dem som tar imot (1 Kor
10,16). Ved nattverdsmåltidet velsignes Guds
barn og fornyes i samfunnet med Jesus Kristus.
E. Wirén sier om velsignelsen: ”Velsignelsen
er en overnaturlig kraft som virker i det skjulte,
en vidunderlig åndskraft som kan gjennomtrenge,
hellige og foredle alt, endog det minste, noe
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som gir det som er lite, kraft til å vokse og gjør
menneske delaktige i Guds gaver. Disse gavene
er imidlertid ikke bare timelige. Velsignelse er
fremfor alt den frelsende nåde, den kjærlighetens
rikdom som gjennom Jesus Kristus strømmer ned
fra Faderen i himmelen. Velsignelse er dypest
sett livsfelleskap med Gud.”
Det er Guds velsignelse som gjør at vi får
alt det vi trenger til vårt liv her i verden, og den
åndelige velsignelse gjør at vi får alt i Jesus
Kristus. Vi har Guds åndelige velsignelse her
på jord, men i evigheten skal det åpenbares for
oss hva den himmelske velsignelsen i Jesus
innebærer for oss i all sin herlighet, for da skal vi
”se ham som Han er” (1 Joh 3,2).
Den aronittiske velsignelse
I den gamle pakt bød Herren Moses å be Aron
og hans sønner å velsigne Israel med disse ord:
”Herren velsigne deg og bevare deg! Herren
la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!”
(4 M 6,24-26).
Martin Luther førte den aronittiske
velsignelsen inn i den evangeliske gudstjeneste
og sier: ”Denne velsignelsen bærer kraften i
seg, slik at de åndelige gavene skjenkes som noe
virkelig og nærværende, der hvor troen er. For

det er Guds verk ved vårt embete og tjeneste.
Derfor dreier det seg ikke bare om ønskevelsignelser, men om velsignelser som også rekker
og skjenker oss disse gavene.”
Den apostoliske velsignelse
Den apostoliske velsignelse lyder: ”Herren
Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den
Hellige Ånds samfunn være med dere alle!”
(Kor 13,13)
Den treenige Guds høyeste ønske er å
velsigne sine barn og følgelig gi dem av sine
gaver både for tid og evighet. Herren Jesu Kristi
nåde tok bort all synd og alle misgjerninger ved
sin forsoning og død. Ved Jesu Kristi frelsesverk
erkjenner den troende Guds kjærlighet til en
fortapt menneskeslekt ved at Gud lot sin enbårne
Sønn lide døden for alle mennesker. Den Hellige
Ånd åpenbarer for hjertene Guds frelse og
forener oss med Faderen ved Jesus Kristus.
La derfor den apostoliske eller den aronittiske velsignelsen lyde og gjentas i bedehusene!
La Herrens velsignelse lyde over Guds folk, for
Den treenige Gud ønsker å gi oss alt godt i livet
og ved dødens terskel ”dra båten i land” til evig
liv og herlighet!
Gud være lovet, både i tid og all evighet! o

Jesus utslettet skyldbrevet
Av Hans Erik Nissen

”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var
skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok
han bort da han naglet det til korset.”
Vårt skyldbrev er fylt av anklager imot oss.
Loven sier ikke bare hva vi skal gjøre. Den
forteller oss også hvilke følger våre overtredelser
får. Da får vi lære Gud å kjenne som forbannelsens Gud.
Loven og det fullkomne og fullstendige hører
sammen. Når Guds hellighet ikke møter sitt eget
vesen hos deg, snur han seg mot deg og knuser

deg. Det er ute med deg, og du fortæres i møte
med den levende Gud.
Alle de som har lovgjerninger, er under
forbannelsen, sier Guds ord. Alle gjerningene
roper anklagende mot deg. De er nemlig ikke
kommet fra et hjerte som frykter og elsker Gud
over alle ting. Loven anklager alt som er urent
og delt i ditt innerste. Først bringer det deg til
taushet. Så forbanner det deg.
Da du var i bunnløs nød, fant Gud en vei til
din frelse. Ikke noe menneske var hans rådgiver.
5

Guds ord og løfter
Det som ingen hadde tenkt eller kunne tenke, var
i Guds hjerte før verden ble skapt. Du er frelst
gjennom en utslettelse. Utslettelsen skjedde ved
at gjeldsbrevet ble naglet til korset.
For vår tanke synes det å være umulig at
noe kan forsvinne ved å bli spikret til et kors.
Hemmeligheten ligger i ordet korset. Det er
bare ett sted hvor synden kan forsvinne ved å bli
spikret fast. Det er på korset.
Hele din syndegjeld overførte Gud på Jesus.
Han ble gjort til synd. Så naglet Gud ham til
korset. Det Abraham ble skånet for, måtte
han selv gjøre. Gud slaktet sin Sønn, og i Jesu
dødstime ble skyldbrevet utslettet.
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Er det underlig at du elsker korset? Det minner
deg stadig på at der så Gud ditt skyldbrev for
siste gang. Der ble det tatt bort.
Når loven anklager meg, da svarer jeg: Du
kjenner meg mye bedre enn jeg kjenner meg
selv, og alt det du sier er sant. Men følg meg
til Golgata. Se på korset og svar meg på dette
spørsmålet: Kan du se mitt skyldbrev med alle
anklagene mot meg?
Nei, det er ikke der. Gud har utslettet det. Han
tok det bort da han naglet Jesus til korset.
(Oversatt fra dansk) o

Den evige herlighet
Av Egon Kattner

”Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se,
Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo
hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv
skal være hos dem og være deres Gud. Han skal
tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden
skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik,
og ikke pine skal være mer. For de første ting er
veket bort.” (Åp 21,3-4)
En helt ny verden
I kapittel 21 og 22 i Åpenbaringsboka lar Gud
oss gjennom Johannes få et enestående innsyn
i den nye og vidunderlige verden som skal
komme etter dommens dag, den verden som
venter alle dem som ved Jesu blod er blitt
renset for alle sine synder (Åp 7,14). Johannes
ser ”... den hellige stad, det nye Jerusalem,
stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand
som en brud som er prydet for sin brudgom”
(Åp 21,2).
Byen og den frelste menighet er som en enhet.
Bruden, Guds folk, er prydet for brudgommen
Jesus, på herligste vis. Men hun har ikke gjort seg
vakker ved egne anstrengelser. ”Det er henne gitt
å kle seg i rent og skinnende fint lin ...” (Åp 19,8).
6

Hennes skjønnhet og prakt er alt sammen noe
hun har fått. Og slik er det med frelsen. Paulus
understreker denne virkelighet med ordene: ”For
av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av
dere selv, det er Guds gave” (Ef 2,8). Det som
Gud selv har gitt, innestår han naturligvis helt
for. Derfor kan bruden også kalles å være rede.
Den endelige forening mellom brud og brudgom
er nå fullført i Guds herlighetsrike.
Guds nærvær
Det største av alt i dette riket er Guds nærvær.
Slik er det også mens Guds barn vandrer her
på jorden. ”Men for meg er det godt å holde
meg nær til Gud” sier Asaf (Sal 73,28). ”Han
er ved min høyre hånd ... Derfor gleder mitt
hjerte seg” sier David (Sal 16,8 f.). ”Gled dere
i Herren alltid! ... Herren er nær!” sier Paulus
(Fil 4,4f). Men Herrens nærvær her på jorden
har vi alltid i troen. Det er ikke et synlig nærvær
(2 Kor 5,7). Helt annerledes skal det være på
den nye jord.
I et tredobbelt utsagn i Åp 21,3 forkynnes
Guds direkte og synlige nærvær: Guds bolig er
hos menneskene, han vil bo
Forts. s. 8 u

Jesu gjenkomst
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Jeg går i
dødens daler
Av Olav Nergård
(Melodi: Nu hjertelig jeg lenges)

Jeg går i dødens daler,
jeg kjenner syndens makt.
Men du min Herre taler
ditt ord: Det er fullbragt.
Så kan all verden trykke
og gjøre meg så trett,
for da er du min lykke.
- Min vei er lys og lett.
Så gå en dag ad gangen,
med kraften fra ditt ord.
Snart skal jeg synge sangen
med jubel i det kor
som synger for din trone
i himlens rene glans.
- Der har jeg livets krone.
Der er min seierskrans.

(Fra diktheftet”I Herrens hånd” av Olav Nergård)
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Guds ord og løfter
hos dem, Gud vil selv være hos dem. Det er ikke
underlig at denne sannhet blir sagt tre ganger.
For det er så stort og forunderlig at det skal sies
med ettertrykk. Denne virkelighet å skulle omgås
direkte og personlig med selveste Gud, kan
tanken ikke fatte. Men å være der i umiddelbar
nærhet av kilden til all kjærlighet, all godhet og
all velsignelse, det aner vi skal bli en glede som
langt overgår alt som vi har opplevd her på jord.
Ingen ting selv den største begivenhet i vårt liv,
kan måle seg med det som venter et Guds barn i
den evige herlighet. Derfor kan Paulus også vitne
på følgende måte: ”Jeg har lyst til å bryte opp
herfra og være med Kristus, for det er så mye,
mye bedre” (Fil 1,23). Ja, han kan tale om at
døden er en vinning (Fil 1,21). Han visste også at
hans tjenestetid her på jorden ennå ikke var forbi
(Fil 1,22,24f). Lengselen bodde i ham, slik som
den også bodde i de troende i den gamle pakts
tid: ”Men nå er det et bedre land de lengter etter,
det himmelske” (Heb 11,16).
De sju vonde tingene
Lengselen mot det evige hjem forsterkes hos et
Guds barn av den virkelighet som hører denne
verden til. Livet her inneholder mange gleder.
Vi har grunn til å takke Gud for alt det gode
han gavmildt øser ut over oss. Men vi lever i
syndens og dødens verden. I Åp 21 og 22 tales
det om sju vonde ting her på jorden som ikke
skal være mer når Guds nye verden inntrer. Det
er havet (21,1), død, sorg, skrik, pine (21,4),
forbannelse (22,3) og natt (22,5). Men her på
jorden opptrer disse sju vonde tingene i en
skremmende og tyngende mengde.
Havet er ikke i seg selv vondt, men står her
for det urolige, det lunefulle, det farlige og det
skiftende som gjør at vi aldri kan føle oss sikre.
Død og adskillelse hører sammen. Døden
skjærer over dype bånd mellom mennesker.
Derfor volder den så mye vondt.
Sorgen følger i kjølvannet av døden, men har
også sitt utspring i mye annet. I noen menneskers
liv har sorgen vært en flittig gjest, men ikke noen
dør har den gått forbi.
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Ikke minst sorgen over synden fyller mye i en
kristens liv, likeså også sorgen over de mange
som ikke vil høre Jesus til, men velger ham
bort.
Skriket ropes ut i den dypeste nød. Mange har
opplevd ting som har drevet dem på fortvilelsens
rand.
Pine og smerte er også en del av livets vilkår.
Menneskers holdninger og handlinger over for
oss har iblant gjort livet til en pinefull vandring.
Og selv har vi i ord og gjerning forårsaket pine
hos andre mennesker. Sykdom må også nevnes i
denne sammenheng.
Forbannelsen har å gjøre med et menneskes
gudsforhold. En troende er i Jesus befridd fra
forbannelsen, men i anfektelsens stunder kan
tanken om å være bortstøtt fra Gud være sterk og
vanskelig. Og mens vi er her på jorden, er faren
for å miste Jesus og livet med ham alltid til stede.
Til slutt nevnes som det siste at natten heller
ikke skal være mer. Natten er ikke noe vond i seg
selv, men står her for mørke. I mørke famler vi
oss fram og ser ikke veien tydelig framfor oss.
Guds kjærlighetsfulle omsorg
Alt det som er plagsomt og tungt her på jorden,
skal det en gang være slutt med for Guds folk.
Vi hører om noe aldeles forunderlig i Åp 21,4,
hvor det står at Gud vil tørke bort hver tåre
fra de troendes øyne. Det er noe Gud ikke vil
overlate til andre på fullendelsens dag. Det er
tåretørking. Det tar han seg selv av. Og det er
hver eneste troende som blir gjenstand for Guds
helt personlige omsorg. Alt det som på denne
jord fører til gråt, vil Gud selv tørke bort.
Det nye liv i den fullkomne glede og fred er
begynt i den verden hvor Guds kjærlighet fyller
alt.
I forlengelse av denne herlighet skal også
nevnes apostelen Johannes’ givende ord om håp
når han sier i sitt første brev at vi skal se Jesus
som han er, og enda mer enn det: ”… da skal vi bli
ham like...” (1 Joh 3,2). Det innebærer at synden
heller ikke er mer. Den fullkomne befrielse er
blitt virkelighet. Guds folk er endelig forløst til et
vidunderlig liv i evighetenes evigheter. o
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Bokklipp / Fra kirkehistorien

Hjemme hos Herren
Av Øivind Andersen

”Borte fra legemet – hjemme hos Herren.”
(2 Kor 5,8)
Hvor går de troende hen når de dør? Hvor er
de i tiden mellom døden og oppstandelsen?
Det synes å være stor forvirring blant mange
om disse spørsmål. Og det blir visst gitt mange
slags svar på dem.
Men i Guds ord er svaret meget enkelt.
Mellom døden og oppstandelsen er de troende
hos Jesus! De er borte fra legemet – hjemme hos
Herren! Det sier Guds ord.
De troende er altså ikke i dødsriket. Dødsriket
er bare for dem som ikke tror på Jesus, de
mennesker som ikke er frelst. Det ser vi så
mange steder i Guds ord. I Salme 115 tales det
om dødsrikets stillhet. I dødsriket er det ingen
som kommer Gud i hu, og ingen som priser Gud.
(Salme 6,6). De som kommer i dødsriket venter
ikke på Guds trofasthet. (Es 38,18). Og fremfor
alt har Jesus vist oss i fortellingen om den rike

mann og Lasarus, at det ikke er noen utvei til
frelse fra dødsriket.
Derimot sier Guds ord meget klart at de
som lever, alltid skal prise Gud, og det står som
motsetning til dem som farer ned i dødsriket. De
troende kan vitne: ”Jeg skal vandre for Herrens
åsyn i de levendes land.” (Salme 116,9)
Apostelen Paulus vet at når han skal fare
herfra, da skal han være med Kristus! Og han
lengter etter den dagen.
Når en kristen dør, møter han ingen annen i
døden enn sin egen frelser! Han møter ham som
har overvunnet døden for ham, og som er det
evige liv. Og så skal han alltid få være med Jesus.
I oppstandelsen får vi våre herlighetslegemer.
Men også før vi får dem, er vi altså med Jesus!
Dette skal være din trøst, du som tror på Jesus!
(Fra ”Ved kilden”, 15.april. Lunde forlag, Oslo
1977) o

Hans Adolph Brorsons omvendelse
Av Jan Endre Aasmundtveit

Hans Adolph Brorson (1694-1764) er den av
våre salmediktere som kanskje har hatt størst
betydning og innflytelse på det åndelige livet,
både i Danmark og i Norge. Like fra pietismens
første tid og fram til i dag har mange funnet
åndelig veiledning gjennom Brorsons salmer.
Men også for Hans Adolph Brorson var det en
tid uten livet i Guds Sønn. Også han kan vitne
om en omvendelse og nytt liv.
Bakgrunn
Som sønn av sokneprest Broder Brodersen
og hans hustru Cathrine Margrethe Clausen,
vokste Hans Adolph Brorson opp i et kristent
9
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hjem. Han bekjente seg ganske sikkert også
tidlig som en kristen. I hans eget ”Vita”, som
ble lest opp ved hans innvielse til biskop i Ribe
i 1741, sier han selv at hans foreldre tidlig
hadde ”anført ham til Gudsfrykt”. I likhet
med sine to eldre brødre, Nicolai og Broder,
begynte også Hans Adolph på det teologiske
embetsstudiet i København (1712). Men mens
hans brødre fullførte studiet med glans, gikk det
ganske dårlig for Hans Adolph. Lykkeligvis kan
vi kanskje si.
Etter noen års studie i København, ble Hans
Adolph liggende syk en hel vinter (vinteren
1715-1716). Mye kan tyde på at han ikke
interesserte seg stort for teologien. I stedet
hadde han fordypet seg i studier som filologi,
filosofi og historie. Mens Broder hadde fullført
teologistudiet på to år, og Nicolai på tre, hadde
Hans Adolph ennå ikke fått avlagt noen embetseksamen etter fire år. Til slutt (sommeren 1716)
så han seg nødt til å avbryte studiene og reise
hjem.
Forberedelsestid (1716-1717)
Den første, Hans Adolph reiste til etter
oppholdet i København, var sin bror Nicolai.
Nicolai var på den tiden blitt sokneprest til
Bedsted, et sokn ikke langt unna Randerup,
der de hadde vokst opp. Her sto han i en rik
tjeneste. Ikke bare var kirken fylt søndag
formiddag. Men også lørdag formiddag, før
skriftemålet, var folket i Bedsted samlet under
Ordets forkynnelse. Og søndagene var godt
utnyttet, med katekismeundervisning og preken
bare noen timer etter høymessen, og bibeltimer
i prestegården om kvelden.
Dette må ha vært noe ganske nytt for Hans
Adolph. Gjennom sine studier i København
hadde han blitt sterkt advart mot den våknende
pietismen i tiden. Men nå fikk han se dette på
nært hold. Og for mange av de menneskene han
traff her, var det salighetssaken som var det aller
største.
På denne tiden var også Broder på disse
trakter. Han hadde nylig vendt hjem fra et studieopphold i Kiel. Broder hadde møtt pietismen
10
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der, blant annet gjennom dyktige professorer.
Også Nicolai hadde vært på besøk hos sin bror i
denne perioden. Og det kan synes som om dette
hadde vært til stor åndelig velsignelse for dem
begge.
Ganske sikkert har tiden som Hans Adolph
fikk tilbringe hos Nicolai satt sine spor. Noe
var blitt sådd i en utmattet og søkende sjel. Et
vitnesbyrd om dette finner vi i noen vers som
brødrene skrev til Nicolai på hans navnedag
det året. Broder hentyder her til at brorens navn
(Nicolaus) har betydningen ”seierherre over
folket”. Hans Adolph føyer til noen linjer om at
han håper å bli ”en del av byttet”. Kanskje har
Hans Adolph allerede på dette tidspunktet følt
seg kallet av Gud, og at han her uttrykker en bønn
om at også han må bli en av dem som Nicolai får
lede til livet i Gud, at også han må bli overvunnet
av denne ”seierherren”.
Tiden i Løgumkloster (1717-1721)
Etter et års tid (1717) begynte Hans Adolph som
huslærer hos sin morbror, amtsforvalter Nicolai
Clausen i Løgumkloster. Her var han lærer for
sine to søskenbarn, Johan og Cathrine. Denne
tiden i Løgumkloster ble av stor betydning
for Hans Adolph. På den ene siden fikk den
betydning ved at hans kusine Cathrine senere
skulle bli hans kone. Men det er også i denne
tiden det store Guds under skjer med hans
omvendelse og nye liv i Guds Sønn.
Han skrev selv i sitt ”Vita” flere år senere:
”Ved denne tiid begynte hand at faae Meere
Indsigt i den sande Christendoms beskaffenhed,
under adskillige fristelser, i uopphørlige bønner
og aandelige betragtninger at smage Evangelii
Sødhed…”. Mer presis datering gir ikke Hans
Adolph Brorson oss. Vi vet ikke mye fra denne
tiden i Brorsons liv. Men vi kan likevel danne oss
et bilde ut fra kjennskap til plassen, hans forbindelser, og hva som foregikk i omegnen på den
tiden.
Løgumkloster ligger omtrent midtveis mellom
Randerup og Bedsted. Og veien var ikke lang. I
denne tiden har han hatt rikelig anledning til å
oppsøke sin bror i Bedsted for åndelig veiled-
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ning. Heller ikke langt unna Løgumkloster lå det
lille stedet Øster Højst. Dette stedet hadde blitt
et særlig brennpunkt for de vekkelsene som på
den tiden hadde spredd seg i området. Her var
det en prestesønn og teolog, Enevold Ewald,
som hjalp sin far med prestegjerningen. Enevold
Ewald hadde i likhet med Broder Brorson studert
teologi i Kiel, men også i Jena og i Halle. Han
kom til å få stor betydning for pietismens utbredelse i Sønderjylland.
Vi kjenner til at det var nære forbindelser
mellom denne Enevold Ewald og Nicolai
Brorson i denne tiden. Og Hans Adolph har
neppe vært uberørt av dette. Sannsynligvis har
han også oppsøkt gudstjenestene og de oppbyggelige møtene i Øster Højst.
Sommeren 1721 inntrådte to hendelser som
berørte Hans Adolph i særlig grad. I juni dette
året mistet Nicolai sin hustru Christine, og i
august døde deres stefar Ole Holbech. Christines
bortgang må ha gått sterkt inn på alle de tre
brødrene. De skrev hvert sitt sørgedikt over
henne. Her har vi også det første diktet vi i helhet
kjenner fra Hans Adolphs egen hånd.
Selv om dette sørgediktet ikke inneholder
de klare vitnesbyrdene om hans Frelser, slik vi
finner det i hans senere salmer, kan vi likevel
fornemme at han nå har kommet til klarhet i sitt
Gudsforhold. Han betegnet her sin svigerinnes
grav som et paradis. Og dette kan han gjøre fordi
Jesus ved sin død har overvunnet dødens makt.
Døden er inngangen til den sanne friheten, ”…
hvor ingen Sorg og Synd sig med vor Fred skal
blande”. Vi aner at også Hans Adolph har funnet
fram til denne freden. Hans Adolph var blitt en
kristen.
Prestekall og giftermål
Etter at stefaren Ole Holbech, som hadde vært
sokneprest til Randerup, døde i august 1721,
fikk Hans Adolph tilbud om å overta dette
embetet. Eneste hindring for dette var at han
på dette tidspunktet ennå ikke var teologisk
kandidat. I september reiste han til København,
og i oktober avla han teologisk embetseksamen
(med beste karakter). Det var tydelig at han
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nå hadde fått en helt annen motivasjon for
teologien. Tredje søndag etter påske i 1722 ble
han så innsatt som sokneprest på sitt barndoms
hjemsted, Randerup.
I november samme året holdt han bryllup med
sin kusine fra Løgumkloster. Bruden var da 16 år,
og han selv var 29.
”Guds igenfødde, nye, levende siele!”
Flere år senere skrev Brorson en salme som
med stor sannsynlighet beskriver nettopp hans
omvendelse. Salmen ble første gang trykket i
en av de mange salmesamlingene Brorson ga ut
mens han var hjelpeprest i Tønder (1729-1737).
Denne salmesamlingen har tittelen ”Nogle
Psalmer om Troens Grund. (Den anden del)”,
og kom ut i 1735. Salmen ble senere tatt inn
i hans salmebok ”Troens rare Klenodie” fra
1739.
Brorson innledet salmen med å oppfordre alle
Guds barn til å gi Herren æren for det store under
Herren har gjort ved å føde oss på nytt, og gi oss
del i det nye livet:
”Guds igenfødde, nye, levende siele!
Møder vor abba i syngende flok,
Herrens nye skabningers liflige siele
Kand i hans lofsang ey øve sig nok,
Lader dog hver sig for faderen høre,
Hvem der hans naade kand deyligst kundgiøre”
Videre beskrev han den store forandringen som
var skjedd med ham selv. I enkelte framstillinger om Brorson blir denne forandringen
nærmest skildret slik at Brorson, i møtet med
det pietistiske syn på kristendommen, fikk en
ny tilnærming til den kristne tro, i pakt med den
tiden han lever i. Men i Brorsons egen beskrivelse får vi se at det dreier seg om noe mye
mer. Det dreier seg ikke om noe mindre enn en
overgang fra døden til livet:
”Onde vi vare, og døde som steene,
Haarde i hiertet som marmor og staal,
Det var din mægtigste styrke allene,
Som os fik reddet, og naaede sit maal,
Lod os ved aanden i ordet fornemme
Frelserens levendegiørende stemme”
11
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Midt i den situasjonen som han hadde befunnet
seg i hadde han blitt vakt opp. Han hadde nå
fått en bevissthet om synd. Dette hadde han nok
tidligere hatt en teoretisk kunnskap om, men nå
så han synden slik den var i sitt vesen. Og nå
gjaldt det ham selv:
”Ach! hvad vi bleve da selsom til mode,
Nu vi ret kiendte fordervelsens stand,
Da vi tilforne ey andet forstode,
End at os feylede ikke et grand,
Stinkende i vor begierlighets grave,
Da vi formeente dog livet at hav”
Når bevisstheten om synden var vakt, var veien
også åpen for at Herren kunne nå inn med sitt
Ord, med lovens krav, og med evangeliet om
Jesus Kristus:
”Saa man end Sinai mægtig at lyne,
Buldre og tordne af dommedags skye,
Golgatha blev dog omsider til syne,
Saligheds morgen begyndte at grye,
Da brød hun ud, som af fødselens smerte,
Det af Gud skabte nye levende hierte”
Hans Adolph Brorson har neppe opplevd en brå
omvendelse. Den beskrivelsen han selv gav,
både i sitt ”Vita” og i denne salmen, kan tyde på
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at evangeliet litt etter litt har gått opp for ham.
Troen begynte, i stor svakhet, som en rykende
veke (Mat 12,20), nærmest som en lengsel etter
å eie Jesus, senere også som et ønske om å si
verden og synden farvel:
”Troen begyndte, den rygende tave,
Hiertets forborgene menniskes siel,
Først i en længsel sin Jesum at have,
Og nu al verden at sige far vel,
Synden hun kiendte som stinkende søle,
Da hun fik vrede og naade at føle”
Nå har salighets morgen runnet. Gjenfødelsens
under er skjedd. Gud har gitt ham et nytt hjerte.
Ja, dette var det Herren som hadde utrettet, ved
sitt Ord, slik at ”Frelserens levendegjørende
stemme” nådde også ham.
”Hvo vil nu Herrens udvalde beskylde?
Gud os i Christo retfærdige giør,
Her er i Jesu velsignelsens fylde,
Her er Guds naade og himlenes dør,
Troen brød giennem al angestens pile,
Ind i sin frelseres vunder at hvile”
(Artikkelen er tidligere trykket i Lov og Evan
gelium nr. 10/2008) o
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Det livgivende Ord
Av Astrid Eilertsen

Var i begynnelsen hos Gud – tok bolig iblant
oss (Joh 1)
Gud sendte til verden sitt skapende ord,		
fra begynnelsen var det hos Gud.
Ja, Ordet ble kjød og tok bolig på jord
da hans Sønn kom fra himlen med bud.

Det er som regnet som får frø til å spire,
skaper liv (Jes 55,11-12)
Guds ord er som regnet, får frø til å gro,
det gir såkornet næring og liv.
Ja, Ordet det skaper en tillitsfull tro,
og gir styrke, nytt mot og ny giv.

Det er levende, virkekraftig og skarpt (Heb
4,12)
Guds ord det er levende, kraftig og skarpt,
dømmer menneskets tanker og råd.
Det trenger igjennom et hjerte så hardt,
skaper bønnen: O, Herre benåd.

Troen kommer av forkynnelsen – av Ordet
(Rom 10,17)
Guds levende ord som gjør hjertet berørt,
må forkynnes for hele vår jord.
For troen den kommer når Ordet blir hørt,
ord om Jesus som Frelser og bror.

Det frelser og fornyer, og er lys på vår vei
(Jak 1,21 og Sal 119,105)
Guds ord det er mektig til frelse å gi,
det gjenføder, fornyer vår tro.
Guds ord er en lykt og et lys på vår sti,
det gir sjelefred, hvile og ro.

Salige er de som hører og tar vare på Guds
ord (Luk 11,28)
Ja, salig er de som har hørt Herrens ord,
i sitt hjerte tatt vare på alt.
For de skal få sitte ved Frelserens bord
fylt av takk for at alt er betalt. o

Rikdommens farer
Av Olav Hermod Kydland

Livet i denne verden er forskjellig for oss
mennesker. Noen er fattige, andre er rike, mens
atter andre har nok mat og drikke for hver dag.
Men ett er felles for alle mennesker. Vi er alle
født nakne inn i denne verden, og vi må en gang
forlate den uten å få noe materielt med oss.
Guds ord sier i Ord 30,8-9: ”- Gi meg ikke
armod, og heller ikke rikdom! La meg ete mitt
tilmålte brød. For at jeg ikke skal fornekte deg
når jeg blir mett, og si: Hvem er Herren? – og
ikke, når jeg blir fattig, stjele og forbanne min
Guds navn.”
Dette er visdomsord fra vår Skaper og
Herre. Verken armod eller rikdom er noe å

trakte etter, men det å være tilfreds med et liv
hvor Herren gir oss alt det vi trenger for vårt
jordiske liv. Det er en rett innstilling.
Den fattige vil mange ganger misunne de
rike og gjerne prøve å stjele fra dem, og i mange
tilfeller forbanne Gud som ikke vil gripe inn å
hjelpe.
Men enda farligere kan det være for den rike.
Når en har overflod av alt, er det lett å glemme
Gud. Mange sier de har alt de trenger, og følgelig
har de ikke bruk for Gud. Profeten Hosea skriver
at Herren hadde gjort mye godt for Israel. Han
hadde ført dem ut av Egypt og sørget for dem i
ørkenen på alle måter, men så sier Herren: ”Fordi
13
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beitet deres var godt, ble de mette. Og da de ble
mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så de glemte
meg.” (Hos 13,6). Med andre ord så glemte de
Gud da alle ting gikk godt. Den samme fare
lurer på oss i dag også, i vårt velferdssamfunn.
Den rike bonde
Selv om det å være rik i seg selv ikke er
galt, så advarer Guds ord oss mot farene ved
rikdom. Jesus selv advarte mot havesyke eller
pengegriskhet, for ingen har sitt liv av sin
eiendom selv om han har overflod (Luk 12,15).
Deretter fortalte han en lignelse om en rik
mann som fikk stor avling av jorden sin (Luk
12,16-21). Han ble en rik bonde som fikk så
stor avling på gården sin at han måtte spørre
seg selv om hva han skulle gjøre, for han hadde
ikke plass til hele avlingen. Han bestemte seg
da for å rive ned sine låvebygninger og bygge
større for å få plass til avlingen.
Mannen var tilfreds med sine tanker og sa til
seg selv: ”Sjel! Du har mye godt liggende for
mange år. Slå deg til ro – et, drikk, vær glad!”
Men den rike bonde hadde ikke tenkt at han
skulle dø i nærmeste framtid.
Hva var feilen med denne mannen? Han var
sikkert en god, dyktig og arbeidsom bonde som
levde og åndet for gården sin. Men han glemte
det viktigste. Tankene streifet ikke på at det
er en som stod bak alle ting og som holder alt
oppe, Gud, Skaperen som blåste livets ånde i
nesen til det første menneske slik at det ble til
en levende sjel (1 M 2,7), og som en dag vil ta
livets ånde tilbake fra mennesket slik at det dør.
Den rike bonden var bare opptatt av seg selv
og sitt. At det var Herren som ga god avling,
var ikke i hans tanker. Heller ikke tenkte han på
sine naboer og andre mennesker. Det var sikkert
flere fattige i blant dem, men de fikk ikke noe
av den store avlingen hans. Nei, alt tilhørte
han, og alt skulle han ha for seg selv. Derfor sa
han til sin sjel at den har mye godt liggende for
mange år framover. Følgelig bør den slå seg til
ro og ete, drikke og være glad.
Dette er typisk for en materialist å være
tilfreds når en har mye og rikelig av det en
14
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trenger for livsoppholdet, og i tillegg ha det gøy
med verdslige fornøyelser. I tidligere tider talte
man om ”brød og sirkus” da folk flest hadde
nok å spise og drikke i tillegg til underholdning
eller fornøyelser, var de fleste tilfredse. De
trengte ikke noe mer.
Den rike bonden var bundet av denne verden
og ønsket å få stadig mer av velstand. Han
hadde ikke noe evighetsperspektiv over livet.
Det var om å gjøre å ha det godt så lenge han
levde, men det som kommer etterpå, var ikke i
hans tanker.
Den rike bonden brydde seg ikke om Gud og
regnskapsdagen. For ham var det å ete og drikke
og nyte livet det viktigste. Tanken på døden og
oppgjørsdagen ble skjøvet helt bort og ignorert.
Selv om han kanskje hadde pengene ved siden
av seg i sengen, fikk han ikke noe med seg til
dødsriket. Jesus kaller ham ”en dåre”, for han
hadde samlet seg skatter på jorden, men var
ikke rik i Gud.
Den rike mannen var preget av havesyke,
pengegriskhet. Det vil si han prøvde å få mest
mulig ut av gården sin, ikke for gi noe til
andre, men til å nyte framtida med god mat og
fornøyelser. Men Bibelen sier at havesyke eller
pengegriskhet er avgudsdyrkelse (Kol 3,5),
og utelukker fra Guds rike (Ef 5,5). Den rike
bonden dyrket skapningen framfor Skaperen
(se Rom 1,25), og da måtte det gå galt til slutt.
Hva er en avgud?
Hva er en avgud? Pontoppidan sier: ”Alt det
et menneske dyrker, frykter, elsker og forlater
seg på i stedet for den eneste sanne Gud.”
(Spørsmål nr 59 i ”Sannhet til gudfryktighet”.)
Videre taler Pontoppidan om både grov og fin
avgudsdyrking. Så stiller han dette spørsmålet:
”Hvordan drives fin avgudsdyrking?”
(Spørsmål 64). Han svarer: ”Det skjer når
hjertets kjærlighet, frykt eller tillit vender seg
vekk fra den levende Gud for å henge mer
ved noe annet enn ved Gud, – eller iallfall like
meget som ved ham.”
Den rike bonden hadde all sin kjærlighet
og glede i jordiske ting. Herren ble glemt eller

4/2015

ignorert. Derfor da dødsdagen kom, var han
ikke beredt til å møte sin Skaper og dommer.
Rikdommen hadde gjort mannen til en egoist
og avgudsdyrker. Tenker vi slik i dag også?
Apostelen Paulus avslører noen av rikdommens
farer. I 1 Tim 6,7-10 leser vi: ”For vi hadde
ikke noe med oss inn i verden, og det er klart
at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har
vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men
de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer
og mange slags dumme og skadelige lyster, som
senker menneske ned i undergang og fortapelse.
For pengekjærhet er rot til alt ondt. I sin lyst
etter penger har noen faret vill fra troen og har
gjennomboret seg selv med mange piner.”
Det er en kjensgjerning at vi får ingen ting
av materielle ting med oss når vi dør. Har vi det
vi trenger til vårt livsopphold så skal vi være
tilfreds med det, og takke Herren for at han
sørger for oss hver dag og gir oss det vi trenger.
Men pengekjærhet er farlig. Fra Bibelen kjenner
vi til en av Jesu disipler og hans endelikt.
Judas Iskariot
De som er rike kan lett falle i fristelser og snarer
slik at de glemmer Gud og går fortapt. Judas er
et eksempel på en som var pengekjær og ønsket
å bli rik. Han gikk til yppersteprestene og
spurte dem hvor mye de ville gi ham, dersom
han utleverte Jesus til dem. Tretti sølvpenger
ble han lovet.
Men da Jesus ble domfelt, angret Judas på
at han hadde forrådt han. Deretter kastet han
sølvpengene inn i templet og gikk bort og
hengte seg (Mat 27,4-5). Judas er en tragisk
person i Bibelen. Han elsket pengene (materielle ting) mer enn Jesus og fikk et trist endelikt.
Pengegriskhet og urenhet
Siden havesyke eller pengegriskhet settes
sammen med avgudsdyrkelse i Det nye testamentet, fører det ofte i sin fulle utfoldelse til
uhemmet tilfredsstillelse av all begjær. I Ef
5,3-4 leser vi: ”Men hor og all slags urenhet
eller pengegriskhet må ikke engang nevnes
blant dere – som det sømmer seg for hellige –
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og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller
lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot,
la det heller bringes takkebønn.”
Vi ser at her settes pengegriskhet sammen
med blant annet hor og all slags urenhet.
Pengegriskhet som er avgudsdyrkelse, fører
ofte til et liv i synd på andre områder også.
Apostelen oppfordrer derimot sin medarbeider Timoteus og sier: ”Men du, Guds
menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter
rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet,
tålmodighet og mildhet.” (1 Tim 6,11).
Det er viktig for oss i dag også til å holde
oss til Guds ord i livet vårt. For vi har alle tre
alvorlige og mektige fiender. Det er vårt gamle
menneske (vår syndige natur), denne tidsalders
forførelse (tidsånden) og djevelen. Alle disse
åndsmakter forenes i sitt forsøk om å få oss bort
fra vår Frelser og Konge.
Vår gamle natur setter alt inn på å grave
til seg av jordiske ting. Noe som er felles for
det naturlige menneske som preges av tidsåndens diktatur. Bak tidsånden opptrer djevelen
og hans onde åndsmakter oftest i forkledning.
Han herliggjør rikdom og verdens glans for å få
menneskene bort fra det å tenke på Herren og ta
imot hans frelse.
Overflod av materielle ting som kan føre
til en eller annen synd, er også en fristelse for
kristne. La oss derfor be Herren om at vi ikke
kommer i fristelser.
Det viktigste for et menneske, rik eller fattig
i denne verden, er å ta sin tilflukt til Jesus og
leve i samfunnet med han. Dersom andre ting
får førsteprioritet i vårt liv, fører det til avgudsdyrkelse og frafall fra Den treenige Gud. Derfor
må vi la vårt sinn være vendt mot Herren, ikke
mot det som er på jorden, og samle skatter i
himmelen og ikke her på jorden.
Salig er det menneske som er løst fra alt
jordisk begjær, som jager etter rettferdighet,
gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og
mildhet. Han eller hun har sitt hjemland i
himmelen og venter på Herren Jesu Kristi
komme. o
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Kampen mot åndsmakter
Av Ludvig Hope

”For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men
mot makter, mot myndigheter, mot verdens
herrer i dette mørker, mot ondskapens åndehær
i himmelrommet.” (Ef 6,12)
Etter dette ord er himmelrommet et oppholds
sted for åndsmakter. Som Gud sender ut sine
engler, så sender Satan ut sine. Guds engler blir
sendt ut til strid for oss, og Satans åndehær til
strid imot oss. Omkring oss og over oss lever
og virker disse usynlige makter. De strir om
herreveldet over folkeslagene og hvert enkelt
menneske, men først og sist står kampen om
Guds folk.
Den kamp en kristen må føre, er derfor ikke
mann mot mann, med stål og bly. Kampen føres
mellom åndsmakter. Der hvor et Guds barn er, må
det alltid være forberedt på å møte ondskapens
åndehær. De frister oss til hat og harme og onde
ord. De setter lystene i brann og hisser menneske
mot menneske.

Det er ikke bare synden i oss som forfører.
Visst nok er fienden inne i festningen farlig,
men den fiende som smyger inn i våre sjeler
utenfra, er enda farligere. Guds ord sier oss at
når Satan og hans hærmakt er bundet og kastet
i avgrunnen, da skal det gode seire på jorden,
skjønt menneskenaturen er den samme.
Den kristne som vil komme seg vel gjennom
verden, må være på vakt mot ondskapens
åndehær i himmelrommet.
”Jeg går i fare hvor jeg går,
min sjel skal alltid tenke
at Satan alle vegne står
iveien med sin lenke;
hans skjulte helvedbrann
meg lett forville kan
når jeg ei på min skanse står,
jeg går i fare hvor jeg går.”
(Fra ”Ett ord i dag” 12. juli. AS Lunde & Co.’s
forlag, Bergen 1956) o

Mor hvor er du? Eva hvor er du?
Av Kari Brennsæter

Gang på gang har det slått meg i møte med
Guds ord og i erfart liv, hvor uendelig nådig og
god Gud er imot oss mennesker og hvor god
hans vilje og ordninger er for oss.
Han som har skapt oss, vet alt om oss, og
han har skapt oss til å utføre den oppgaven han
har tenkt med den enkelte. Når en får være på
den plassen Gud vil ha en, får en erfare Guds
velsignelse over livet og tjenesten. Men det er
også motsatt. Er man der Gud ikke vil ha en, har
verken livet eller tjenesten Guds velsignelse over
seg.
Vi er skapt med forskjellige utrustninger
og evner både kvinner og menn. Uavhengig av
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kvalifikasjoner, har Gud gitt mann og kvinne
hver sin oppgave og hver sin tjeneste i familieliv
og menighetsliv. Som kvinne og mann, er vi like
mye verdt, like mye elsket av Gud, men ikke
likestilt i hjem og forsamling. Gud har skapt oss
til forskjellige oppgaver, for at vi på den måten
kan utfylle hverandre og ikke konkurrere mot
hverandre. Bøyer vi oss for disse Guds ordninger
i lydighet, vil vi få erfare Guds velsignelse over
liv og tjeneste.
Den første av Guds gode ordninger jeg vil ta
fram, gjelder familien.
Vi kvinner, som har familie, har fått en stor,
viktig og betydningsfull oppgave gitt oss av Gud.
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Den kan ingen andre erstatte. Hva er det? Vi er
kalt av Gud til å føde og ta oss av de barna Gud
gir oss til låns. Hvert eneste barn og menneske
her i verden blir født med en udødelig sjel. Her
i livet velger dette barnet, før eller senere, hvor
det skal tilbringe evigheten. Hvor viktig er det
da ikke for en troende mor å være hjemme med
de små, lære dem om Jesus, ha tid til andakt,
samtaler om åndelige spørsmål og overskudd
til å ta dem med på møter fra de er små, slik at
de kan bli bevart i troen på Jesus når de vokser
opp. Alt annet blir av underordnet betydning mot
dette ene: At de må bli frelst! Fritidsaktiviteter,
hobbyer og egne ønsker må underordnes dette
ene nødvendige: Å velge den gode del for seg
selv og barna, få tid til å sitte ved Jesu føtter.
Der begge foreldrene er yrkesaktive, må barna
i de fleste tilfeller i barnehage. Foreldrene får
naturlig nok mye mindre påvirkningsmulighet på
sine egne barn, fordi de har så lite tid sammen.
Dessuten blir hele familielivet mye mer kavfullt
og travelt. Travelheten fører også med seg en
fristelse til å velge vekk samling om, eller tid
til Guds ord fordi en ikke orker, enten det er i
hjemmet eller i vennesamfunnet.
Med tanke på dette alvor, kjenner jeg trang til
å komme med et nødrop og en etterlysning: Mor
hvor er du?! Vi må ikke svikte vårt primære kall!
Som kristen mor har vi ikke noe større kall eller
oppgave her i verden enn dette å ta oss av våre
barn og lede dem til Jesus! For et stort ansvar og
for en tillit Gud har vist oss! Tidsånden vil ha
oss til å tro at det er best for alle parter at mor
kommer seg ut av hjemmet fortest mulig. Noen
av argumentene kan formuleres slik:
1. Kvinnen må få brukt sine evner og resurser
ved å delta i et sosialt og intellektuelt stimulerende miljø i yrkeslivet.
2. Barna må få en pedagogisk opplæring i
barnehagen og bli sosialisert.
3. Kvinnen og mannen må bli mer likestilt
både i hjem og samfunn.
4. Med to inntekter kan familiemedlemmene
lettere delta på de fritidsaktiviteter og reise på de
ferier som de har lyst til.

Bladklipp
Omsorgen for egne barn blir sett på som av
underordnet betydning, og som hindrer egen
utvikling og karriere. Denne holdning må ikke
vi som Guds folk adoptere. Selv ikke en kristen
barnehage kan erstatte mor og far. Ved at vi som
foreldre har tid sammen med våre barn, blir det
vi sier, gjør og lærer av avgjørende betydning
for dem. Vi blir signifikante personer for dem,
personer som de får tillit og fortrolighet til.
Vi må ikke la oss lure eller friste til å tenke
kortsiktig og dennesidig i denne saken. Husk,
hva det dreier seg om. Våre barns evige ve og
vel! I tillegg kommer Guds velsignelse over
gjerningen du gjør som hjemmeværende mor.
Det har jeg selv erfart mange ganger og på
mange måter ved å være hjemme i over 25 år
med våre 10 barn. Selv om det yngste barnet
vårt nå er 7 år, så har hun og de andre fortsatt
behov for at mor har tid til å snakke med dem
om ting de har opplevd. Skolehverdagen kan
være tøff for et lite Guds barn i dag. De er i
verden, men ikke av verden. Derfor trenger de
noen ganger oppmuntring og trøst, noen ganger
veiledning og noen ganger formaning. Tenk,
denne oppgaven har Gud tiltrodd oss mødre! Er
det ikke en velsignet tjeneste?! ”Det er Herrens
velsignelse som gjør rik, og eget strev legger
ikke noe til”. (Ord 10,22)
Det andre jeg vil trekke fram er Guds gode
ordning for den troende forsamling.
De som er menn har fått en oppgave i Guds
forsamling som vi kvinner ikke har fått. Hva er
det? De er satt til å være kvinnens hode og Guds
Ord sier at kun menn skal ha det ansvarsfulle og
alvorlige kall det er å være hyrde og lærere for
forsamlingen. I 2015 strider dette med samfunnets likestillingsholdning og politikk. Guds
barn står under et sterkt press og påvirkning
fra tidsånden. Hvordan forholder vi oss til det?
Holder vi med frimodighet fram Guds skapervilje og ordning som noe godt, som er av evig
gyldighet og som det fører velsignelse med å
følge? Med sorg ser jeg at mange omorganiserer
seg bort ifra Guds skapervilje og ordning. Læreog hyrdeansvaret blir forflyttet fra stillinger, verv
og tjenester, og ligger tilslutt bare i noen styrer
17

Kristen misjon
øverst i de forskjellige organisasjonene. Det er
snart kvinner i de fleste posisjoner i organisasjonene. De står fram som talere på storstevner og
i radio, som lærere i teologi og misjonsfag. På
disse arenaene og i disse posisjonene opptrer de
som lærere og hyrder uansett hva man sier om
vedtatt struktur for hvor lære- og hyrdeansvaret
skal ligge. Kvinnene krever å bli heiet fram, som
de sier, gis frimodighet i tjenesten og så videre.
Vi skal ikke heie noen fram og inn i oppgaver
som Gud har tillagt mannen. Da mister vi Guds
velsignelse over vårt arbeid i Guds rike. Slangen
dåret Eva med ordene: ”... Har Gud virkelig
sagt...?” (1 M 3,1) Han har samme strategi og
mål i dag: Få oss til å se på Guds vilje med våre
liv som noe begrensende. Da kommer fristelsen
til selvhevdelse inn: Vi vil bli som mannen og
i neste omgang som Gud. Det var det slangen
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dåret Eva med: ”... Dere skal bli som Gud...”.
(1 M 3,4) Det ble for smått å være Eva (alt
levendes mor) og kvinne, skapt av Gud til å være
mannens hjelper og støtte, og hånden strakk seg
ut etter den forbudne frukten.
I vår tid strekker kvinnene seg etter den
forbudne frukten i form av de oppgaver som Gud
har tillagt mannen. Med tanke på dette alvoret
vil jeg rope ut en advarsel og en etterlysning:
Eva hvor er du? Lytt ikke til fristerens stemme,
selvlivets stemme som vil fram og opp, og inn i
posisjoner som ikke hører til vårt gudgitte kall.
Velsignelsen ligger i at vi bøyer oss for Guds
gode vilje.
(Takknemlig 10 barnsmor. Fra ”Dagen”
13.04.2015. Gjengitt med tillatelse av forfatter) o

Distribusjon av bibler på telugu språket
Av Olav Hermod Kydland

I et brev forteller Gunilla Staxâng at Luthersk
Litteratur-mission sprer bibler på telugu språket
i Andhra Pradesh ved hjelp av noen pastorer og
en bibelkvinne, søster Sjuatha.
Søster Sjuatha bor i en liten landsby 50
kilometer fra Palakol hvor pastor Zakkariah
holder til.
Hun forteller at hun bringer evangeliet om
Kristus ved å dele ut traktater fra hus til hus.
Hun har også kvinnemøter i deres hjem for å
undervise dem i Guds ord.
Hun skriver videre at det er særlig hinduer,
spesielt kvinner, som er interessert i å høre om
Jesus, og det er Den Hellige Ånd som leder dem
til å ta imot Jesus Kristus som deres personlige
frelser. Avslutningsvis skriver hun at hun håper at
Kristi frelse kan nå ut til hele folket.
Derfor er hun takknemlig for alle biblene hun
har fått for å dele ut.
Hun hilser med Heb 13,15: ”La oss derfor ved
ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud,
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det er: frukt av lepper som priser hans navn.”
Alle som vil støtte dette arbeidet med å
distribuere bibler til telugu, kan sende sin gave til
”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon”. (Se
egen annonse i dette bladet!) o

NB!
Bibelsamling på Audnastrand
16.-19. juli 2015.
Taler: Claus Munk.
Sang: Torvald Kjetilstad.
Se program i
Bibelsk Tro nr 3/2015!
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Bokmelding

“Frafall – en aktuell trussel for oss alle”
Av Gunnar Holth

Etter å ha lest heftet ”Frafall” av Claus L. Munk,
sitter jeg igjen med mange og dype inntrykk.
Han skriver svært personlig og ransakende! En
vekkes og engstes. Frafall? Denne forferdelige
faren kommer så nær. En aktuell fare for meg?
Jeg ser for meg kvelden da Jesus gikk til bords
med de 12 apostlene. Påskemåltidet var gjort i
stand. Da sier Jesus: ”En av dere skal forråde
meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter
den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke
meg, Herre?” (Mat 26,21-22)
Det finnes mange eksempler på mennesker
som gjennom tidene falt fra en levende tro på
Jesus. Også i Bibelen finner vi mange eksempler
på det. Fra salmeskatten tar jeg med Brorsons
advarsel i hans ”Svanesang”: ”Hvor ligger
mangen evig fangen som på veien var!”
Når en leser dette heftet, rettes søkelyset mot
en selv: ”Det er vel ikke meg, Herre?” Jeg må be
med sangeren:
”Vik ei fra mitt hjerte,
Dyrebare smerte,
Åndens fattigdom!
Vis meg mine brister,
Så jeg aldri mister
Nådens legedom!
Vokt meg vel på ferden,
Redd jeg er for verden,
Redd jeg er for meg!
Den som deg har vunnet,
Rette veien funnet,
Kan forville seg.
Før ditt verk til ende,
Regn og sol du sende,
Bruk de råd du vil,
Bare du meg fører
Så til sist meg hører
Himmelriket til!”

Munk skriver så åpenhjertig om sine erfaringer.
Han vitner om hva han har opplevd og hvordan
frafallet kom snikende.
Vil han med sine advarsler føre oss inn i
selvopptatthet og loviske løsninger? Nei, avgjort
ikke. Han er tydelig når det gjelder årsaken
til det han har gjennomlevd, men ikke mindre
tydelig når det gjelder redningen! Gud grep inn i
hans liv! Gjennom smertefulle avsløringer blir all
oppmerksomhet rettet mot troens opphavsmann
og fullender, Jesus! Bare hos Jesus finnes sann
trøst, frelse, frihet og lykke.
Jeg blir ikke ferdig med det jeg har lest i dette
heftet. Blar tilbake. Leser om igjen. Enda en
sangerbønn må jeg gjøre til min:
”Jeg meg klynger til Jesus, vil aldri gå bort.”
Og det som fyller hjerte og sinn formuleres
best i Christian Scrivers kveldssalme:
”... la dine øyne, hu og sinn på Jesus være
rettet inn!”
Måtte dette heftet, om en aktuell fare som
truer, bli lest og bli til virkelig hjelp for mange!
Det gjelder Livet og Evigheten!
(Utgitt på norsk av Stiftelsen På Bibelens
Grunn, 2015. 41 sider.) o
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Kristendom og mindfulness – har vi noe felles?
Av Stein Solberg

”Mindfulness”, også kalt oppmerksomhets
trening, er på full fart inn i de fleste områder av
vårt samfunn. Mindfulness er både en hverdags
tilnærming og en terapiform. For mange også
en avansert form for meditasjon. Naturlig nok
har denne selvutviklingstreningen fått stor plass
innen psykologi og psykiatri, særlig innenfor
kognitiv terapi. Men også innen brede lag av
helsevesen, NAV, næringsliv, ledertrenings
opplegg og skolevesen. Osloskoler har nylig
innført mindfulnesspregede pusteteknikker,
yoga, stressmestring og slowmotion-dans for å
forebygge stress blant elever.
Mindfulness har invadert hele vår kultur. Er
det mulig å åpne et ukeblad, særlig et kvinneblad,
uten å støte på fenomenet? Jeg ble overrasket
da mindfulness også hadde en selvfølgelig plass
som en del av hjerterehabeliteringen på Feiring.
Mindfulness øser av ulike kilder. Både
buddhisme, nyere teapier, den kristne filosof
og eksistensialist, Kierkegaard preger vestlige
mindfulness-tanker.
Hvordan skal vi møte dette? Alle ideologier,
retninger, tanker, filosofier og (naturligvis)
teologier skal tas til fange og prøves ”... under
lydigheten mot Kristus.” ”... men prøv alt, hold
fast på det gode” (2 Kor 10,5; 1 Tess 5,21).
Kognitiv terapi
Mindfulness kan gjerne betraktes som en gren
av kognitiv terapi, nærmest for å gjøre denne
mer effektiv. Kognitiv terapi er en velbrukt
terapiform, og ikke spesielt ”skummel”.
Her forsøker terapeuten å gjøre klienten
oppmerksom på ulike tankemønstre som kan
framkalle negative selvfølelser, depresjon og
angst, og finne alternative tolkninger. Også
sjelesørgere som hjelper mennesker til å se sitt
liv i lys av Guds Ord og frelsen, anvender en
form for ”bibelfundert kognitiv terapi” (uten
å bruke ordene), for å bryte gale tankeforestil
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linger. Når vi for eksempel forsøker å hjelpe
en konfident til å se seg selv slik Gud Fader
ser oss i Kristus, kan vi betrakte dette som en
bibelsk form for ”kognitiv terapi”. Jeg har selv
i mange år hatt nytte av en kognitiv-terapeutisk
tilnærning i liv og praksis. Men også kognitiv
terapi, og ikke minst mindfulness-terapi, må
vurderes i lys av Kristus og bibelsk skapelses
tenkning.
Mindfulness-basert terapi
Mange erfarer uten tvil mindfulness som
stressreduserende, angstdempende og depre
sjonslindrende, på linje med vanlig kognitiv
terapi.
Hva er så årsaken til stress, depresjon,
nedstemthet? Ifølge framtredende psykiatere og
psykologer innen mindfulness, som professorene
M. Willams, J. Teasdale, Z. Segal og J. KabatZinn, søker vi å finne løsning på vår nedtrykthet
ved å handle, gjøre og ved å gruble, særlig over
ting i fortid eller framtid: Hvorfor har jeg det som
jeg har det? Professorene skriver: Alle funn tyder
på at sannheten snarere er at grublingen er en
del av problemet, ikke av løsningen. Løsningen
er ifølge disse å hjelpe mennesker fra gruble- og
handletilstand til værenstilstand. Her møter vi
igjen den sterke vektleggingen innen mindfulness på tilstedeværelse, på å være bevisst på det
som skjer her og nå, og bruke alle våre sanser på
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det som møter oss i øyeblikket. En konsentrert
måte å gjøre dette på, er å meditere over pusten
og ”skanne kroppen”, det vil si fokusere på ulike
deler av kroppen, registrere følelser, spenninger
og finne ro.
Buddhisme
Buddhismen er den fremste hovedkilde for
mindfulness. Mindfulness (oppmerksomhet) er
det syvende ledd i Buddhas åttefoldige vei mot
innsikt, sinnsro, frihet fra livsløpet og Nirvana.
Mindfulness/oppmerksomhets-meditasjon
er essensen i Buddhas lære. Denne består i
konsentrasjon om kropp, pust og sanser for
å roe sinnet og se inn i seg selv. I buddhistisk
meditasjon søker man å være til stede her og
nå. Buddhistisk oppmerksomhetstrening skal gi
frihet fra livsløpet og fra de uendelige reinkarnasjoner/gjenfødelser på jord.
Jeg ser ingen grunnleggende forskjell mellom
de meditasjonsformer og yogaøvelser som
brukes innen mindfulness-basert behandling og
buddhisme. Alt sammen er sider av Østens upersonlige uendelighetsmystikk og meditasjon. Både
buddhisme og mindfulness er former for selvkonsentrasjon og nærværsmeditasjon. Mindfulness
er en avdempet, moderat og sekulær form for
buddhisme, en buddhisme light, kan vi si, hvor
oppmerksomhet og fokus på tilstedeværelse er
bevart, i tillegg til flere av buddhismens øvelser
og teknikker. Men i vestlige mindfulnessøvelser unngås fokus på de ”religiøse” sidene av
buddhismen, som reinkarnasjoner, nirvana og at
mennesker i kraft av sin godhet kan bli ”guder”.
Mange av de mediterende øvelser i mindfulness er kjent fra andre sammenhenger, delvis
også innen kristen meditasjon, men fokuset
på åndedrett og kropp er klart inspirert av
buddhismen. I hovedsak kan vi si at mindfulness er et forsøk på å ta ut elementer fra en større
religiøs sammenheng = buddhismen, og sette det
inn i en vestlig sammenheng.
Akkurat som yoga som i sin tid ble ”vestliggjort”. I dag oppfattes yoga av mange som en
form for gymnastikk, uten at en er klar over
yogateknikkens røtter og innhold. Mye av nyreli
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giøsiteten fremstilles som nøytral for å være
salgbar. I virkeligheten kan vi beskrive det meste
av disse strømninger med ordene ”koldtbord” og
”lapskaus”, som en religionsforsker uttrykte det.
Vi må spørre: Hva er egentlig nøytralt? Er det
mindre nøytralt å meditere over pusten, “skanne”
kroppen, konsentrere seg om ulike sider av
kroppen, enn for eksempel å bruke et buddhistisk
mantraord? I møte med dette og annet gjeldet
ordet: ”... men prøv åndene om de er av Gud!”
(1 Joh 4,1).
Kristendom og mindfulness
Mindfulness har som antydet noen positive
sider og elementer ved seg. Så langt de rekker.
Vi trenger alle å leve mer bevisst her og nå.
Oppleve stillhet (som er en forutsetning for
mindfulness-treningen). Som kristne sitter vi
som Maria ved Jesu føtter.
Kristustroen fødes av gaven, ikke av oppgaven for Kristus. Alle trenger vi å være bevisst
på at det viktigste i livet ikke er å haste av gårde
til neste oppgave, plan og gjøremål, men å være
hos Jesus og være til stede for mennesker. Vi
trenger også å glede oss over naturen, og alt
vi møter. Det er også viktig å være klar over
kroppens signaler, akseptere våre begrensninger,
at smerte og lidelse er en del av livet. Alt dette
er verken spesielt buddhistisk eller ”mindfulnessistisk”, men inkluderes i den kristne skapertanke
og bekjennelse: Vår Herre og Skaper skaper nået,
er nær alt, gir liv til alt og er i alt. Men Han er
ikke alt, slik Østens religiøsitet tror og bekjenner.
Hvilke andre forskjeller og likheter er det
mellom kristendom og mindfulness?
* Som kristne fokuserer vi også på nærværet,
men mer på Den Nærværende. Innen mindfulness-tenkningen er fortid uvirkelig og uvesentlig.
For kristne er fortiden imidlertid helt grunnleggende. Synd og vonde ting i fortid må bearbeides i lyset fra Kristus og korset. En sjelesorg
og terapi som glatt hopper bukk over synder som
har skjedd, av oss og mot oss, er i beste fall overfladisk, ja, et svik mot menneskelivet. Og når det
gjelder Kristi store frelsesgjerninger i fortid, er
ikke det akkurat noe uvesentlig! Dette er selve
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frelsesgrunnen og hovedkilden vi øser alt av.
Fortid er ikke bare ”fortidsaske” som en teolog
og mindfulness-entusiast kalte fortiden. Like
bevisste som vi er på fortiden, er vi på framtiden
at Han kommer igjen der framme. Vi venter på
Han som ”åpenbarer seg fra himmelen med sin
makts engler”. (2 Tess 1,7). Han er ”i går, i dag
den samme ja, til evig tid”. (Heb 13,8). Tiden i
fortid, nåtid eller framtid er like viktig for oss.
Samtidig som vi understreker at det er godt og
sunt på alle vis å leve i nået med Kristus!
Vår Gud heter ”Jeg er” (2 M 3,14) og
er dermed den eneste som er Væren, den
Tilstedværende. Rebecca Egeland sier imidlertid
til mennesket: ”Du er”. Til det må vi si et nei.
Bare Herren heter ”Jeg er”. Vi som er Hans
bilde, har riktig nok et kall til å avspeile Han
som ene og alene heter ”Jeg er”. Men vi er ikke
Ham. Vi lever ett med Ham i Kristus. Og hos
Ham oppdager jeg virkelig hva det vil si å være.
Relasjonen til Han er den eneste kilde til å være,
ikke egne teknikker.
* Psykolog Rebecca Egeland som har mindfulness som spesialfelt, hevder at majoriteten av
mennesker erfarer få øyeblikk der de bare hviler
og er til uten å skulle oppnå noe. Noe vi alle kan
være enig i. Hun kommer med en viktig iakttakelse: Det er et tankekors at det engelske ordet
for menneske er “human being” = mennesket
som væren, og ikke “human doer” = menneske
som gjøren. Mindfulness dreier seg altså om
å leve her og nå, være til stede i hvert eneste
øyeblikk med åpne sanser, følelser og sinn,
akseptere at livet er akkurat sånn som det er, også
de mer krevende sidene. Dette er viktig. Men
mindfulness-psykologer /psykiatere sier også:
Ikke vurder og bedøm alt som skjer med deg,
det fører bare til grubling. I stedet skal vi ta inn
øyeblikket, nået slik det er, ikke slik vi ønsker det
skal være. Her er noe sunt og noe galt.
* Mindfulness-filosofi, buddhisme og kognitiv
terapi hevder at tanker og behov ”bare” er tanker
og behov, som ikke skal vurderes og dømmes,
hverken som onde, syndige eller noe annet. Vi
lærer å holde avstand til tankene. Det kan være
sunt å øve seg i en viss distanse til tankenes
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negative makt. Unngå å komme i ”tankenes
vilje” (Ef 2,3). Guds Ord sier imidlertid at tanker
og lyster ikke er nøytrale, de blir kun rene i Guds
øyne ved troen på Jesus Kristus. Det er forståelig
at man i mindfulness ikke ønsker å dømme. Her
finnes jo ingen Gud, ingen djevel, ingen nåde
og ingen absolutt sannhet. Til og med motsetningen mellom Gud og djevel er en fremmed
(en dualistisk) tanke! Det at man ikke vil (be)
dømme, har sammenheng med at man ikke vil
forandre, bare akseptere det som er. Også kristen
sjelesorg erkjenner at det er ting vi må akseptere,
men sannelig er det mye som også kan og må
forandres, også tanker! Mindfulness-tenkningen
og buddhismen kan i sin konsekvens lede til likegyldighet. Det vil si alt er like gyldig, både egne
og andres synder, sorger og lidelser.
* Det kan være nyttig, også rent terapeutisk,
med pusteøvelser og være bevisst på det som
skjer i nået, men dette er ikke nok! I øvelsene blir
jeg prisgitt meg selv, overgitt til pust, teknikk,
den materielle verden, ulike hendelser, men hva
så? Ikke annet enn øvelser ut i luften, uten noen
Skaper, uten Kristus, uten noe formål, innhold
og en overordnet mening. Å leve i nået har
en begrenset verdi når vi ikke møter Han som
skaper nået. Han er målet, Han som fyller alt i
alle, ikke jeg, ikke nået i seg selv. Å søke inn i
seg selv, er både stusselig og tomt. Der møter jeg
åndelig og dypest sett bare forvirring, synd og
kaos. Mindfulness-ideolog Kabat-Zinn uttrykker
dette i klartekst ved å si at mindfulness går langs
en sti som dypest sett ikke leder oss til noe, bare
til den du er.
* En nærliggende fare ved mindfulnesspraksisen er at den kan forsterke vår iboende
tendens til selvsentrering og innadvendthet, som
er syndens kjerne. Det vi søker, er i oss selv,
heter det. Fokuset er “jeg-orientering”, ikke
”andre-orientering” mot Herren og andre. (Det
er et paradoks at buddhismen forkynner det stikk
motsatte enn denne sin vestlige mer sekulære
arvtager, nemlig fornektelse av selvet.)
Uansett fanges vi her fort i en flukt fra det
ytre liv og dets plikter, fra alt som var i fortid
og alt som møter oss i framtid. Kristen teologi
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og bønn er som sagt også værens-opptatt, men
primært Kristus-sentrert. Vi søker ikke inn i
oss selv. Men utenfor oss selv. Mot Kristus på
korset og i nådemidlene. Samfunnet med Ham
gjør at vi ikke blir fanatisk statiske, innadvendte
og værensorienterte. Herren kaller oss til sitt
ytre Ord, til sine frelsesgjerninger utenfor oss,
inn i sin vilje nå og til ytre handling.
* En del mener at mindfulness kan bidra
til stillhet som en forberedelse til bønn. Men
hvorfor ikke leve i ekte kristen bønn? Gå direkte
til Faderen, i Jesu navn og fortelle Ham om vårt
stress, vårt kav og våre atspredte tanker, være nær
og bli stille hos Ham! Det beste er jo å bli mottatt
av Ham, være på Hans fang, være et elsket og
kjært barn i Kristus! Essensen i kristen bønn er
dessuten ropet over vår synd og nød. Bartimeus
trengte ikke først noen stillhetsteknikker for å
rope: ”Du Davids sønn, miskunn deg over meg!”
(Mark 10,48). Men, som sagt, bønn er også
stillhet og væren hos Far.
* Mindfulness-praksis kan også lett bli
eksklusiv og litt ”akademisk” – for de få. Jeg
nevnte det innledningsvis: Under et lengre
opphold på Feiring hjerteklinikk fikk vi praktisk
innføring i oppmerksomhetstrening. Mange
var negative. Selv konfronterte jeg vår kliniske
psykolog med det buddhistiske islett i mindfulness, uten å få noe svar og begrunnelse for
bruken. Det var for øvrig ganske komisk å høre
noen hardbarkede lastebilsjåfører ligge i et
hjørne og stønne og grynte mens vi praktiserte
”kroppsskanning” (fokusering på hver enkelt
kroppsdel, som er vanlig innen mindfulness).
Kristen bønn er derimot en enkel henvendelse
til Far, i Jesu navn, om tilgivelse, hjelp, trøst,
overgivelse i Hans vilje og ledelse, som omfatter
alle og kan anvendes av alle, barn og voksne,
akademikere og lastebilsjåfører!
* Kirken har til alle tider praktisert ulike
former for bønn- og meditasjon. Meditasjon kan
beskrives som ”en dveling og drøvtygging” av
Ordet i bønn. Jeg tenker blant annet på pasjonsog botsmeditasjon, det vil si en refleksjon og en
bønn over Kristi lidelse og død. Reformatorene
var også godt kjent med skriftmeditasjon, der

Fra troens slagmark
vi stanser opp for og grunner på det enkelte
bibelvers i bønn og ber Herren lukke opp
Skriften for oss. Katekismemeditasjon var særlig
kjent og utbredt, det vil si en meditasjon over
budene (loven) og trosbekjennelsen (evangeliet)
og Fadervår (bønnen.)
Det er vanskelig å måle virkningene av
kristen bønn/meditasjon opp i mot mindfulnessmeditasjon, men jeg er overbevist om at den
Kristussentrerte form for ”meditasjon” både
er sunnere, rikere og mer livsforandrende enn
noen annen form for meditasjon. Såfremt den er
evangelisk og ikke lovisk. Jeg mener ikke å si at
kristen bønn og meditasjon nødvendigvis har en
større terapeutisk kraft enn mindfulness. Kristen
bønn og meditasjon har ikke først og fremst helse
som mål. Men Kristus som mål! Det store for
oss er ikke å møte oss selv, men Kristus utenfor
oss, møte en Brudgom, en Fader, et Du, og å bli
forenet med Ham, uten å bli Ham.
Jeg tviler på at mindfulness, med sine
nærværs- og stillhetsøvelser, er noen døråpner
for kristen bønn, i hvert fall ikke mer enn andre
øvelser i det å bli stille og skjermet for forstyrrelser. Jeg tror heller at mindfulness leder til en
annen type åndelighet enn kristendom.
Det vi ikke bør overse er hva slags krefter
mennesker kan komme bort i ved å være ensidig
jeg-, kropps- og pusteorienterte. I vårt sekulære
samfunn regner man ikke med noe annet enn
meg selv. Som kristne vet vi mer. Selvfokusering
er sentrum i avguderiet og en kort vei til mørkets
fyrste som er en ekstremt hovmodig og selvopptatt ånd.
Hvis vi ønsker en mer helhetlig innsikt i
menneskets behov enn mindfulness, en hjelp til
å leve i nået og hvile under alle forhold, også i
prøvelser og sorger, anbefaler jeg å bli kjent med
våre gamle kristne veiledere, som Martin Luther,
Martin Chemnitz, Joachim Lütkemann, Johan
Gerhard, Johan Arndt, Christian Scriver, Henrik
Müller. Ja, også utenfor den lutherske leir har vi
noe å hente her, så som hos Francois Fénelon,
Francis de Sales og Jean-Pierre de Caussade.
Alle formidler sterkt sannheten om Faderens og
Kristi nærvær, å leve i Hans vilje nå, i glede,
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prøvelser og lidelser. Boken “Forenet med Kristi
vilje, i korset, i livet i øyeblikket”, skrevet av
undertegnede, handler om det samme.
Mindfulness har noen (viktige) felles
momenter med kristendom på skapelsesplan.
Som det å være tilstedeværende, bevisste, leve
i væren, ikke bare i bliven, hvile og akseptere
nået, hvile i prøvelser og under alle forhold: Jeg
har aldri betvilt at folk i ulike livsfaser får hjelp
gjennom denne terapien. Jeg praktiserte selv
mindfulness i noen perioder da jeg hadde det
svært tungt, men jeg for min del ble bare ytterlige
nedstemt av det. Jeg trengte ikke mere å se inn
i meg selv, leve i en snever forståelse av nået
uten Gud. Jeg møtte enda mer tomhet, mørke og
tristhet i meg. Jeg trengte å se på Ham som har
gjort alt for meg og samtidig er hos meg nå.
”Christfulness”
Som kristne har vi, liksom mindfulnesstenkningen, et særlig øye for nået, for væren,
tilstedeværelse, øyeblikket og det å akseptere
prøvelser, men ut fra Herrens Skaper- og
Frelser-nærvær. Vårt høyeste mål er ikke bare å
leve i nået, men i nåden, i nådemidler, i Kristus.
Der møter vi Ham som Frelser og Skaper. Ja,
i dette skapelsesnå. Vi er orienterte mot en
personlig Gud, Far, Brudgom og Ånd som også
skaper nået, ikke et upersonlig og diffust, stumt
og tilfeldig, formålsløst og intetsigende ”nå”.
Hva er nærværet og øyeblikket uten Herren?
Fylt av Ham! Men når vi først er i Ham, er det
vidunderlig å leve nå.
Jeg tror i stedet på “Christfulness”, noe jeg
har levd i i mange år. Et ord som kom til oss
mens jeg underviste i luthersk Kristusmystikk
for evangeliske ledere Nederland for en del år
siden. Rike dager var det! Ordet betyr egentlig
”Kristus-fylde” eller ”Kristusfullhet” at ”Kristus
fyller alt i alle” og det å ”være fylt av Kristus”.
Han er bak alt, nær alt, i alt, uten å være alt. Jeg
er bevisst oppmerksom på hva Han sier i sitt Ord
og lever i Ham hele tiden, også når jeg ikke ser
Ham, ikke hører og skjønner Ham med forstand
og sanser.
Her er mye å dele med våre samtids medmen24
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nesker. Et liv i Kristus og med Kristus i nået, i
forening med Kristus, i bønnens konsentrasjon,
i mottagelighet og overgivelse foran Hans
ansikt. Jeg har tro på Christfulness, for vi
tror ikke bare på et ubevisst og upersonlig
nærvær, men en fylde av Kristusnærvær. I
stedet for å være mindfull, kalles vi til å være
“Kritstusnærværende, Kristusbevisste og
Kristusfulle”, – stadig oppmerksomme på Kristi
nærvær. Her ligger ikke tyngdepunktet i egen
bevissthet, i tankeøvelse og tilstedeværelse, men
i Ham, i Hans liv og gjerning, i Hans død og
oppstandelse og tron-tilværelse. ”La deres sinn
være vendt mot det som er der oppe”. (Kol 3,2).
Christfulness er dessuten mye mindre slitsomt
enn konsentrasjonsteknikker. Jeg hviler i Ham!
Bibelsk nærværs- og nå-tenkning er både bedre
og tryggere enn mindfulness. Dessuten er den
absolutt sunn og sann.
Kristus du er for meg
Kristus du er foran meg
Kristus du er bak meg
Kristus du er ved min høyre side
Kristus du er ved min venstre side
Kristus du er under meg
Kristus du er over meg
Kristus du omgir meg på alle sider
Kristus du bor i meg.
(Christfulness-bønnen)
Avsluttende kommentar
Tross noen fellesområder er det vesentlige
forskjeller mellom kristendom, ikke minst
luthersk kristendomsforståelse, og mindfulness.
Dette gjelder også i forhold til annen nyåndelighet og en god del av katolsk mystikk. Uten
Ordet og troen på Kristus kan ikke mennesker
finne Gud, verken i seg selv eller i noe annet.
Dette fordi vårt indre er formørket og våre
åndelige øyne forblindet. Møtet med den
Hellige, Han som er virkelig nær og heter ”Jeg
ER”, Sannheten og Livet, skjer på et annet plan.
Bare gjennom Ordet og nådemidlene møter vi
Kristus, den eneste sanne Veileder til frelse og
stillhet, til tjeneste og velvære, i prøvelser og
hverdagsliv. o
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Ubesvarte bønner
Av Hans Edvard Wisløff

”På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg
deg, på frelsens dag kom jeg deg til hjelp”
(2 Kor 6,2)
Du sitter av og til og grubler over alle de
ubesvarte bønnene dine. Det er bestemte ting du
har bedt om, kanskje i årevis, men som du ennå
ikke har fått svar på. Du tenker for eksempel på
barna dine. Du har bedt for dem fra de var små
og sprang hjemme og lekte. Du har bedt om at de
måtte bli bevart i sin barnetro, men da de vokste
opp syntes det som om de ikke hadde bruk for
Gud. Aldri går de og hører Guds ord og er ikke
med i noe kristelig arbeid. Det er ganske andre
interesser som opptar dem. Vel er de rettskafne
og flinke, er kommet seg godt frem, har et pent
hjem og de er snille og hjelpsomme mot deg.
Men din store sorg er at de ikke søker Gud. Og
det er jo det viktigste.
Hvorfor hører ikke Gud deg når du ber for
dem? Du ber jo om noe som må være etter hans
vilje.
Jeg forstår deg så godt og ville så gjerne
hjelpe deg litt med dette om jeg bare kunne.
Det første jeg da gjerne vil si deg er at Gud
har hørt og daglig hører deg. Han er mer opptatt
av å få dine barn inn til seg enn du er. Tap derfor
ikke motet. Dine bønner er hørt.

Dernest vil jeg minne deg om at din himmelske
far arbeider. Det er sikkert noe han holder på
med som du ikke ser. Det skjer nemlig noe i
Åndens verden som vi ikke kan registrere. Vi
kan ikke titte inn i ”Guds verksted”, der hvor
han arbeider.
Og ennå en ting: Han gjemmer dine bønner i
sine gullskåler i himlen. Hver gang du ber er du
med og fyller din gullskål og når den en dag er
full, kommer bønnhørselen.
Jeg har så ofte måttet tenke på Abrahams
forbønn for sin brorsønn Lot. Lenge og inntrengende hadde Abraham bedt for ham. Og så står
det: ”... da Gud ødela stedene på sletten kom
Gud Abraham i hu og ledet Lot midt ut av ødeleggelsen.” (1 M 19,29)
Gud kom forbederen Abraham i hu og reddet
Lot! Er det ikke en trøst å hente der?
”Tap ikke motet du kjære,
for da er det dyreste tapt.”
Be og vent til du får svar. Bønn og forventning
hører sammen. Det må du aldri glemme.
(Fra ”Trygg tross alt” side 66. Luther forlag 7.
opplag 1975) o
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David Hedegård:

Dersom jeg kommer til et avsnitt som
synes å være i konflikt med sannheten,
tviler jeg ikke et øyeblikk på at det er
avskriverne eller oversetterne som
gjorde en feil eller at jeg ikke har
forstått saken. Det ville være en synd å
ha tvil angående feil hos apostlene og
profetene.

For reformatorene og reformasjons
kirkene var det selvsagt at Bibelen
har ubetinget autoritet. Bibelen alene
sier oss hva vi skal tro og hvordan vi
skal leve. Og denne Bibelens autoritet
har sin grunn i at den er Guds egen
tale til mennesket. Skriftens autoritet
er således i virkeligheten Guds egen
autoritet. Å tro Skriften er å tro Gud, å
adlyde Skriften er å adlyde Gud.
Hvorfra har man fått dette syn på
Bibelen? For reformatorene er det,
som nettopp nevnt, noe selvsagt. De
forsøker aldri å bevise at Bibelen er
Guds Ord, og de stiller ikke opp noen
teorier om den sak. Det er også lett å
se at denne innstilling til Bibelen ikke
var noe nytt. For reformatorene var det
hevet over enhver diskusjon at Kristi
kirke alltid har betraktet Bibelen slik.
(Om Bibelen)

Martin Luther:

Tormod Vågen:

”Skriften kan ikke feile” (XIX-1073).
”Det er umulig at Skriften skulle
motsi seg selv. Det bare synes så for
den vettløse og hardnakkede kritiker”
(IX-336). Og da Luther kom til en
uoverensstemmelse han ikke fant noen
løsning på, sa han: ”Jeg avslutter saken
med å bekrefte min uvitenhet, for det
er bare Den Hellige Ånd som vet og
forstår alle ting” (I-721).

Det syner seg alltid at dei menn og
kvinner som fekk ei himmelsk kraft til
å gjera ein innsats i Guds rike på jorda,
trudde Guds Ord heilt. Eg kjenner
nokre av dei vanskar som denne tru
har å kjempa med. Men eg har og
opplevd at Bibelens veg ”Gjennom tru
skal vi skyna”, er åpen også i vår tid.
Ei veik tru på Ordet føder eit veikt liv!
Ei barnsleg og sterk tru er vilkåret for
kraft.
(I Kongens nærleik)

Om Skriften
Vi tar her med noen uttalelser om skriftsyn.
I en tid da tvil og fornektelser lyder rundt en fra
mange kanter, trenger vi den hjelp slike vitnesbyrd kan gi.

Augustin:
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Olav Valen-Sendstad:

Carl Fr. Wisløff:

…Og så Bibelen. Den herligste av alle
nådemidlene, bøkenes bok, verdenslitteraturens perle.
Alle er vel fylt av begeistring for dens
tale? Den blir vel flittig studert da?
Vi vet at sannheten er en ganske annen.
Ingen bok skildrer menneskene
mer, og ingen bok har de vel anvendt
så mye kunst og flid på å få kritisert
sønder og sammen, få redusert ad
absurdum. Ved snesvis av universiteter
verden over er såkalte ”religionsforskere” og ”teologiske vitenskapsmenn”
opptatt med, for offentlig betaling å
kritisere Bibelen.
Og likevel står Bibelen der. Som
et fjell i opprørt hav. Jo mer uviljens
opprørte hav prøver å skylle over
den og begrave den, desto renere og
mer lutret reiser den seg som veiviser
for sjeler i havsnød. Underlige bok –
skrevet med Guds finger!
(Ordet og troen)

For hvem kan fortelle meg med
absolutt sikkerhet, hvilke områder i
Bibelen som er uvesentlig?
Gud åpenbarte seg i historien,
dvs. han grep inn og gjorde sine store
gjerninger til menneskenes frelse til
bestemt tid og sted. Ikke for intet taler
vi om frelseshistorien, og med det
mener vi den lange rekke avguddommelige handlinger fra fallets dag (1 M
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.
(En grunn å stå på – en kurs å følge)

(Fra Bibelsk Tro nr. 1/1992)
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Bibelhelg på Skjæveland Misjonshus
18.-20. september 2015
Fredag 18. september kl 19.30: Taler: Olav Bergene Holm
Sang: Kvitsøykarane
Lørdag 19. september kl 16.30: Olav Bergene Holm innleder til samtale om
åndssituasjonen i dag med særlig vekt på
forholdet på bedehuset.
Mellom møtene serveres smørbrød, kaker
og kaffe.
kl 19.30: Taler: Olav Bergene Holm. Sang: Gina Skjørestad
Søndag 20. september kl 11.00: Taler: Olav Bergene Holm. Sang: Einar Sunde
og Rolf Breivik

Alle er hjertelig velkomne!

Støttefond for
evangelisk arbeid
og misjon
Stiftelsen På Bibelens Grunn
v/Edvard Jekteberg
Persokkrossen 3
4346 Hafrsfjord
Kontonummer: 3201.59.73713
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Reidar Eriksen til minne
Reidar Eriksen ble forfremmet til herlig
heten den 7. mars 2015 og ble begravet
onsdag den 18. mars fra Tjensvoll kapell
i Stavanger.
Reidar Eriksen ble født 18.11.1922 i
Stavanger, men vaks opp på Nærbø hvor
hans far var sløydlærer og vaktmester ved
”Kinaskolen” – Tryggheim.
Reidar Eriksen var utdannet diakon ved
Det norske diakonhjem i Oslo (1948).
Han og kona (Solveig født Njølstad) var
misjonærer i Etiopia 1949-67. I 1968
tok han eksamen ved Stavanger off.
lærerskole. Senere praktiserte han som
lærer ved Nærbø ungdomsskole 1968-70
og Kvås folkehøgskole 1970-74.
I 1974 ble han kalt til rektor ved Fjelltun
Bibelskole i Stavanger hvor han ble til
1987 da han gikk av med pensjon.
Vi Stiftelsen På Bibelens Grunn har mye
å takke Eriksen for. Han ble i 1992 valgt
til den første sekretær i styret som han
skjøttet på en utmerket måte. Han hadde
denne funksjonen til 1996.
Det som særpreget Reidar Eriksen var
hans fine, lune og avbalanserte måte
å være på. Det var alltid berikende og
være sammen med han, både privat og på
møter.
Arbeidet i Guds rike sto alltid i fokus hos
han. Med en usvikelig troskap mot Guds
ord holdt han urokkelig fast ved Bibelens

inspirasjon og autoritet. Jesus Kristus og
hans frelsesgjerning var alltid det sentrale
i hans undervisning og forkynnelse. Også
misjonens sak sto i fokus.
Angående forkynnelsen skrev han i en
artikkel i Bibelsk Tro (nr 4/1995) hvor
han blant annet sier: ”At forkynnelsen
alltid skal bestå av lov og evangelium,
betyr at de to må stå i et rett forhold til
hverandre. Men noe samarbeid kan det
likevel ikke være tale om. Loven er intet
nådemiddel. Evangeliet frelser fra loven.
Frelsen er at Gud i sin nåde og kjærlighet
frelser meg fra sin egen vrede.”
Når det gjelder åndssituasjonen, uttalte
han avslutningsvis i en samtale med
Bibelsk Tro: ”Jeg frykter påvirkningen fra
et liberalt bibelsyn er langt større enn vi
kanskje er klar over – ja, også ved våre
bibelskoler. Det virker som om det er de
som ønsker å forvalte en hel bibel som må
kjempe for sin sak, mens bibelkritikken
synes å ha god vind i seilene” (nr 5/1995).
I dødsannonsen leste vi: ”Jeg er i
Herrens hender i alt som med meg skjer.”
Ja, det er godt og trygt å være i Herrens
hender, både her i tida og i evigheten!
Vi i Stiftelsen vil kondolere barn, sviger
barn, barnebarn og oldebarn og lyse fred
over Reidar Eriksens gode minne.
Olav Hermod Kydland
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Medarbeidere og skribenter i dette nummeret:
Hans Erik Nissen
Født 1938 i København. Cand. theol. ved
København Universitet 1965. Sogneprest
i København fra 1966. Forstander ved
Luthersk Missionsforenings Højskole,
Hillerød, fra 1970 til 2003. Har skrevet
flere bøker og artikler. Nå valgmenighets
prest for Nordsjælland valgmenighet i
Melby.
Egon Kattner
Født 1948 i Danmark
Cand. theol. Flere år bibelskolelærer på
Luthersk Missions Højskole i Hillerød.
Prest forskjellige steder i Den Danske
Folkekirke. Har arbeidet på kristne friskoler som lærer og skoleleder. Arbeider
nå som deltidsprest i København i Evangelisk Luthersk Missionsforening. Med
stifter av Dansk Bibel-Institut i 1972. Har
vært 33 år medlem av styret og de siste år
som formann. Predikant i Luthersk Mission fra 1974.
Olav Nergård (1903-1991)
Fra Røra i Nord-Trøndelag. Forkynner en
kort tid i NLM.
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Øivind Andersen (1905-1994)
Cand. theol. 1931. Lærer og rektor ved
Fjellhaug skoler i ca 45 år.
Jan Endre Aasmundtveit
Født 1965 i Tromsø. Jordskiftekandidat
fra Norges landbrukshøgskole, Ås, 1991.
Juridisk embets
eksamen, Oslo, 2001.
Juridisk rådgiver i Statens landbruks
forvaltning, Oslo, fra 2006. Nå juridisk
rådgiver i Helseøkonomiforvaltningen,
Tønsberg. Styreleder for Bibelskolen på
Fossnes.
Astrid Eilertsen
Født 1951 i Lovund i Nordland. Utdannet
førskolelærer. Ansatt i NLM siden 1979.
Ludvig Hope (1871-1954)
Predikant og generalsekretær (1931-36) i
Det norsk-lutherske Kinamisjonsforbund
som etter 2. verdenskrigen byttet navn til
Norsk Luthersk Misjonssamband. Hope
regnes som en av det 20. århundrets mest
sentrale kristenledere i Norge.

Kari Brennsæter
Født 1966 i Kvelde. Fjelltun bibelskole
(1985-86), Lærerskolen (1986-89). Husmor på heltid. Søndagsskolelærer fra
1990. Nå formann for kvinneforeningen
til NLM i Hurdal.
Stein I. Solberg
Født 1952 i Halden. Utdannet ved Menighetsfakultet. Forkynner i Indremisjonsselskapet fra 1981 til 1997. Ordinert
1988. Distriktsprest, senere vikarprest i
Halden (1999 -2002). Fra 2002 ansatt i
Stiftelsen “Levende Steiner”. Er primært
forkynner fortsatt. Samtidig leder for
Living Waters i Norge (siden 1997). Er
forfatter og sjelesørger. Er med i et nettverk om vekkelsesforkynnelse. Medlem
av Norsk Bibels råd.
Hans Edvard Wisløff (1902-1969)
Fra Moss. Teolog og forfatter. Cand.
Theol. i 1926. Prest i flere menigheter i
Oslo-området. Generalsekretær i Indre
misjonsselskapet 1945-1954. Biskop i
Sør-Hålogaland bispedømme 1959-1969.
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