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Vår nye religion
Av Eivind Gjerde

Mandag 10. august 2015 hadde lektor Kjell 
Skartveit en kronikk i avisen Dagen som han 
kalte - Vår nye religion. Denne artikkelen er 
vel verdt å merke seg. Vi vil kort kommentere 
noen av de viktigste påstandene i kronikken. 
Etter vårt syn avslører han på en klar måte en 
svært urovekkende utvikling som er på gang i 
Norge. Den direkte og åpenbare forfølgelsen 
av bibeltro kristne, kan være like om hjørnet. 
Hvem skulle trodd det for bare noen tiår siden.

Et hovedpunkt for Kjell Skartveit er å vise 
hva politikerne mener om religionens rolle 
i vår tid. Bakgrunnen for kronikken er den 
bekymringsfulle utviklingen som har vært i 
vårt land når det gjelder bibelsk kristendom. 
Kjell Skartveit trekker fram som eksempler 
den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og 
Stavanger Aftenblads angrep i sommer, på 
Norsk Luthersk Misjonssambands verdidoku-
ment for de ansatte ved sine kristne skoler. 
Verdidokumentet forplikter dem til å være 
lojale mot det tradisjonelle og bibelske synet 
på ekteskapet og avvise homofilt samliv. 

Vi siterer fra kronikken: “Angrepene på 
tradisjonell kristendom kan virke paradoksale. 
Men da er det viktig er å forstå hva de samme 
politikerne mener skal være religionens rolle i 
vår tid; en støttespiller til den nye livsanskue-
lsen, en livsanskuelse der staten er gudløs og 
individet forutsettes å bedrive sine religiøse 
aktiviteter i sitt eget lønnkammer.”

Kjell Skartveit viser videre til Aps Hadia 
Tajik som hevder at det politiske systemet 
må være gudløst selv om politikerne ikke 
trenger å være det. Denne påstanden stiller han 
spørsmålstegn ved. Er virkelig de sekulære 
politikerne så gudløse som de vil framstå som? 
Kan tilfellet heller være at de tror på noe de 
ikke aksepterer blir diskutert? Mot slutten av 
kronikken påstår han: “Våre politikere kan rett 
og slett ikke akseptere at det finnes mennesker 

der ute som ikke er liberale …” Så langt Kjell 
Skartveit.

Mange av våre ledende politikere vil ha 
den gudløse og religionsfrie stat. I et bibelsk 
perspektiv finnes ikke denne staten. En stat 
vil alltid ha et verdifundament. Historisk sett 
har verdiene for Norge vært bygget på den 
kristne tro. Den norske staten har blitt gradvis 
sekularisert og såkalte humanistiske verdier 
som ytringsfrihet, toleranse og likestilling har 
fått sterkere fotfeste. De humanistiske verdiene 
har presset de kristne verdiene mer og mer i 
bakgrunnen. Mange arbeider for at den verd-
sliggjorte humanismen skal bli den norske stats 
eneste verdimessige fundament. All religion 
må da bort fra den offentlig arena. Religionen 
kan bare praktiseres i private sammenhenger.

Vi skal merke oss at dette er et verdimessig 
valgt fundament og er overhodet ikke 
nøytralt. Dette er de sekulæres nye religion, 
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der mennesket er blitt Gud og menneskes 
behovstilfredsstillelse og selvrealisering er 
blitt “frelsen”. Denne nye religionen krevet 
at alle mennesker skal få leve ut sin seksuelle 
“legning”, så lenge det ikke blir til skade for 
andre. Kardemommebyloven er betegnende for 
den nye moralen: “Du skal ikke plage andre, 
du skal være grei og snill, Og forøvrig kan du 
gjøre hva du vil.”

Tilhengerne av den nye statsreligionen 
mener at alle må være like såkalt “tolerante” 
som dem selv. Hvis de ikke er så tolerante, kan 
statsreligionens tilhengere true med økono-
miske sanksjoner mot de villfarne får, som 
særlig de bibeltro kristne er en del av.

Den nye statsreligionens tilhengere viser en 
pervers form intoleranse. De vil ikke godta at 
andre har meninger som de ikke selv har. De er 
selv komplett intolerante.

Ut fra Bibelen er nok den nye statsreli-
gionen som Kjell Skartveit skisserer, bare et 
mellomstadium. I hele det norske folk går det 
en uren okkult understrøm. Den vil mer og mer 
sprenge seg vei og slå tydeligere og tydeligere 
igjennom i alle lag av folket. Den store massen 
vil ikke bare ha snusfornuft, verdsliggjøring 
og kald rasjonalitet, de vil også ha åndelige og 
overnaturlige opplevelser som imøtekommer 
deres religiøse trang. 

Bibelen sier at det er en som alltid står 
klar til møte disse behovene. Denne religiøse 
mesterhjernen kaller Bibelen for Satan. Han 
vil forføre menneskene i endens tid og gi en 
frafallen menneskehet sin falske Messias, 
Antikrist: “Den lovløse kommer etter Satans 
virksomhet med all løgnens makt og tegn og 
under. Det skjer med all urettferdighetens 
forførelse blant dem som går fortapt, fordi de 
ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de 
kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig 
villfarelse, så de tror løgnen …” 2 Tess 2,9-11

Vi kan merke oss at avsnittet fra 2 Tessa-
lonikerbrev sa at dette skjer etter et planmessig 
arbeid fra Djevelen. Han står bak den sekulære 
åndsstrømningen som presser så sterkt på i vår 
tid.

Den antikristelige sekulære åndsstrømningen er 
sett fra bibelsk ståsted, ond og destruktiv. Den er 
en av de mange ugudelige tankebygninger som 
Satan bruker til å forføre verdens mennesker 
med. Vranglære og de falske religioner fører 
uvegerlig til undertrykkelse og forfølgelse. Det 
viser Guds Ord med all tydelighet og det viser 
historien.

Vi må på ingen måte innbille oss at de 
vestlige demokratier som løfter menneske-
rettighetene så høyt i festtaler og politiske 
dokumenter, vil verne om de bibeltro kristne 
minoritetene, ettersom statene gradvis 
avkristnes. De bibeltro vil i økende grad bli 
møtt med hat og mistenkeliggjøring. Tanke-
gangen er allerede svært fiendtlig mot kristne 
som leser Bibelen på den eneste rette måten. 
Slik den står!! Mange ser med forakt og avsky 
på mennesker som avviser kvinners rett til 
fosterdrap og som avviser at to mennesker av 
samme kjønn kan gifte seg! Disse kristne vil 
mer og mer oppleves som en fiende av staten 
og bør til slutt fjernes helt. 

For oss som vil holde fast ved Guds Ord, 
er dette et varsel om Herren Jesus snarlige 
komme. Mens vi venter, er vi kallet til å tro, 
lide og stride.

Til tross for tidsåndens rasen vitner Guds 
Ånd med vår ånd at vi er Guds barn. Vi ser 
fram til den lønn som venter i den himmelske 
verden, der vi skal arve alle ting: “Men er 
vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds 
arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider 
med ham, for at vi også skal herliggjøres med 
ham.” Rom 8,17. o

Leder

Husk å melde adresseforandring
når du flytter!

Husk å oppgi fullstendig adresse!

NB!
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Bevar lyset i deg!
Av Hans Erik Nissen

”Se da til at lyset i deg ikke er mørke!” (Luk 
11,35)

Hva er mer forferdelig enn å miste lyset? 
Skjer det er alt tapt. Alt mister sin verdi i mørket. 
Livet dør. Ja, fortapelsen er mørke.

Da Jesus tok bolig i hjertet ditt, flyttet lyset 
inn. Da gjelder det for oss å bevare Jesus i hjertet. 
Satan bruker alle midler for å ta Jesus ifra deg. 
Han vil at lyset i deg skal slukkes.

Hvordan skal du bevare lyset? Det viktigste 
er å innrømme at du ikke makter det. Hvis ikke 
Gud bevarer den skatten som er deg betrodd, da 
mister du den. Det må du i dine bønner si til ham 
igjen og igjen. Du må tre fram for ham. Han er 
troens begynnelse og fullender.

Gud har et særlig forhold til sine hjelpeløse. 
Det er ikke fordi de er bedre enn andre, men deres 
hjelpeløshet åpner veien for hans muligheter. 
Den selvhjulpne er så opptatt av hva han selv 
skal gjøre, og derfor har han ikke tid til å ta imot.

Da du hadde kjørt deg fast i ditt eget strev, 
tente Gud sitt lys i hjertet ditt. Han åpnet dine 
øyne for ham som er verdens lys. Det var ikke 
bare at du så noe, du fikk også noe. Lyset tok 
bolig i deg.

Nå skal du leve ved dette lyset. Du får lov til 
å forbinde alt i ditt liv med Jesus. Det gjelder 
ikke bare alle velsignelsene. Også det som er 
tungt, ja, alle dine synder får du legge fram for 
Jesus. Det gjorde Gud på Golgata. Da tok Jesus 
alle syndene og bar dem opp på korsets tre. 

Han kjenner deg og vet alt om deg.
Nå er din frelser, som ble korsfestet og oppsto 

igjen, ditt lys. Når troens blikk blir rettet mot 
Jesus, blir ditt hjerte stille, og du blir fylt av en 
dyp og underfull fred. Han bor ved troen i ditt 
hjerte. Derfor behøver du ikke å se andre steder.

Du er uendelig rik. Lyset har ikke bare gått 
opp for deg. Det er gått opp i ditt indre. Det er 
helbredelse og legedom for alle ting i lyset fra 
Jesus. Det gjelder også i dag.

(Oversatt fra dansk) o

Andakt

CD
”Nådens tid” med sang av:
Elisabeth og Helge Lindhjem

Kan bestilles via våre nettsider:
www.bibelsk-tro.no

Eller ved å skrive til:
Bibelsk Tros kassettjeneste
Postboks 116
4311 Hommersåk Kr 170,-
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La huset bli bygget på 
Ordets klippegrunn!

Av Jacob Paulli

(Sangboken nr 779) 

La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
Da rokkes ei muren i stormværets stund.
La hjemmet få stå i le av korsets tegn,
Så skal dere leve bak tryggeste hegn!

Hvor korset står vakt,
Taper mørket sin makt.

La arbeidet signes ved bønnens sterke dåp!
Den lutrer hver lengsel og løfter hvert håp.
Når soldagen gryr, når kvelden bryter frem.

Send bønnens hvite due med bud fra deres hjem!
Hvor bønnen får makt,

Står Guds engler på vakt.

Gud signe dere begge til livets sol går ned!
Det lyser på veien at Gud er kjærlighet.
Han fører deres fot til kongeborgen hen,
Hvor ingen som møtes, skal skilles igjen.

Hvor alt er fullbrakt
Ved Guds kjærlighets makt.
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Gudsfrykt
Av Claus L. Munk

Gud er ikke en kamerat - om gudsfrykt i Bibelen
Det tales mye i Bibelen om gudsfrykt. Mer 
enn 300 steder står det direkte noe om å frykte 
Gud. I tillegg kommer alle de indirekte stedene. 
Gudsfrykt er noe helt grunnleggende. Men hva 
inneholder den bibelske gudsfrykt egentlig? Og 
hva betyr den egentlig?

Det er noe paradoksalt ved Bibelens tale om 
gudsfrykt.

På den ene side er det en avgjørende 
dimensjon ved gudsfrykten, nettopp frykten eller 
redselen, som utløses i møtet med den levende 
Gud.

Dette ser vi allerede i Abrahams tilfelle. Da 
Gud inngikk sin pakt med ham ”… kom redsel 
og et stort mørke over ham” (1 M 15,12). Her 
omtaler Jakob sin fars Gud som ”han som også 
Isak frykter” (1M 31,42).

Også profeten Jesaja opplevde en form for 
frykt (Jes 6,ff). Da han så ”Herren sitte på en høy, 
opphøyet trone,” var det ikke bare dørpostenes 
fester som skalv. Det gjorde han selv også: ”Ve 
meg, jeg er fortapt” (vers 5).

Til og med englebesøk utløser i mange 
tilfeller en påfallende frykt. For eksempel ble 
Sakarias, far til døperen Johannes, ”forferdet da 
han så ham, og frykt falt på ham” (Luk 1,12). 
Også hyrdene på marken ”ble meget forferdet” 
da de fikk englebesøk (Luk 2,9).

Frykt og redsel
Det er uendelig overveldende å møte Skaperen 
selv. Ingen står uberørt med hendene i lommen. 
Nei, som salmisten skriver: ”Min kropp 
skjelver av redsel for deg, og jeg frykter for 
dine dommer” (Sal 119,120).

Kanskje et blikk på dyrs forhold til oss 
mennesker kan være med å kaste lys over dette 
forhold. Gud sier det slik til Noah etter synde-
floden: ”Frykt og redsel for dere skal være over 
alle jordens dyr og alle himmelens fugler, over 

alt som kryper på marken, og over alle fiskene 
i havet.” Og så kommer årsaken: ”De er gitt i 
deres hånd” (1 M 9,2).

Vi mennesker er helt og holdent i Guds makt. 
Når det går opp for oss, utløser det frykt og 
redsel hos oss, idet vi står som syndere overfor 
ham. Det er uendelig alvorlig.

Job har satt ord på denne situasjonen: ”Men 
han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det 
hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører 
det han har fastsatt for meg, og av slikt er det 
mye hos ham. Derfor er jeg redd for å komme 
ham nær. Tenker jeg på det, så bever jeg for 
ham. Og Gud har gjort mitt hjerte forsakt, Den 
Allmektige har forferdet meg” (Job 23,13-16).

Det er ikke annerledes under den nye pakt. 
Heller ikke de nytestamentlige troende var 
”kamerater” med Gud. Under den store fiske-
fangsten ble Peter og de andre disiplene grepet 
av redsel (Luk 5,9). Da Paulus ble møtt av Jesus 
utenfor Damaskus, falt både han og de som var 
med han, til jorden (Apg 26,14). Og apostelen 
Johannes ”falt ned for hans føtter som død” 
(Åp1,17) da han på Patmos i et syn så den 
opphøyde Jesus.

Jesus har utrykkelig sagt at det er en vi skal 
frykte, nemlig ”Frykt heller for ham som kan 
ødelegge både sjel og legeme i helvetet.” Det er 
Gud (Mat 10,28).

Disse få glimt av et meget stort tekstmate-
riale viser noe grunnleggende i de bibeltroendes 
forhold til Gud. Uten denne dimensjon av frykt 
og redsel for Gud, kan deres reaksjonsmønster og 
liv med Gud ikke forstås.

En skatt med uendelige rikdommer
Men dermed er ikke alt sagt om hva sann 
gudsfrykt inneholder. For på den andre side er 
tillit, trygghet og glede også avgjørende dimen-
sjoner av gudsfrykten. Hva skjedde det ikke

med de personer som opplevde frykt og redsel 

Bibelforum
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i møte med den overveldende guddommelige 
majestet, og som derfor bøyde seg for ham?

Tenk igjen på Abraham. I forlengelsen av det 
store redselsfylte mørke, sluttet Gud pakt med 
ham og tilsa ham selve den kommende verdens 
herlighet (jf Rom 4,13). Og profeten Jesaja 
opplevde under sin egen dødsdom at hans skyld 
ble fjernet, og hans synd ble sonet. Hvilken 
lettelse!

Mange andre personer både i Det Gamle 
Testamente og i Det Nye Testamente fikk høre de 
herligeste ord fra den Allmektige: ”Frykt ikke!” 
Jesus selv møtte gang på gang mennesker med 
disse forløsende ord.

Hva innebærer det? Jo, dermed kommer guds-
frykten hos de bibelske troende til også å romme 
en mektig dimensjon av glede og trygghet, 
og som følge av det en helt unik kjærlighet og 
hengivenhet til Gud.

For eksempel står det om Israels folk, få 
kapitler etter ordene om at Gud skal de frykte 
(Jes 29,23): ”Det skal komme trygge tider for 
deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. 
Herrens frykt skal være dets skatt” (Jes 33,6).

Dette er bemerkelsesverdig. Frykt for Herren, 
gudsfrykt, karakteriseres her som folkets skatt! 
Og denne skatt rommer en uendelig rikdom, 
trygghet, frelse, visdom og kunnskap. Er det ikke 
herlig?

Dermed er situasjonen for en troende, også i 
den gamle pakt, dypest sett som Paulus beskriver 
den: ”Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere 
igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd 
som gjør at vi roper: Abba, Far!” (Rom 8,15).

Jubel og ærefrykt
Det har skjedd at ”den fullkomne kjærlighet 
driver frykten ut” (1 Joh 4,18). Men den 
opphever ikke den hellige beven for Gud.

Sann gudsfrykt er altså karakterisert både ved 
frykt og redsel for Herren, og ved glede over og 
trygghet i Herren, ja, av kjærlighet og hengi-
venhet til Herren. Mange salmer i Salmenes bok 
uttrykker slik jubel over å høre Herren til. Er par 
eksempler: ”Kom, la oss juble for Herren! La oss 
rope med fryd for vår frelses klippe! La oss tre 

fram for hans åsyn med pris, la oss juble for ham 
med salmer! For Herren er en stor Gud ...”

”Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele 
for Herren vår Skaper! For han er vår Gud og vi 
er det folk han før, den hjord hans hånd leder…” 
(Sal 95,1-3.6-7). Her er jubel og ærefrykt, selvbe-
vissthet og ydmykhet forenet.

”Han la i min munn en ny sang, en lovsang 
for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette 
sin lit til Herren” (Sal 40,4). Her ser vi også at 
det å frykte Herren og det å stole på Herren ikke 
er motsetninger.

Gudsfrykt er dermed noe ganske annet enn 
slavens frykt for en lunefull slaveeier. Den er 
uttrykk for Gudsbarnets totalsituasjon i forhold 
til Skaperen og Frelseren, mitt livs Gud, mitt 
livs kilde. Det største i livet er å ha samfunn med 
Herren, og det verst tenkelige er å komme bort 
fra ham.

Sann gudsfrykt er med andre ord noe unikt. 
Det er noe uendelig stort og positivt. Og alt står 
og faller med det.

Nåden skaper gudsfrykt
Det er ikke bare det overveldende i møte med 
den Allmektige som skaper gudsfrykt. Det gjør 
Guds tilgivelse også når den tas imot av det 
hjerte som skjelver for Gud: ”Men hos deg er 
tilgivelsen, for at vi skal frykte deg” (Sal 130,4). 

Her er gudsfrykten et resultat av tilgivelsen!
Dette er helt i tråd med det Paulus skriver 

til Titus: ”For Guds nåde er åpenbart til frelse 
for alle mennesker. Den opptukter oss til å [...] 
leve [...] gudfryktig i denne verden” (Tit 2,11 fl). 
Altså, nåden resulterer i et gudfryktig liv.

Det er derfor ingen motsetning mellom å få 
åpenbart Guds nåde til frelse og så å frykte Gud 
i den bibelske forstand. Begge deler henger i 
virkeligheten uløselig sammen.

Det kommer til uttrykk flere steder i Bibelen. 
Det heter for eksempel i en profeti om Israels 
folk: ”De skal hellige Jakobs Hellige, og Israels 
Gud skal de frykte” (Jes 29,23). Dette vil skje når 
folket ser Guds mektige gjerninger til sin frelse.

Det høres merkelig ut at Gud skal være 
folkets redsel når de opplever hans inngripen til 
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frelse. Ja, men derfor kan det jo godt være slik i 
det konkrete liv med Gud.

Noe lignende uttrykker kong David i Salme 
5,8: ”Men jeg – ved din store miskunn går jeg 
inn i ditt hus. Foran ditt hellige tempel kaster jeg 
meg ned i din frykt.”

Guds store trofasthet er i følge dette verset 
selve livsgrunnlaget for David. Og på det 
grunnlag går han inn for Guds ansikt i templet. 
Hva gjør han da? Sier han bare ”hei” til Gud? 
Nei, han kaster seg ned i ærefrykt for Herren!

Igjen: Det virker paradoksalt i våre tanker, 
men det er kristenlivets virkelighet. 

Gudsfrykt som motiv og mål
Foruten å være en frukt av nåden, er sann 
gudsfrykt også en motiverende og bestem-
mende kraft i det kristne liv. Det kommer Paulus 
inn på flere steder, for eksempel: ”Da vi altså 
kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne 
mennesker” (2 Kor 5,11). Og i Efeserbrevet 
5,21 ff motiverer han sine formaninger med 
ordene: ”i Kristi frykt.”

Gudsfrykt er også en målsetting for livet som 
kristen: ”Når vi så har disse løfter, mine kjære, 
så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og 
ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!” 
(2 Kor 7,1).

Endelig er frelsen i Jesus grunnlaget for 
gudsfrykt; ”Etter som hans guddommelige makt 
har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, 
ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin 
egen herlighet og kraft” (2 Pet 1,3).

Jesus er i det hele tatt selve gudsfryktens 
hemmelighet (1 Tim 3,16). Gudsfrykten har sitt 
utspring i hans person som Gud og menneske.

Alt godt virkes av gudsfrykt
Alt godt kommer av sann gudsfrykt. Det ser vi 
mange steder i Bibelen.

Josef fryktet Gud (1 M 42,18), og ble til 
velsignelse for mange. Det samme gjorde de 
hebraiske jordmødre i Egypt (2 M 1,17) og 
reddet liv. 

Farao derimot førte ulykke over sitt land, for 
di han ikke fryktet Gud (2 M 9,35).

Moses taler til folket om å ”frykte Herren vår 
Gud ... og det kunne gå oss vel alle dager” 
(5 M 6,24). 

Videre leser vi: ”Å frykte Herren er begyn-
nelsen til visdom. God forstand har alle de som 
gjør etter hans bud” (Sal 111,10). Og: ”Herren 
har fortrolig samfunn med dem som frykter 
ham” (Sal 25,14). Derfor: ”Å frykte Herren er 
en livets kilde” (Ord 14,27).

Paulus taler om hvordan gudsfrykt har lønnen 
i seg selv og en stor vinning (1 Tim 6,6). Han 
fastslår også ”gudsfrykt er nyttig til alt. Den har 
løfte både for dette liv og for det som kommer” 
(1 Tim 4,8).

Mangel på gudsfrykt er det samme som å 
være troløs mot Herren, og det har bitre følger: 
”Kjenn da og se hvor ondt og bittert det er at 
du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger 
frykter meg, sier Herren Herren, hærskarenes 
Gud” (Jer 2,19).

Ikke å frykte Herren er altså det samme som å 
være troløs mot Herren og svikte Herren. Moses 
har et sted ganske kort uttrykt hva gudsfrykt er: 
”Herren deres Gud skal dere følge. Ham skal 
dere frykte. Hans røst skal dere høre. Ham skal 
dere tjene, og ham skal dere holde fast ved” 
(5 M 13,4).

Gudsfrykt er både å følge Herren, holde hans 
befalinger, lyde ham, tjene ham og holde fast ved 
ham, og ”elske ham” (5 M 10,12).

Øv deg i gudsfrykt
Uten gudsfrykt eksisterer det ikke noe liv med 
Gud. Derfor er det helt avgjørende at vi blir 
bevart i gudsfrykt.

Vårt store problem som falne mennesker er 
at vi ikke i oss selv har gudsfrykt for øye (Rom 
3,18). Det ligger ikke for oss å frykte Gud.

Hva stiller vi da opp med?
Vi må be om at Gud vil lære å lede oss til å 

leve i gudsfrykt med det innhold som saken har i 
Guds ord. ”Øv deg heller i gudsfrykt” oppmuntrer 
Paulus sin unge venn Timoteus (1 Tim 4,7). Det 
må vi også gjøre, både unge og eldre. 

Det må jo ikke gå oss som det skal gå 
for mange i de siste tider: ”De har skinn av 
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Rop til Herren i din nød!
Av Ludvig Hope

”Derfor bøyde han deres hjerter ved lidelse; de 
snublet og det var ikke noen hjelper. Da ropte 
de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste 
han dem.” (Salme 107, 12-13)

Dette ord åpner en dør for oss inn til noe av 
svaret på mangt og meget i livet som ser gåtefullt 
ut for de fleste. Hvorfor skal det legges så tunge 
byrder på min veike rygg? Hvorfor skal synden 
ha så stor makt over meg? Dette er store spørsmål 
og tunge sukk fra mange mennesker som synd og 
lidelse ga dype sår.

I ordet her står det at Gud bruker lidelse til å 
bøye våre hjerter, og når vi snubler så lærer vi 
at verden har ingen hjelp for en synder. Ut fra 
erfaringen av lidelse og hjelpeløshet stiger ropet 
opp til Gud, og da er tiden kommet for at han 
kan bli vår frelser. Vi kan si til folk så meget vi 
vil at nåden er fri som luften – der er ingen som 
vil ta imot nåden før de ser at de er hjelpeløse. 
Først når synd og lidelse har lagt oss under sin 
overmakt, kan Guds frelsermakt åpenbares på 
oss. ”Når mine misgjerninger er blitt meg for 
svære, så forlater du våre overtredelser.”

Det er en stor nåde å få se seg selv som en 
hjelpeløs synder. Den som ser sin synd og roper 
om frelse, han blir hjulpet.

”For du folk som bor i Sion, i Jerusalem, du 
skal ikke bli ved å gråte; han vil være deg nådig 
ved lyden av ditt skrik; når han hører det, svarer 
han deg.” (Jes 30, 19)

Når all min misgjerning så stor og så svar
meg sier at jeg ingen barnerett har,
da roper det navnet så høyt i min sjel
at blodet, ja blodet har allting gjort vel.

(Fra ”Et ord i dag” 25. juli. A/S Lunde & Co.s 
Forlag 1962) o

 

gudsfrykt, men fornekter dens kraft” (2 Tim 3,5).
De skapte ting skal rystes, skriver Hebreer-
brevets forfatter: ”Og så skal det som ikke kan 
rokkes, bli stående” Og så forsetter han: ”Da vi 
altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss 
være takknemlige og derved tjene Gud til hans 
behag, med blygsel og ærefrykt” (Heb 12,28).

Og så føyer han til enda en begrunnelse: ”For 
vår Gud er en fortærende ild.”

Det siste gjør ikke hverken nåden, frelsen eller 
håpet mindre, men setter det alt sammen i det 
rette, store og dype perspektiv.

Å frykte og kjenne Gud er befriende. Det 
jager bort all annen frykt. Som kong David 
uttrykker det: ”Herren er mitt lys og min frelse, 
hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, 
hvem skulle jeg engstes for?” (Sal 27,1).

Eller sagt med Paulus: ”Er Gud med oss, 
hvem er da imot oss?” (Rom 8,31). o
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Den åndelige søvn 
Av Dag Rune Lid

Bibelen forteller at åndelige søvn er den viktigste 
åndelige dødsårsaken i den siste tid før Jesu 
gjenkomst. Åndelig søvn vil føre til at mange 
bekjennende kristne vil leve i et selvbedrag, for 
så for sent å oppdage at de er evig fortapt (Mat 
7,22-23). Derfor er det at Guds ord, og Jesus selv, 
igjen og igjen sier: ”Våk!” (Mat 24,42)

Jesus understreker at den åndelige søvn skal 
være som en åndelig tsunami mellom Guds folk i 
denne siste tid, og den vil dra oss alle med. Det er 
gjerne vanskelig å fatte at så skal skje, men det er 
Jesus selv som understreker at nettopp dette skal 
skje i vår tid (Mat 25,5).

Hvordan oppstår den åndelige søvn?
Det er med den åndelige søvn som med den 
legemlige søvn. Ingen kan selv si når en sovner, 
og det er bare den som er vekt opp som kan si at 
han har sovet. 

Den åndelige søvn oppstår på det indre plan, 
slik Brorson uttrykker det:

 ”De sjelesår Som Satan slår, Går gjennom 
skjulte ganger; De som ikke våkne står, Gjør han 
fort til fanger.”

Alle troende har mottatt Den Hellige Ånd 
ved den åndelige fødsel (Joh 14,17). Denne 
sannhetens Ånd har en spesiell gjerning i den 
troendes liv. Han overbeviser om synd, om rett-
ferdighet og om dom (Joh 16,8). Om Ånden ikke 
lenger får gjøre denne gjerning i ditt liv, oppstår 
den åndelige søvn. Den troende ble av sannhetens 
Ånd vakt opp til sannhets erkjennelse, men denne 
erkjennelse kan gå tapt. Der Åndens tale avvises, 
der tiltar søvnen.

Denne faren var Paulus fullt klar over. Derfor 
advarer han sine venner i Efesus mot å avvise 
Åndens tale. I menigheten hadde det vært store 
vekkelser, og mange hadde kommet til tro. Han 
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sier: ”Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som 
dere har fått som segl til forløsningens dag.” 
(Ef 4,30)

Når Åndens tale avvises
Da jeg var student fikk vi i menigheten jeg 
gikk i, en kveld besøk fra et stort kor fra en 
annen menighet. Taleren snakket om Samson, 
hvordan han sovnet og falt fra Herren. Det var 
sterk åndsmakt over budskapet.

Da jeg etter møtet stod ute i gangen, kom det 
en jente fra koret. Hun utbrøt: ”Jeg vil aldri sette 
mine føtter i denne forsamlingen mer!” Det var 
tydelig at hun reagerte på det som hadde blitt 
forkynt, og at Åndens tale hadde truffet henne i 
samvittigheten.

Så kan gjerne mennesker flykte til en annen 
menighet for å få fred for Åndens overbevisning. 
Men det er søvnens vei og dødens fred. Der 
Ånden ikke får overbevise om synd, der får Han 
heller ikke overbevise om Kristi rettferdighet for 
synderen, og da blir det heller intet behov for 
evangeliet.

Åndens tale til menigheten
Vi kan lese det som står skrevet om menigheten 
i Efesus i Åp 2,1-7. Det var ytre sett en mønster-
menighet. Læremessig så alt korrekt ut. De 
avslørte vranglærerne, og de tok oppgjør med 
vranglæren. De var tålmodige. De opplevde 
forfølgelse. Men til tross for alt dette var de falt 
bort fra Kristus, de sov. 

Bibelen sier at det er intet nytt under solen. 
Nettopp slik opptrer søvnen mellom Guds folk, 
også i vår tid. Ytre sett kan det se ut som om 
mange vil holde fast på Guds ord. En vil være 
konservativ i innhold og åpen i form, blir det sagt. 
Men den kombinasjonen er umulig. Formene vil 
uvilkårlig prege innholdet over tid.

I mange forsamlinger har sangen, musikken 
og lovsangen ofte vært en plogspiss for de nye 
formene. Noen advarte, men de ble ikke hørt. 
Etter hvert ble det ”politisk ukorrekt” å kritisere 
utviklingen. Nye ”kameler” måtte svelges, og 
nye kompromiss måtte inngås, og det ble lettere 
for hver gang. 

Så kan Guds ord fortsatt bli forkynt, og det 
trenger ikke være læremessig galt det som 
blir forkynt. Men når sider ved Guds ord blir 
utelatt, får det alltid konsekvenser. Mange 
steder er det blitt som på Jeremias tid der 
Herren sa: ”De leger mitt folks skade på lett-
ferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er 
ingen fred.” (Jer 6,14). 

Det å tale fred, det å tale om Jesu kjærlighet, 
det å tale om Jesus som konge og seierherre, 
det å tale om Jesus som undergjører, det er 
bibelsk og det blir gjort. Men det å la Ordet om 
korset få tale slik at mennesker åndelig sett blir 
fattige, arme, hjelpeløse, fortapte og synden 
blir avslørt (Åp 3,17), det regnes som dårskap i 
mange forsamlinger i dag (1 Kor 1,18). 

Asbjørn Aavik skriver noe treffende om 
dette i sin bok ”Elisa – Safats sønn”: ”Nettopp 
her tror jeg vi forkynnere synder i dag - både 
mot Gud og våre tilhørere: I stedet for å 
begynne med å skjære opp byllen, åpne dypt 
og smertende innover mot den innerste skaden, 
tar vi til å forkynne evangeliet for disse eller 
den som er på vei til å dø. Vi bruker evangeliets 
balsam på byllen i stedet for først å åpenbare 
den med Ordets skarpe, tveeggede sverd som 
trenger gjennom ... dømmer! Og vi reiser fra 
bygda og byen til andre bygder uten at noen er 
oppstått fra de døde.”

Når Guds ord ikke lenger får lyde klart, slik 
at det får skille det edle fra det uedle, er det 
ikke lenger Herren som får tale (Jer 15,7). Når 
Ordet ikke får døde, kan det heller ikke gi liv 

(1 Sam 2,6). Da forkynnes ikke synd 
og nåde, eller lov og evangelium som våre 
forfedre omtalte det. Da er det søvnen som 
råder.

De tror løgnen
”Den som har øre, han høre hva Ånden sier 
til menighetene.” Slik avslutter Jesus sin tale 
til hver enkelt menighet i Åp kap 2-3. Guds 
ånd er vàr, og når mennesker ikke lenger vil 
høre Åndens overbevisende tale, da blir Ånden 
taus. Bibelen omtaler det som å utslukke 
Ånden (1 Tess 5,19).
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Bibelen vitner om at i vår tid skal vi alle sovne 
inn åndelige sett, men likevel skal søvnen ikke 
være av dødelig karakter for alle. Halvparten av 
dem som har gått ut for å møte Jesus, manglet 
olje på lampen. Hos dem var frafallet kommet 
så langt at Åndens arbeid var utslukt (Mat 
25,2). Der var det intet åndelig liv lenger selv 
om de ytre sett var med i Guds forsamling som 
før. 

Rosenius konkretiserer søvnen inn i ditt liv 
når han skriver: ”Det samme som før bekymret 
deg, og som virkelig er synd, kan du nå uten 
videre godta. Og du begynner etter hvert også å 
unnskylde og forsvare dette. Så er da også lovens 
verk kvalt, og ditt hjerte og samvittighet er sovnet 
inn og forherdet.” Slik slukkes Åndens flamme.

Paulus skriver om endetiden til menigheten i 
Tessalonika, og der skriver han om de som ikke 
tar imot kjærlighet til sannheten. Da blir resul-
tatet at Herren sender dem kraftig villfarelse så 
de tror løgnen (2 Tess 2,11). Da blir det løgnens 
far de lytter til, og det han sier blir til sannhet for 
dem. 

Når situasjonen er kommet så langt, at 
mennesker tror løgnen, kan hyrdene til slutt stå 
fram og velsigne det som Guds ord forbanner. 
Det er det som skjer nå, mange steder i vårt 
kjære fedreland. Men da er den åndelige søvn 
blitt så dyp at den har ført til åndelig død, og da 
gjør Herren det slik at de tror løgnen i stedet for 
sannheten. 

Selvbedraget
Dommeren Samson er et talende bilde på hva 
som skjer når Ånden ikke lenger får overbevise 
og vekke. Han var et utvalgt Herrens redskap 
i en forfallstid, drevet av Ånden. Men han vek 
av og ble ikke lenger redd synden. Skriften 
legger ikke skjul på resultatet: ”Han visste ikke 
at Herren hadde veket fra ham.” (Dom 16,20). 
Han så ikke lenger sant på sin egen situasjon, 
og heller ikke situasjonen rundt seg. Han levde 
i selvbedrag, og han sov. 

Det var på slutten av 80-tallet. Jeg var på en 
stor ungdomssamling. Det var etter kveldsmøte 
en av kveldene. Utenfor møtehallen var ungdom-

mene samlet, og det var høy og støyende musikk 
fra mange kassettspillere.

Plutselig spratt en ung og ukjent mann opp på 
en forhøyning, og holdt en flammende tale om 
oppgjør med synd og verdsliggjøring. Spørsmålet 
ble liggende i luften: – Hvordan kan dere lytte til 
en slik musikk? Det profetiske budskapet slo ned, 
og det ble helt stille. Jeg tror mange opplevde at 
det var himmelen som talte.

Men det tragiske er at i dag har denne 
musikken, rytmen og ånden som rådet utenfor 
møtehallen trengt innenfor og overtatt styringen. 
I dag kan vi på internett se fra denne og 
til svarende ungdomssamlinger. De løftede og 
sveivende hender på og foran scenen, vitner om 
at mennesker tilbedes og den åndelige søvn råder. 
Det skapes en følelsesmessig massesuggesjon 
med musikken som narkotikum. Bekjennende 
kristne ungdommer må ha denne musikken, og 
mange forføres gjennom den inn i søvn og frafall. 

Slik skikker en seg lik verden for å vinne 
verden, selv om Herren sier: ”Troløse som dere 
er! Vet dere ikke at vennskap med verden er 
fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens 
venn, blir Guds fiende.” (Jak 4,4)

Djevelens ånd og tidsånden
Den danske teologen og bibelskolelæreren 
Mikkel Vigilius kom for en tid siden med et lite 
hefte med tittelen: ”Djævelens ånd og tidens 
ånd”. Det er en rystende beretning om hvordan 
djevelen arbeidet for å forføre sjelene i vår tid. 

Han viser konkret hvordan mange av de mest 
populære amerikanske artistene har innvidd 
sine liv i satans tjeneste, og åpent bekjenner i 
sangteks tene at de har ofret sin sjel til satan på 
berømmelsens alter. En ny ungdomsgenerasjon 
forføres av disse sataniske kreftene.

Vigilius sier: ”– Djevelens mål er å få oss til 
å leve for oss selv – våre drømmer vår selvreali-
sering og vår ære i dette korte liv… Djevelens 
ånd og tidsånden har flytt sammen og har erobret 
våre hjerter.”

Han påpeker også hvordan denne selvreali-
seringstanke er kommet inn blant Guds folk 
blant annet ved å henvise til en norsk kristen 
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ungdomsbok. Og han spør: ”– Er djevelens 
ånd ved å erobre våre hjerter – i den kristne 
menighet?” Han kan nok med rette spørre slik, 
når en i dag ser hva som skjer.

Jesabels ånd
Det som har skjedd på ungdomsfronten inntar 
etter hvert hele menighetslivet, og det som 
skjer på de store stevner blir adoptert på bede-
husene lokalt. Det blir som en legitimering. Vi 
opplever hvordan disse nye formene trenger seg 
inn mellom troens folk. Det finnes knapt steder 
lenger der en kan samles uten at disse impulsene 
fra verden har fått rom.

Men det er intet nytt under solen. Profeten 
Amos kan fortelle at akkurat det samme skjedde 
i hans samtid da frafallet tiltok. Da sa Herren til 
sitt folk: ”La meg slippe dine larmende sanger! 
Jeg vil ikke høre på ditt harpespill.” (Amos 5,23) 

Men de ville ikke høre Herrens vekkende ord, 
og derfor forkynte Herren. ”Jeg gjør slutt på 
dine larmende sanger. Lyden av dine sitarer skal 
ikke høres mer.” (Esek 26,13) De fikk det som de 
ønsket, og de merket ikke at Ånden vek fra dem, 
og de ble inntatt av søvnen. Men det ble til dom 
for dem.

På Elias tid var Jesabels ånd sterk, og de 
troende var blitt tause så Elias trodde han var 
alene tilbake. Vi merker at denne ensrettende 
åndsmakt er sterk også i dag. Trykket om å være 
”politisk korrekt” er blitt stort også innenfor 
mange kristne sammenhenger, og mange er blitt 
tause. En kjenner på lojalitet mot den sammen-
hengen en er med i, og det virker som om det 
binder. 

Paulus skriver til sin gode venn Timoteus 
og oppmuntrer han til å stride den gode striden 
i tro, og med en god samvittighet. Noen har 
kastet denne fra seg og lidd skipbrudd på troen 
(1 Tim 1,18-19). Når den gode samvittigheten 
blir bundet opp av noe annet enn Guds ord, er det 
søvnens ånd som inntar hjertet. 

Vi sover
På det indre plan merkes åndens søvn på at det 
ikke lenger blir noen kamp mellom Ånd og kjød. 

En mister frykten for å komme bort fra Herrens 
åsyn, og at Herren skal ta Ånden fra meg (Salme 
51,13). Synden blir ikke lenger noe problem i ens 
liv, og en er ikke redd for synden lenger.

På det ytre plan bombarderes vi av stadig nye 
impulser fra mobil, SMS, e-poster, PC, I-pad, 
TV, internett med mer. Djevelen skyter sine 
giftige ”piler”, og menneskene sovner åndelig 
talt framfor skjermene. 

I møte med alle impulsene blir hjertejorden 
hardtrampet gjennom dagens løp. Når mennesker 
så kommer under Ordet hørelse, spiser ”fuglene” 
det opp så det ikke bærer frukt (Mat 13,4). Skal 
Ordet få trenge gjennom og vekke fra søvnen, 
kreves ofte tid, gjerne både en og to møteuker. 
Men mange har mistet troen på Guds ord, og i 
stedet reduseres det til ett til to møter for å samle 
inn penger. Så tiltar søvnen.

Mange barnefamilier opplever travle tider 
når barna vokser til. Livet blir så travelt, og de 
helliges samfunn forsømmes. Barna skal kjøres 
hit og dit, og det er ingen grensesetting og 
vurdering av hva som er bra. De djevelske engler 
ler, og de himmelske gråter når travelheten og 
søvnens ånd slik inntar hjertene.

Paulus skriver så trist: ”For Demas forlot 
meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende 
verden.” (2 Tim 4,10). For noen var det tanker 
om rikdom, makt og ære og blant mennesker et 
æret navn som ble søvnens gift, og som inntok 
hjertene. Familien, samfunnet på bedehuset, 
gudslivet – det ble alt ofret på karrierens alter. 
Langs denne søvnens landevei ligger så mang en 
sjel. 

Åndshøvdingen Ludvig Hope (1871-1954) 
var et benådet redskap til å vekke mange sovende 
sjeler i første halvdel av det 19. århundre. Han 
sier noe talende om den åndelige søvnen: ”Me 
kristne i dag har vanskeleg for å sjå vår eiga 
synd, og mykje av det syndige me seier og gjer, 
skjønar me ikkje er synd. Me søv.” 

Det var klar tale, sagt av en mann som fikk 
flytte hjem til Herren for over 60 år siden. Han 
var ett av de største vekkelsesredskap vi har hatt. 
En undres: hva han ville sagt om den åndelige 
søvn blant oss i dag. 
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Upopulære vekkerrøster
Ingen liker å vekkes, og de som fikk sitt kall til 
å vekke Guds folk, ble aldri populære, da som 
nå. Men det er et viktig bibelsk anliggende som 
sier: ”Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de 
døde, og Kristus skal lyse for deg.” (Ef 5,14). 
Det skal være vekkerbasunenes lyd!

Da Stefanus sa til datidens kristenledere: 
”Dere står alltid Den Hellige Ånd imot – som 
deres fedre, så også dere!” (Apg 7,51), ble han 
ikke populær. Nei, de steinet ham til taushet og 
så fikk de fred her. De ville ikke høre et vekkende 
budskap som kunne ha berget dem, og så gikk 
det evig galt. 

Hva skjedde med en av de største vekkerrøster 
som vårt land har fostret, Hans Nilsen Hauge? 
De åndelige lederne murte han inn i fengslet i 
10 år. Er det noe nytt under solen? Nei! ”Har de 
forfulgt meg, så vil de også forfølge dere.” (Joh 
15,20), sier Jesus til sine venner, da som nå. Det 
kan se ut som forfølgelsestider ligger foran oss, 
også i vårt land.

Hva trenger jeg?
H. E. Nissen bruker et treffende uttrykk. 
Han sier: ”Oppvakt til mottakelighet”. Det 
menneske som lar seg vekke av Guds Ånd, 
og stadig er mottakelig for Åndens vekkende 
og overbevisende tale, det menneske får også 
åpenbart Kristus for sitt hjerte av den samme 
Ånd. Måtte vi få være blant dem.

Jeg trenger å høre Bibelens og Åndens 
vekkende røst igjen og igjen. Om jeg ikke lever 
i vekkelsen med mitt liv, hjelper det intet om jeg 
har vært med i Guds rike her på jord fra vugge 
til grav.
Profeten Jesaja ble vakt opp og måtte si: ”Ve 
meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med 
urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med 
urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, 
Herren, hærskarenes Gud.” (Jes 6,5) Når Den 
Hellige Gud taler, ser jeg min sanne stilling. Jeg 
blir mottakelig for de himmelske serafer med de 
glødende steiner fra alteret som kan rense meg 
fra all synd (Jes 6,6). Blodets rensende kraft er 
like sterk i dag som da det rant på Golgata kors.

Der blodet får rense, blir det hjerter som bøyer 
seg for Guds ord i ett og alt. Da kan en ikke 
leve i, eller forsvare en eneste synd. En må til 
Jesus med synden. Når Herrens røst så lyder: 
”Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?” 
Da blir det et gjensvar i hjerte: ”Se, her er jeg, 
send meg!” (Jes 6,8).

Så vil nok noen mene at dette jeg har 
skrevet i denne artikkelen, er skrevet i vrede 
for å ta andre, men for min egen del kjennes 
det som smerte. Jeg kjenner selv søvnen som 
vil innta mitt liv, og menneskefrykten som med 
sin klamme hånd vil gripe mitt hjerte og gjøre 
meg til menneskers trell og ikke Guds tjener. 
I tillegg er jeg redd søvnen skal ta så mange 
troende i denne siste avsluttende tid før Jesus 
kommer.

Jeg er selv avhengig av at Herren vekker og 
ransaker mitt hjerte, så jeg ikke selv filtrerer 
bort Åndens tale. Selv David var redd for å 
bedra seg selv og måtte be: ”Ransak meg, 
Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn 
mine mangfoldige tanker, se om jeg er på forta-
pelsens vei, og led meg på evighetens vei!” (Sal 
139,23-24). Måtte det også få være din og min 
bønn, selv om det skulle få noen konsekvenser 
i våre liv. Det er bedre å ta konsekvensene her 
enn i evigheten der. o
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Synge med hjertet
Av Jørgen Christensen

Plassbyttet

1. Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
lægger jeg frem for dig.
|: Jesus, jeg beder dig:
Tilgiv du mig! :|

2. Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
Jeg bytter plads med dig;
|: jeg gi’r mit liv,
fordi du skal gå fri. :|

3. Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
derved du frelste mig.
|: Tak, Jesus, tak,
fordi jeg må gå fri. :|

I året 1998 sitter Anne Kristine i sitt hjem i 
Herning. Det er kveld, og det er bibelgruppe. 
Hun blir dårlig og må bli hjemme, helt alene. 
Hun forteller at hun går ut til kjøkkenbordet og 
gråter: Hvorfor Gud? 

Mens hun sitter der og føler seg tilsidesatt, 
kommer det noe til henne. Hun tar papir og 
blyant og begynner å skrive, forteller hun. Da 
hun var ferdig, lå sangen Plassbyttet foran henne 
på bordet. Freden senket seg over henne.

Håpet til nåden
Noen måneder senere fikk jeg besøk av Anne 
Kristine og hennes mann. Hun viste meg sangen 
og fortalte historien bak den. Jeg videresendte 
sangen til en god venn, Uffe Andersen, og bad 
ham lage et forslag til en melodi. Få dager 
senere ringte han: ”Jeg tror jeg har den!” 

Vi prøvde sangen med melodien. Der var en 
fin harmoni mellom tekst og melodi. Vi ble enige 
om, etter at Anne Kristine hadde godkjent den, at 
den skulle brukes på neste innspilling av ”Sanger 
vi aldri glemmer”. Innspillingen med denne 

Guds fulle rustning
Av Øivind Andersen

”Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan 
gjøre motstand på den onde dag og bli stående 
etter å ha overvunnet alt” Ef 6,13.

Gud har gitt oss en rustning som svarer til 
motstanderen, hans makt og innflytelse.

Ut fra oss selv og våre egne forutsetninger har 
vi ikke noe å sette opp mot ondskapens åndehær. 
Derfor gjelder det å ta rustningen på og gjøre 
bruk av den!

Uten denne rustningen er vi prisgitt den 
innflytelse som vi er omgitt av her i verden. Vi 

kom til å gli med strømmen. Særlig gjelder det 
å være våken for alt såkalt nytt som vil trenge 
seg inn i vårt kristenliv og i vårt arbeid i Guds 
rike! Ordet ”moderne” er et satanisk ord i kristen 
sammenheng.

Her gjelder det nettopp å gå tilbake til 
utgangs punktet, til Jesus Kristus selv! Det er i 
Herren vår styrke er. I ham er også den rustning 
vi blir bedt om å ta på oss.

(Fra ”Ved kilden” 19. oktober) o
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sangen ble fort utsolgt. 
Budskapet i sangen er håpet til den nåde 

som blir oss til del når Jesus åpenbares for våre 
hjerter. En nåde vi lever i hver dag i takknem-
lighet og glede. Denne nåde er ny hver morgen. 
Dette håpet rekker ut over dette livet og til der 
Kristus for evig skal åpenbares for oss. 

Sangen grep mitt hjerte. Den gir håp for meg, 
svak og skrøpelig som jeg er. Håpet er uavhengig 
av meg. Det er en som står i mitt sted! Jesus 
Kristus bytter plass med meg! 

Åndelige sanger
Sangen kom i seks måneder på førsteplassen i 
Radio Ådalens ønskeprogram mellom alt mulig 
annet, som ble sendt på dette programmet. Helt 
utrolig!

Satt til side ved kjøkkenbordet. I en tid, hvor 
Guds veier syntes dunkle, og en tykk tåke stengte 
for utsynet framover! 

Nettopp i den situasjonen ble den åndelige 
sangen til. 

Så reiser spørsmålet seg: Hva er en åndelig 
sang? 

Det uttrykket finnes to steder i Bibelen. Begge 
steder er meget interessante. Især når en ser 
nærmere på ordlyden. 

I brevet til efeserne står det: ”Drikk dere ikke 
drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, 
men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre 
med salmer og lovsanger og åndelige sanger, 
og synger og spiller for Herren i deres hjerter” 
(Ef 5,18-19). 

I brevet til kolosserne står det slik: ”La 
Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer 
og formaner hverandre i all visdom med salmer 
og lovsanger og åndelige viser og synger 
med takknemlighet i deres hjerter for Gud” 
(Kol 3,16).

I følge begge disse skriftavsnitt ser det ut til 
at de åndelige sangene finnes i den troende, som 
et direkte resultat av et eller annet. I det første 
sitatet er det virkningsfulle middel å la seg fylle 
av Ånden. I det andre sitatet dreier det seg om at 
Guds ord får bolig i vårt hjerter. 

Der er en dyp sammenheng mellom dette å 

la seg fylle av Ånden, og at Guds ord får bolig i 
hjertet. Ånden kommer til oss gjennom Guds ord. 

Når den troende lar seg fylle av dette ordet og 
denne Ånd, vil han være salig i sitt indre, og så 
kan åndelige sanger strømme ut som bekker med 
levende vann. 

Anne Kristine levde i dette ordet. Også i 
motgangens tid levde hun nær denne uuttøm-
melige kilden. 

Når sangen forstummer
De sangene vi synger er et uttrykk for det som 
bor i vårt hjerte. 

I Salme 137, vers 4, leser vi: ”Hvordan skulle 
vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord?” 

Israel hadde ofte stemt harpen og sunget 
Herrens sanger. Nå hadde de hengt sine harper på 
vidjene (v. 2). 

Hvorfor sang de ikke lenger? Fordi de var i et 
fremmed land i trelldom, under en fremmed makt. 

Hvor mange er det ikke som ligner Israel i 
Babel. En gang kunne de stemme Guds harpe og 
synge om hans kjærlighets frelsende makt, men 
nå synger de ikke lenger. Sangen er forstummet. 

De er kommet inn i et fremmed land. De har 
fått for mye å gjøre med denne verdens ære og 
herlighet. De er kommet under en fremmed makt, 
under loven, under en eller annen synd, eller 
kanskje under mennesketrelldom. 

Derfor kan de ikke synge som før da de i 
sannhet var hjemme blant de hellige. 

Er det deg? Så gå ut fra Babel! Guds sønn har 
gjort deg fri! Kom hjem igjen til det land hvor du 
i sannhet hører hjemme, og du får igjen lyst til å 
synge Herrens sanger. 

Sela
Andre steder i Davids salmer har vi et merkelig 
ord, som jeg har stusset over. Det er et ord som 
står over døren til Dronninglund misjonshus: 
ordet Sela. 

Menighetens og den enkelte troendes liv kan 
sammenlignes med en sang som er komponert, 
ikke bare av David, men av den Davids sønn 
som ifølge Guds ord var ”salvet med gledens olje 
framfor sine medbrødre” (Heb 1,9). 
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Ser vi på våre liv som en sang, hvor kom-
ponisten og dirigenten er Jesus selv, så kan 
dette ordet ”Sela” komme til å inneholde mange 
dyrebare lærdommer for oss. 

Sela er tegn på en pause i musikken.
Det kommer i enhver troendes liv en pause. 

Den kan oppstå ved sykdom, ved å skilles fra 
en av våre kjære eller ved et annet brudd i den 
daglige gjerning. 

Bli ikke overrasket om du skulle møte en 
pause på din vei. Det er komponisten som selv 
har nedfelt Sela-tegnet. Han vet hvor og når dette 
tegnet vil virke, så tonenes vellyd blir større, og 
sangen slik klinger vakrere. 

Derfor om tegnet møter deg, selv om du har 
det så travelt, og det er til stor hindring for deg, 
så si likevel at Han har satt det inn i min livs 
sang, og nettopp på dette stedet.

Sela-pausen er en del av musikken. Vi er 
kanskje tilbøyelige til å mene at det bare er 
selve notene som danner musikken, men i virke-
ligheten tjener pausene til å kalle fram et like så 
stort inntrykk på tilhørerne som selve tonene i sin 
fylde. 

På samme måte kan du, om det kommer en 
stille time i ditt liv, lære å si at også denne pausen 
er en del av mitt livs sang og vil bringe mitt 
hjerte trøst. 

Men Sela må ikke få de andre stemmene i 
menigheten til å tie, hvis de ikke har fått beskjed 
om det. De skal bare tjene til at de andre fremtrer 
mer fulltonende. Nettopp slik kommer komposi-
sjonens skjønnhet til sin rett. 

Blir vi for en tid tatt til sides, så la oss lære 
å lytte til musikken og de andre sine stemmer. 
La oss fryde oss over tonenes harmoni og være 
lykkelige, også under den stille ventetid. 

De tause stemmene må følge takten nøye, for 
at de, selv om de er tause, må være i forbindelse 
og full harmoni med koret, som de hele tiden 
utgjør en helhet sammen med.

Glem aldri at dine stille tider er beregnet til 
ettertanke og har en dyp verdi for ditt liv: ”Lær 
oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i 
hjertet” (Sal 90,12). 

Sela pålegger sangerne ikke alene taushet og 
venting, men også nøye å gi akt på når øyeb-
likket er inne til å stemme i. 

Er det ikke slik i mange menneskeliv som 
leves i det stille og trofast venter på Herren? 

I slike timer kan vi lære å si at min stemme 
vil likevel lyde en gang. Mitt livs sang skal atter 
lyde. 

I ventetiden forberedes vi til å ta fatt igjen. 
Husk derfor i den stille time å ha blikket fast 
festet på din himmelske Far så vil han med 
sikkerhet gi deg tegnet når ditt arbeid og tjeneste, 
starter på nytt. 

Det var under denne tiden Anne Kristine fikk 
tjenesten igjen med Plassbyttet. Ved kjøkken-
bordet den kvelden ble det igjen Anne Kristines 
tur til å komme inn i takten. Hun var klar. Takk 
til henne for det.

Og takk til Gud for de herlige toner han la i 
hennes munn!

(Fra ”Nyt Liv” nr 1/2015, Danmark. Gjengitt 
med tillatelse fra forfatter) o
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Guds ord og ”Åpen folkekirke”
Av Olav Hermod Kydland

Den 11. juni 2014 ble det stiftet en orga-
nisasjon som kaller seg ”Åpen folkekirke”. 
Organisasjonen vil arbeide for en vigsels-
liturgi for likekjønnede par innfor rammen av 
Den norske kirke (Dnk). Vigselssaken er en 
symbolsak i arbeidet for en åpen folkekirke og 
for menneskers forhold til kirken, hevdes det.

Videre hevdes det at kirken må først av alt 
feire livet og kjærligheten. Det er jo det troen 
handler om. Visjonen er en kirke der mennesker 
kan komme med hele sitt liv, en kirke uten 
terskel. En kirke der alle er ”bra nok”. Derfor må 
kirken være tydelig i kampen mot ekskludering 
av alle typer, enten det dreier seg om diskrimi-
nering eller fattigdom.

Hva er ekteskapet?
Ekteskapet er en guddommelig innstiftelse. Det 
kalles en ”Guds pakt” (Ord 2,17). Mannen og 
kvinnen trenger hverandre. Bibelen sier: ”Så 
sa Gud Herren: Det er ikke godt for menneske 
å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp 
som er hans like.” (1 M2,18). Mann og kvinne 
kompletterer hverandre.

 Etter at Gud skapte dem, velsignet han 
dem og sa: ”Vær fruktbare og bli mange …” 
(1 M 1,28).

I GT er ekteskapet billede på forholdet 
mellom Herren og Israel (Hos 4,13-14). Profeten 
Jesaja skriver: ”For din skaper er din ektemann, 
Herren, hærskarenes Gud, er hans navn” (Jes 
54,5)

 I Jer 31,32 leser vi: ”Den skal ikke være som 
den pakt jeg opprettet med deres fedre på den 
dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut 
av Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda 
jeg var deres ektemann, sier Herren.”

I Ef 5,21-33 taler apostelen om ekteskapets 
storhet. Det jordiske ekteskapet blir framstilt som 
avbilde av det himmelske og åndelige forhold 
mellom Kristus og menigheten. Hemmeligheten 

som det tales om, består i Kristi forening med sin 
”brud”, menigheten. Denne evigvarige sannhet 
og virkelighet har store deler av kirken forlatt, til 
stor skade for lære og liv.

Hva sier Guds ord om homofilt samliv?
Først vil vi stille spørsmålet: Hva sier Guds 
ord om homofilt samliv? Ifølge Guds ord er 
mennesket skapt i Guds bilde, til mann (mannlig) 
og kvinne (kvinnelig) (1 M 1,27). Mannen skal 
forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, 
og ”de skal være ett kjød” (1 M 2,24). Dette er 
Guds skaperordning fra begynnelsen av, og den 
står fast så lenge denne jord består. Følgelig er 
det monogame og livslange ekteskapet mellom 
én mann og én kvinne Guds vilje og forordning, 
og de ti bud er Guds livslover for menneskelivet. 
Å bryte med Guds skaperordning og bud, er 
derfor synd.

Det 6. bud lyder slik: ”Du skal ikke drive 
hor” (2 M 20,13). Bibelen betegner følgelig 
all seksuell aktivitet utenfor ekteskapet for hor, 
utukt eller ekteskapsbrudd.

 I 3 M 18,22 står det: ”Du skal ikke ligge med 
en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er 
en styggedom”. I 3 M,20,13 betegnes det samme 
som ”en motbydelig gjerning”. 

Det blir ofte hevdet at Jesus ikke uttalte seg 
om homofili. Men Jesus sier: ”Men før skal 
himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av 
loven skal falle bort” Luk 16,17, (se også Mat 
5,18). Og i Joh 10,35 sier Jesus blant annet 
”Skriften kan ikke gjøres ugyldig”. Følgelig 
stadfester Jesus at homofilt samliv er brudd med 
loven, og at Skriftens ord (GT) står fast.

Apostelen Paulus betegner homofile forhold 
som ”skammelig utukt” (Rom 1,27) og sier i 
1 Kor 6 blant annet at verken horkarer, avguds-
dyrkere, ekteskapsbrytere ”eller de som lar 
seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som 
øver utukt med menn”, skal arve Guds rike. 



21

5/2015 Kommentar

I 1 Tim 1,10 sies det at homofilt samliv strider 
mot den sunne lære.

 Apostelen stiller spørsmålet til menigheten 
i Korint om de ikke vet at de som gjør urett, 
ikke skal arve Guds rike. (1 Kor 6,9) Så nevner 
han flere forskjellige synder som er brudd med 
Guds bud blant dem ”– de som lar seg bruke til 
unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med 
menn.” 

Angående de førstnevnte så brukes her beteg-
nelsen malakoi (av malakos – bløt, bløtaktig, 
veik eller kvinneaktig) betyr ”de bløte” og brukes 
om feminine menn som spiller den passive rolle i 
et homoseksuelt forhold.

Når det gjelder oversettelsen ”menn som øver 
utukt med menn”, så står det på gresk arseno-
koites (av arsen = mannlig og koite = seng). 
Rent språklig betyr substantivet “arseno-koítes” 
ordrett “hankjønnssamligger”. Det er ”menn 
som tar menn til sengs” eller ”menn som sover 
eller ligger med menn”. Det vil si det betegner 
en person av hankjønn som utfører seksuelle 
handlinger med en annen person av samme 
kjønn. 

Tidligere MF-lærer Bjørn Helge Sandvei 
sier at dette begrepet understreker at Det nye 
testamente i 1 Kor 6,9 og 1 Tim 1,10 taler om 
homoseksuell adferd generelt, innen rammen av 
en større opplisting av ulike handlinger som er i 
strid med Guds gode vilje. (V. L. 09.08.2000).

Apostelen advarer menigheten om ikke å fare 
vill, for ingen som lever i synd, skal arve Guds 
rike.

”Åpen folkekirke” degraderer Guds ord
Derfor er det beklagelig å måtte konstatere 
at ”Åpen folkekirke” unntar fra denne laste-
katalogen de som lever i homoseksuelle 
parforhold og ønsker en liturgi for homofile par, 
og gi dem Herrens velsignelse i kirken. Med 
andre ord hevdes det at det å leve i homosek-
suelle parforhold ikke er synd, men det var 
kanskje det før i tida. Forstår de da ikke at da 
setter de seg opp mot Herrens apostel som taler 
på vegne av og med fullmakt fra Den treenige 
Gud. Følgelig opphever de Guds hellige bud 

på dette området og opptrer som dommere 
og degraderer Guds ord, og tilpasser det til 
tidsånden og det som er politisk korrekt. 

Da kan en gjerne spørre: Hvem har fått 
mandat til å oppheve Guds ord på dette 
området? Åp 22,19 sier: ”Og dersom noen tar 
bort noe fra ordene i denne profetiske bok, da 
skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra 
den hellige stad, som det er skrevet om i denne 
bok.” (Se også 5 M 4,2 og Ord 30,6). Guds ord 
er innåndet av Guds Hellige Ånd, men de som 
ikke vil godta dette, er da følgelig ikke ledet av 
Guds Ånd, men av en annen eller andre ånder. 

I 1 Kor 6,11 leser vi om noen i menigheten 
som før hadde levd i forskjellige synder, men 
nå var det annerledes. For de hadde latt seg 
vaske rene, noe som skjedde ved dåpen. De 
var blitt helliget. Det vil si de var blitt kalt ut 
fra denne verden til samfunn med Gud Fader. 
De var også blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu 
navn og i Guds Ånd. De hadde med andre ord 
fått forlatelse for alle sine synder og fått Jesu 
Kristi tilregnede rettferdighet. De var nå fridd ut 
fra mørkets makt og satt over i Guds elskende 
Sønns rike (Kol 1,13).

Blant disse syndere i menigheten var det 
nok også noen som hadde levd i homoseksu-
elle forhold, men nå var de blitt gjenfødt og 
rettferdiggjort til et nytt liv. Før hadde de levd 
etter sine kjødelige lyster, men nå levde de i 
samfunnet med Jesus Kristus.

”Åpen folkekirkes” målsetning
Når ”Åpen folkekirke” har som mål å utarbeide 
en liturgi for homofile par, da må dette forstås, 
etter deres oppfatning at Herren anerkjenner 
homofile par, og følgelig trenger de ikke vaskes 
rene, bli helliggjort og rettferdiggjort på grunn 
av dette forholdet.

Målsetningen er da å forandre Dnks lære og 
indirekte si at det som Bibelen betegner som 
synd, er ikke synd i dag, for det viktigste er 
kjærligheten og livet. Dersom det forholder seg 
slik, har en forlatt Bibelens kjærlighetsbegrep, 
og erstattet det med et sekulært kjærlighets-
begrep.
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Nettverket ”Levende folkekirke”
Av Olav Hermod Kydland

Levende folkekirke er et nettverk av kristne 
organisasjoner og enkelt-personer. Den har 
en styringsgruppe på 7 personer hvor Øivind 
Benestad nok er best kjent. Grunnlaget som 
Levende folkekirke er opprettet og fungere på 
er følgende:

Teologisk basis:
”Levende folkekirke slutter seg fullt ut til Den 
norske kirkes basis, som er Den hellige skrift og 
kirkens bekjennelsesskrifter. Bibelen er øverste 
norm i alt som handler om lære og liv.

 
Visjon:
Levende folkekirke ønsker at Den norske kirke 
skal være en tydelig og evangelisk folkekirke, 
slik det sammenfattes i kirkens visjonsdoku-
ment ved ordene ‘bekjennende, åpen, tjenende 
og misjonerende’. Folkekirkens hensikt og mål 
er å kalle alle mennesker i Norge til tro på evan-
geliet og til etterfølgelse av Jesus Kristus.

 
Oppdrag:
Levende folkekirke arbeider for at Den 
norske kirke skal holde fast ved den bibelske 
og felleskirkelige forståelsen av ekteskapet. 
Kirkens lære og liturgi må bygge på sannheten 

om at ekteskapet er Guds ordning for én mann 
og én kvinne.”

 
Ekteskapet i Bibelens lys
Det er betryggende og tillitvekkende å lese 
hva Levende folkekirke sier om ekteskapet i 
Bibelens lys:

”Hele Bibelen er krystallklar på at ektes-
kapet er et samliv mellom mann og kvinne. 
Undervisning og fortellinger, eksempler 
og symboler, Jesu budskap (for eksempel i 
Bergprekenen og i Matteus 19,4-6), apostlenes 
lære og De 10 bud (”Du skal hedre din far og din 
mor”) – alle sier det samme: Ekteskapet består av 
mann og kvinne.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er ingen 
menneskelig oppfinnelse, ingen sosial konstruk-
sjon, men en av Guds grunnleggende ordninger 
for menneskelivet. Få ting i Bibelen er klarere 
enn dette. Dypest sett har verken politikere, 
biskoper eller Kirkemøtet mandat til å omdefi-
nere ekteskapet i sin grunnstruktur.”

Forholdet mellom biologi og barn og statens 
radikale kjønnsideologi
Det er også bibelsk og tillitvekkende å lese 
hva Levende folkekirke skriver om forholdet 

Men da kommer en i konflikt med Guds ord 
som sier: ”For dette er kjærligheten til Gud 
at vi holder hans bud” (1 Joh 5,3). Og Jesus 
sier: ”Dersom dere elsker meg, da holder dere 
mine bud.” (Joh 14,15). Ingen som lever i synd, 
elsker Den treenige Gud, for kjærligheten til 
Gud viser seg ved å holde hans bud.

Prof. Carl Fr. Wisløff skrev i sin tid at den 
sanne Jesu Kristi kirke sier ikke noe annet enn 
det som Guds ord sier: ”Om prest, prost eller 
bisp forkynner noe som er i strid med Guds ord 
i Bibelen, da er det ikke Jesu Kristi kirke som 

taler. Nei, da taler den falske kirke. Luther kalte 
den ”løgnkirken”. Den har fulgt den sanne kirke 
som en skygge hele tiden, det er akkurat som 
Kain og Abel, sier Luther.”

Konklusjon
Konklusjonen må da bli at ”Åpen folkekirkes” 
målsetting er brudd med Skriften og bekjen-
nelsen, det vil si med Dnks basis. Følgelig bør 
ingen støtte organisasjonens falske lære som 
fører vill og utelukker fra Guds evige rike. o
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Bibeltroskap
Av Kjell Dahlene

Vi lever i en tid da det settes spørsmålstegn ved 
det meste. Moralske og etiske spørsmål er i fritt 
fall. Bibelen settes til side i lærespørsmål og 
folk velger seg lærere i hopetall. I slike tider er 
det svært viktig med godt begrunnet veiledning. 
Det har Peter Olsen gitt oss i boka sin ”Bibelens 
syn på seg selv”. Personlig har jeg opplevd det 
som en stor glede å lese hver eneste side i denne 
boka. Den ånder av tillit til Bibelen, og lar den 
veilede inn på det trygge fundament.

Peter Olsen har teologisk utdannelse og 
har vært knyttet til Dansk Luthersk Misjons 
Misjonsskole på Hillerød. Nå er han lektor i 
systematisk teologi på Dansk Bibel-Institutt 
og førsteamanuensis på Fjellhaug International 
University. Dessuten er han forkynner i Luthersk 
Misjon. (For meg personlig har det vært en glede 
å følge med Peter siden jeg første gang møtte 
ham som 6-7 åring på leir.)

Selve grunntanken i boken er hva Skriften 
lærer om seg selv. Vi bøyer oss for det vitnes-
byrd Skriften selv gir. Sitatene fra boka har jeg 

gitt i norsk språkdrakt. De kommer mellom 
anførselstegn. ”Det er både meningsløst og ufor-
skammet å si: ’Jeg tror på deg, Gud, bare ikke på 
det du sier.’ Slik vi stiller oss til Guds ord, stiller 
vi oss til Gud selv.”

Med stor klarhet viser boken oss at de 
bibelske forfattere var klar over sitt guddom-

mellom biologi og barn hvor de imøtegår 
statens radikale kjønnsideologi som fremmes i 
samfunnet i dag.

Når det gjelder dette forhold sies det blant 
annet:

”Kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne 
er ingen tilfeldig egenskap, men forutsetning 
for at barn kan fødes. Alle har én mor og én 
far. Mor-far-barn-relasjonen er derfor unik og 
vesensforskjellig fra alle andre relasjoner.

Staten fremmer nå en radikal kjønnsideologi i 
barnehager, skoler og samfunn. Denne sier at a) 
kjønnsforskjellene i familien er uten betydning, 
b) biologisk slektskap er irrelevant, c) mor 
eller far kan byttes ut med en person av motsatt 
kjønn og d) planlagt farløshet og morløshet er et 
fremskritt og til barns beste. Dersom kirken vil 

holde fast på en bibelsk skapertro, kan den ikke 
legitimere og støtte dette radikale samfunnseks-
perimentet.” 

Vi i Bibelsk Tro er takknemlig for nettverket 
Levende folkekirke. Det er livsviktig at det blir 
fokusert på de bibelske sannheter om ekteskapet, 
biologi og barn i vår kaotiske tid hvor det ikke 
finnes noen absolutter lenger, men hvor alt er 
subjektivt og relativt.

Derfor vil vi slå fast at ekteskapet er en 
skaperordning som verken politikere, biskoper, 
prester, lekfolk eller Kirkemøtet har fått mandat 
fra Den treenige Gud til å omdefinere.

La oss be for nettverket og gjerne støtte det 
økonomisk!

(Les mer her: www.levendefolkekirke.no)
 

 Forfatter: Peter Olsen
 Tittel: Bibelens syn på seg selv
 Ant. sider: 140 sider
 Utgiver: DBI og LM Sønder- og Vest-Jylland

Boken kan kjøpes hos Bibelsk Tro for kr 70,-
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Kjønnsidentitet – lovgjeving og einsretting
Av Johannes Kleppa

Gjennom heile menneskeslekta si historie har 
det vore ei sjølvsagt oppfatning at mennesket 
anten er kvinne eller mann. Kva kjønn ein er, 
kan ein finna ut ved å sjå på sin eigen kropp. 
Naturen definerer kjønnet, og det svarar til at 
Gud skapte oss til mann og kvinne. Det er ei 
skaparordning og del av at vi er skapte i Guds 
bilete.

Rett nok er det ei talmessig svært marginal 
gruppe som har problem med å definera kjønnet 
sitt, anten av fysiske eller psykiske grunnar. 
Denne vesle gruppa skal vi ha respekt for og ta 

på alvor, men ho skal ikkje vera utgangspunktet 
for korleis vi skal tenkja om kjønn. Tvert imot 
er det dei naturgjevne kjønna som skal vera 
grunnlaget, og dei som opplever problem med 
sin kjønnsidentitet, skal hjelpast i lys av det. 
Gjennom den siste generasjonen har det vokse 
fram ein ny måte å forstå kjønn på, der ein 
nedtonar det biologiske og løftar opp det sosiale 
og kjenslemesssige. Det er ein naturalistisk og 
evolusjonistisk måte å tenkja på, der det heile 
har eit tilfeldig og ikkje eit normgjeve utgang-
spunkt. Den postmoderne filosofien og kulturen 

melige oppdrag. Tydelig og direkte talte han ofte 
til dem. Profetene både tok imot åpenbaringen fra 
Gud og ga den videre. De fikk beskjed om både å 
tale til Israels folk og til å skrive ned budskapet. 
(2 Mos 34,27). Jeg har satt mange utropstegn i 
margen i kapitlet ”Gud åpenbarer seg på skrift”. 
Gledelig er også den overbevisende framstil-
lingen av forholdet mellom Det nye og Det gamle 
Testamentet. Begge testamenter er innåndet av 
Gud og Guds Ånd har våket over det som ble 
skrevet ned. Om 2 Tim 3,15-16 skriver han: 
”Legg merke til denne viktige sak: Det er ikke 
bare det saklige innhold som er innåndet av Gud. 
(realinspirasjon). Det er de bestemt. Heller ikke 
er det bare profetene som er inspirert av Gud. 
(personalinpirasjon). De er bestemt også. Men 
det Paulus sier her, er at de skriftene som de har 
fått, De hellige Skrifter, er innåndet eller inspirert 
av Gud.” (verbalinspirasjon).

På en fin måte tar han opp problemet med de 
såkalte feil i Bibelen og gir en tillitsvekkende 
grunnholdning preget av stor ærbødighet overfor 
Skriftens ord. Han tar også et oppgjør med den 
moderne bibelkritikk og viser hvordan den sporer 
av fra sannheten. Med stor interesse leste jeg 
kapitlet ”Inspirasjon eller diktat”. Her gir han 
verdifull forståelse til hvordan Skriften ble til.

Det har blitt mange understrekinger og utrop-
stegn i margen, mens jeg leste. Men jeg har 
også satt et par svake spørsmålstegn. Det første 
er om Moses hadde kilder til 1 Mosebok. Vi 
vet at Moses var opplært i all Egypts visdom 
(Apg 7,22) og kjente historiske kilder, myter 
og legendariske framstillinger, men Guds Ånd 
bevarte ham fra å servere disse i Skriften. At det 
også kunne være sannheter i denne visdommen, 
kan vi vel ikke helt se bort fra og som Guds 
Ånd har kunnet bruke. Men hovedkilden til 
Moses var at han talte ”ansikt til ansikt” med 
opphavsmannen, Gud selv. (2 M 33,11,34,10). 
Vi har med en guddommelig åpenbaring og 
tilbakeskuende profeti å gjøre. Det andre 
spørsmålstegnet er om Ordets iboende kraft. 
Her blir det sagt at de protestantiske kirkene 
utenom den lutherske ikke lærer dette. Så langt 
som jeg kjenner til, er det flere reformerte 
forkynnere og bibellærere som bare har et 
sakralt nådemiddel, og det er Ordet. Men dette 
har de tro på.

Det er en glede for meg å få anbefale denne 
boken på det varmeste. Jeg ønsker at våre bibel-
skoleelever og ikke minst de som tar steget inn 
på den farlige vei som heter teologi, skal ha 
denne boken og dens budskap i bunnen. o 
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Liv andre steder i universet?
Av Claus L. Munk

Jeg undres over at kristne kan mene at det 
kanskje er liv (sivilisasjon) andre steder i 
universet.

Jeg har i den senere tid møtt flere kristne som 
har gitt uttrykk for den tanke at det kan godt være 
beboelige planeter og sivilisasjoner andre steder i 
universet. Jeg mener det er en villfarende tanke, 
født under påvirkning av medienes propaganda 
for evolusjonismen.

Slik jeg ser det, er det helt utelukket at det 
skulle eksistere levende vesen (mennesker) andre 
steder enn på jorda. Grunnen er følgende:

1) Dersom det hadde vært mennesker på 
andre planeter, så ville de også vært under Guds 
forbannelse på grunn av synden. For hele kosmos 
– hele universet – er under fallet. Derfor skal 
både himmel og jord, dvs. alt det skapte, en dag 
forgå (2 Pet 3,10-12).

Det vil si også de sivilisasjoner som noen altså 
mener, kanskje finnes andre steder i universet.

2) Dersom det hadde vært mennesker andre steder, 
så måtte Jesus – ut fra Guds frelsesvilje – også 
vært åpenbart i deres historie og dø på et kors på 
deres planet/planeter, så de kunne bli frelst.

En slik parallell i form av syndefall og Guds 
gjerning til frelse – eller flere slike paralleller – er 
utelukket slik jeg ser det, ifølge Bibelen.

Igjen: Forestillinger om mennesker i andre 
solsystemer er født ut av evolusjonismens 
absurde påstand om at alt har utviklet seg – på 
tilfeldig vis – igjennom milliarder av år. Ved et 
tilfelle er det så oppstått en jord som vår, og livet 
er tilfeldigvis blitt til.

Og når det har hendt på vår klode, hvorfor 
skulle det så ikke også kunne skje på andre 
kloder, tenker en. Men det er ikke sant. Og vi 
skal ikke gi rom for den slags villfarelse.

Evolusjonismen er ikke vitenskap, men tro 
med ateismen som utgangspunkt og grunnvoll. o 

er som hand i hanske til denne tenkinga og 
forsterkar henne. Då vert det personleg skjønn, 
eigne kjensler og kva ein finn fungerer best for 
seg, som avgjer.

Resultatet av dette har så langt toppa seg i 
den kjønnslikegyldige «ekteskapslova». Det er 
ikkje lenger naturen eller biologien som skal 
avgjera samliv og ekteskap, men eigne kjensler 
og erfaringar – og så tilpassar ein det øvrige etter 
det, særleg når det gjeld å få born. Alle veit at 
eit likekjønna samliv i seg sjølv ikkje har livsrett. 
Livet vil stoppa med det, om ein ikkje omgår det 
med den måten naturen ordnar liv på. 

No har regjeringa fremja ei lov som er eit 
ektefødt barn av den ideologien som ligg i den 
kjønnslikegyldige «ekteskapslova» - lov om 
kjønnsskifte. Om vi skulle ha ei lov på dette 
området, måtte ho ta utgangspunkt i slik naturen 
og biologien faktisk er, men då helseministeren 
lansert lova, sa han: «Lovforslaget er historisk 

ved at det ikke lenger skal være helsetjenesten, 
men personen selv som bestemmer om han er 
hun har endret kjønn.» Han fekk seg også til 
å seia at saka handlar om «en grunnleggende 
menneskerett, nemlig retten til å være seg selv». 
Også denne lova må ein finna måtar å omgå, om 
ho skal fungera, som i idrett. 

Ved presentasjonen av lova toppa det heile seg 
i at då helseministeren møtte motstand, sa han 
at det er «nettopp den typen holdninger vi skal 
bekjempe og få vekk med dette lovforslaget». 
Lova skal altså verka tankemessig og ideologisk 
einsrettande. All lov har det med seg at ho skal 
vera normdannande, men det må vera på eit 
naturrettsleg eller eit reint fornuftsmessig plan, 
om lova ikkje skal krenka samvitet. Når ei lov har 
eit bestemt ideologisk utgangspunkt og siktemål, 
som i dette tilfellet, set ho samvitet under press. 

(Dagen 09.07.2015. Innspel. Gjengitt med 
tillatelse av forfatter) o
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Er den kalvinske læren om utvelgelsen bibelsk?
Av Per Bergene Holm

Hos Luther og i lutherdommen er utgangs-
punktet for forståelsen av frelsen Guds 
åpenbaring i lov og evangelium. Denne åpen-
baringen svarer til noe grunnleggende i Guds 
eget vesen, Guds hellighet og kjærlighet. Alt 
i Guds ord må forstås ut fra dette, at Gud er 
hellig og kjærlig, vred og nådig. 

Slik er det ikke hos Calvin. Han kan også tale 
om lov og evangelium, om Guds vrede og Guds 
kjærlighet. Men det er ikke ”det herlige lys” 
som alt skal leses ut fra. Det er noe som er mer 
vesentlig hos Calvin, nemlig Guds allmakt og 
majestet, Guds ære og herlighet. Slik tenker også 
nykalvinistene:

Utvalgt til enten frelse eller fortapelse
Menneskets evige frelse er avgjort i Guds evige 
råd, i Guds suverene dekreter. Noen mennesker 
er utvalgt og forutbestemt til frelse. De andre 
går fortapt, enten fordi Gud har bestemt dem 
til det, eller i det minste fordi han har overlatt 
dem til seg selv og ikke griper inn til frelse 
overfor dem. Resultatet blir det samme. De er 
ekskludert fra Guds frelse.

Gud sørger for at de utvalgte blir frelst ved å 
gjenføde dem, omvende dem og lede dem til tro, 
og siden bevare dem fram til enden. Det er Guds 
gjerning alene, og mennesket har intet å bidra 
med, verken før sin omvendelse, i sin omven-
delse eller etter sin omvendelse. Mennesker som 
kommer til tro og så faller fra, har aldri vært 
sanne troende. 

Når ikke alle blir frelst, så skyldes det at Gud 
ikke vil frelse alle. Hvis Gud ville frelse alle, så 
kunne ingen hindret ham, for han er suveren i sin 
allmakt. Læren om Guds suverenitet umuliggjør 
den tanke at Gud vil frelse alle. Ville han, så 
kunne han. Men når han ikke gjør det, så må det 
være fordi han ikke vil. Han vil nok frelse alle 
slags mennesker (kalvinsk tolkning av 1Tim 2,4), 
men ikke alle mennesker. Det er altså tanken om 

Guds suverenitet og allmakt som styrer læren om 
utvelgelsen.

Luthersk syn på utvelgelsen
I luthersk kristendom er utgangspunktet et helt 
annet. Gud vil at alle skal bli frelst. Det er hans 
kjærlighets vilje. Men frelsen virkeliggjøres 
ikke gjennom Guds allmakt, men gjennom hans 
kjærlighet. Vi kan bruke et bilde:

Om en prins i et totalitært samfunn utvalgte 
en rekke kvinner til sitt harem, så ville han få sin 
vilje igjennom. For han får det som han vil, og 
ingen kan hindre ham. Det er bare et spørsmål 
om å ha suveren makt og evne til å sette makten 
igjennom. Det spørres ikke etter kjærlighet, etter 
overbevisning eller noe annet, bare etter prinsens 
makt. 

Men det er ikke slik det går til der et ekteskap 
har sin grunn i kjærlighet. Der må prinsen gå 

Jean Calvin (1509-1564)
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annerledes til verks. Han må vinne seg sin 
brud, om hun er rik eller fattig, av høy eller lav 
byrd. Det er ikke et spørsmål om makt, men 
om å overbevise om sin kjærlighet og godhet, 
vinne sin brud for seg og knytte bruden til seg, 
ikke med allmaktens bånd, men med tillitens og 
kjærlighetens bånd. Og slik er det Skriften taler 
om utvelgelsen. Den skjer ikke gjennom Guds 
allmakt, men gjennom forkynnelsens dårskap, 
der Gud åpenbarer for mennesket dets ulykke 
og nød, fattigdom og elendighet uten Sønnen, og 
hvor Sønnen males for øynene som den bruden 
i sannhet trenger. Faderen drar til Sønnen og 
åpenbarer Sønnens skjønnhet, kjærlighet og 
rikdom for bruden, inntil hun lar seg dra inn i 
hans favn og av hjertet ønsker å høre ham til. Det 
oppleves ikke som et maktovergrep, men som en 
personlig indre trang å få høre Sønnen til. 

Utvelgelsen har sin grunn i Guds evige råd 
og i hans alminnelige frelsesvilje, men den 
virkeliggjøres i tiden gjennom forkynnelsens 
dårskap, som lignes med en innbydelse, en 
dragende makt som søker å overbevise og vende 
den Gudfiendtlige til Guds nåde. Det lignes med 
innbydelsen til et gjestebud. Alle er kalt eller 
innbudt, de utvalgte er de som innbydelsen og 
kallet når sitt mål hos. Utvelgelsen er derfor 

Guds nådes verk alene, ved Guds ord og Guds 
Ånd, men det skjer ikke i kraft av et evig dekret 
hos Gud som Gud suverent setter igjennom ved 
sin allmakt, men i kraft av Guds utvelgende 
nåde som har sin rot i Guds evige råd, men som 
virkeliggjøres i tiden gjennom Guds Ånd og 
nådens midler.

Rom 9 – tjenerutvelgelsen
Rom 9 brukes ofte som Skriftbevis for den 
kalvinske utvelgelseslæren. Der tar apostelen 
Paulus fram noen eksempler på Guds utvelgelse 
i historien, for blant annet å vise at Gud ikke 
velger etter fortjeneste, men av nåde. 

Bakgrunnen er denne: Man kunne tenke at 
Guds ord til Israel har slått feil. Hadde ikke Gud 
utvalgt Israel? Men nå var det jo nesten ingen 
av dem som ble frelst, hva da med utvelgelsen? 
Denne innvendingen skyldes blant annet at man 
blander sammen to slags utvelgelser. Israel er 
utvalgt til å være Herrens tjener, en tjener til å 
åpenbare og virkeliggjøre Guds frelsesråd. Israel 
er ikke frelst eller Guds barn i kraft av denne 
tjenerutvelgelsen. Det blir bare Israel ved tro på 
den frelse som er åpenbart gjennom dem. 

Men om det er slik, så kaster likevel tjener-
utvelgelsen lys over hvordan Guds utvelgelse 
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alltid er av nåde, og ikke etter fortjeneste. 
Tjenerutvelgelsen kaster altså lys over frelses-
utvelgelsen. 

Jakob ble ikke utvalgt fordi han var bedre enn 
Esau, det var ikke pga av hans gode gjerninger 
eller fortjeneste, men det var en utvelgelse av 
nåde, en utvelgelse som skjedde før de var født 
og før de ennå hadde gjort verken godt eller 
ondt. Tjenerutvelgelsen var eksklusiv, dvs. at den 
som ikke ble valgt til å være tjener, han ble satt 
på sidelinjen. Slik ble Isak valgt, ikke Ismael; 
Jakob og ikke Esau; Juda og ikke Efraim; David 
og ikke Jonatan osv. Det er dette som ligger i 
ordene: ”Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg.” 

Esau var ikke forutbestemt til fortapelse. 
Han kunne også blitt frelst, om han i tro hadde 
bøyd seg inn under den frelse som ble åpenbart 
gjennom Jakob. Men det ville han ikke. Men vi 
har et annet eksempel på det i Israels historie. 
Gud valgte ut David, ikke Sauls sønn Jonatan. 
Jonatan skulle overtatt tronen etter sin far, men 
Gud forkastet Saul og hans slekt, og valgte i 
stedet David og salvet ham til konge. Det betyr 
ikke at Jonatan gikk fortapt, men bare at han 
ikke var utvalgt til å være den ætt Kristus skulle 
åpenbares gjennom og komme fra. Men Jonatan 
bøyde seg inn under dette frelsesrådet og ble 
frelst ved tro. 

Mens tjenerutvelgelsen er eksklusiv, dvs. 
ekskluderer den som ikke velges, så er det ikke 
slik med frelsesutvelgelsen. At noen utvelges til 
frelse, ekskluderer ikke noen andre, men de er 
også inkludert i kallet og Guds frelsesvilje. Gud 
ekskluderer ingen, men man ekskluderer seg 
selv ved vantro og motstand mot Guds kall.

Tjenerutvelgelsen har også både en positiv og 
negativ side. Gud har også utvalgt noen til å tjene 
ham og hans frelsesåpenbaring på negativ måte. 
Når Gud oppreiste Farao til hersker over Egypt, 
så var det nettopp for at han gjennom dennes 
motstand og forherdelse skulle få vise sin makt 
og forkynne sitt store frelsernavn på jorden. 

Det betyr altså ikke at Gud hadde forut-
bestemt Farao til fortapelse! Men Gud lot nettopp 
denne Farao komme til makten, for gjennom 
hans motstand og forherdelse mot Guds ord og 
Moses, å vise sin makt og åpenbare sin frelse 
for hele jorden. Vi møter noe av det samme ved 
utvelgelsen av Judas. I sin motstand tjente han 
Guds frelsesråd. 

Jødene og utvelgelsen
Gud bruker hvem han vil for å åpenbare og 
virkeliggjøre sitt frelsesråd, og han danner dem 
slik det tjener hans råd. Slik var det også med 
Israel og jødene. Deres forherdelse mot Jesus 
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og evangeliet brukte Gud i sin virkeliggjørelse 
av frelsen, først for å virkeliggjøre korsfes-
telsen av Jesus og siden for å drive evangeliet 
ut til hedningene (Rom 11). Men det betyr ikke 
at Israel er forkastet av Gud og forutbestemt til 
fortapelse. Nei, Gud vil nettopp at disse skal 
komme til tro og bli frelst!

Apostelen bruker så Jer 18 for å kaste lys 
over det han sier. I Jer 18 er situasjonen at 
jødene ved sin synd og sitt frafall har kommet 
under Guds vrede. Gud har derfor begynt å 
danne folket til undergang. Folket er som leire 
i Guds hender. Profetenes ord virker ikke til 
omvendelse og frelse, men til enda sterkere 
forherdelse, akkurat slik profeten Jesajas ord 
også skulle virke (Jes 6,9-10). Men det er ikke 
profetens skyld eller Guds ords skyld at det 
går slik. For Guds ord er i sitt innhold et kall 
til omvendelse og frelse. Men dets virkning er 
pga folkets motstand bare en stadig sterkere 
forherdelse. Gjennom dette danner Gud folket 
til undergang. 

Men dette er ikke noe uavvendelig! Dersom 
folket tross det Gud nå holder på å gjøre med 
det, likevel ved Guds miskunn skulle omvende 
seg, så vil Gud i sin langmodighet forbarme seg 
over dem og avbryte den dannelse til undergang 
som han nå har begynt på. Han kan bryte av og 
danne dem på nytt, ikke til det vredens kar han 
holder på med, men til et nådens kar. Apostelen 
kaller i Rom 9 et slikt kar som blir omdannet fra 
vrede til nåde for ”miskunnhetens kar”.

Når Guds dom på apostelens tid ikke umid-
delbart rammet jødene etter deres forkastelse 
av Jesus, så var det nettopp for at Gud kunne 
kunngjøre hvor rik hans herlighet var over 
miskunnhetens kar, dvs. over dem Gud fikk 
forbarme seg over og frelse. Tenk, Guds nåde er 
så stor og rekker til dem som har stått Gud imot 
og som han er i ferd med å danne til vrede og 
undergang! Han kan igjen ta seg av dem.

Gjennom dommen viser Gud sin vrede 
og gjør sin veldige makt til dom kjent blant 
folkene, til advarsel og vekkelse blant dem 
som ser det, og til ærefrykt for dem som tror 
på ham. Men det største for Gud er ikke å vise 

sin allmakt og majestet! Det er noe som er enda 
større, nemlig å åpenbare sin miskunnhet og 
nåde! 

Gud vil omvende den ugudelige
Gud har ikke behag i den ugudeliges død, men 
i at han omvender seg og får leve (Esek 18,23; 
33,11). Derfor bar Gud i langmodighet over 
med jødene etter deres forkastelse av Jesus og 
den påfølgende forfølgelse av de kristne. Det 
var nettopp for at Gud kunne vise hvor rik hans 
frelses herlighet var over dem han fikk vise 
miskunn over. Apostelen Paulus er jo selv det 
sterkeste uttrykk for dette (jf 1Tim 1,15-17). 

Apostelen viser til slutt i Rom 9 til profeten 
Hosea (Hos 2,23; 1,10) som taler om at Gud en 
dag skal miskunne seg over sitt folk som han 
har sendt fra seg og ikke lenger aktet som sitt 
folk. Israel ble ved Guds dom som et hedninge-
folk, men Gud skal i sin tid igjen forbarme seg 
over det, av nåde. Men apostelen Paulus ser 
mer enn et løfte om at Gud skal forbarme seg 
over det frafalne Israel. Kan Gud forbarme seg 
over et Israel som er blitt som et hedningefolk, 
så kan han og vil han forbarme seg over ”de 
forkastede” (ikke-utvalgte) hedningefolkene 
også og gjøre dem til sitt folk. 

Og det er ingenlunde tale om noe de har 
fortjent. Både hedninger og jøder må karakteri-
seres som ”henne som ikke er elsket”, men 
som Gud i sin nåde og miskunnhet forbarmer 
seg over og gjør til sitt folk. Både jøder og 
hedninger frelses på samme måte, ved Herren 
Jesu nåde (Apg 15,11), ved Guds uforskyldte 
kjærlighet og frelse i Jesus Kristus. 

Hovedsaken er altså i Rom 9 nettopp at 
ingen er endelig forkastet eller forutbestemt til 
fortapelse, men at Gud også forbarmer seg over 
de mennesker og folk som han har gjort rede til 
undergang, de som er forkastet og allerede er 
inne i en forherdelsesprosess. Det er på ingen 
måte etter fortjeneste, men pur nåde, når disse 
blir frelst. o
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