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Demonisk bønn fra Stavanger bispestol
Av Eivind Gjerde

Vranglæreren Anne Lise Ådnøy som innehar 
bispestolen i Stavanger, la onsdag 11. mai 
2022 ut følgende kommentar på sin offisielle 
facebook-side: “Overdådig blomstring, men 
ingen mild mai. Det blåser en kald vind over 
de amerikanske statene. Retten til selvbestemt 
abort kan forsvinne eller blir sterkt begrenset. 
Det rosa treet på Storhaug får representerer 
jenter som trenger trygghet for egen kropp og 
helse. Hvordan kan et samfunn spille kvinneliv 
50 år tilbake?”

Etter disse grusomme ordene fra en kvinne 
som selv burde føre an i kampen mot drapene 
på Guds minste små i morsliv, kommer en 
dypt blasfemisk bønn. Den var rett og slett 
rystende lesning. Hun ber: “Gode Gud, du som 
skapte kvinner i ditt bilde. Gjør det mulig for 
de amerikanske kvinnene som blir ufrivillig 
gravide å avbryte svangerskapet innenfor 
lovlige, trygge rammer. Amen.”

Hvor blind og forvillet er det mulig å bli?! 
Be til Gud om at barna i USA fortsatt skal 
bli slaktet i morsliv. Be til Gud om at barna i 
mors liv fortsatt skal ofres til Satan, han som 
bare er kommet for å stjele, myrde og ødelegge 
(Joh 10,10). Be til Gud om at amerikanske 
fosterdrapsinstitusjoner fortsatt kan slakte barn 
helt frem til fødselsøyeblikket. Be til Gud om 
at blodet fortsatt skal strømme fra de blodige 
likene til titusener, hundretusener og millioner 
av små menneskeliv, som alle som en er skapt 
i Guds bilde.

Dette var ikke en bønn til den gode Gud, 
men til den onde Satan. Så forblindet er 
vranglæreren Anne Lise Ådnøy i Den norske 
kirken. Hun er dessverre ikke alene, men 
mange med henne. De såkalte biskopene i Den 
norske kirke har liten omsorg for det ufødte liv. 
De fleste er politiske korrekte og har bøyd seg 
for tidsånden. De fleste lever i synd og opprør 
og er helt borte fra livet med den sanne Gud. 

Å be til Gud om beskyttelse for retten 
til fosterdrap, må være det hittil styggeste 
angrepet på Gud og det ufødte liv som har 
kommet fra en person kledd i bispekåpe. Det 
er som man må klype seg i armen. Er dette 
virkelig blitt satt på trykk?

Kommentaren hennes er selvsagt møtt 
med en storm av protester. Etter press har 
hun gått tilbake på sin kommentar, men noen 
dyp anger har vi ikke kunnet registrere. Den 
eneste angeren som teller i dette spørsmålet er 
å bekjenne for Gud og mennesker at hun har 
syndet, og at hun fra nå av vil kjempe for retten 
til at alle barna som er blitt unnfanget i mors 
liv, skal få leve! Det ufødte barnet må få leve. 
Det har livets rett. Det er skapt i Guds bilde og 
elsket av Ham. Det er det dette handler om. 
Fosterdrap er synd mot det femte budet om at 
du ikke skal slå i hel.

Det som er det mest fortvilende fra et 
bibelsk synspunkt, etter at Den norske kirke 
har falt blant åndelige røvere, er at de mest 
forsvarsløse av alle menneskeliv, får lide. 
Hvem står egentlig opp for det ufødte liv i dag 
mellom lederne i Den norske kirken? Finnes 
det noen i det hele tatt? 

Den norske kirke er ikke noen sann bibelsk 
kirke lenger, men en løgnkirke hvor mørkets 
fyrste styrer. Hans tjenere i dette religions-
samfunnet, fremmer alle slags former for synd 
og gudsopprør med fosterdrap som det verste, 
etterfulgt av sodomi, radikal kjønnsteori, brudd 
på ekteskapet, kvinnelig bispe- og prestetjeneste, 
motstand og hat mot Israel og forfølgelse og 
utestengelse av bibeltro prester, for å nevne det 
mest alvorlige.

Vi kan bare be til Gud om en bibelsk 
vekkelse og et oppgjør med de onde kreftene 
som har ødelagt Den norske kirken.

Men hva med oss som roser oss av å være 
bibeltro? Hvordan er kampen for det ufødte liv 
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hos oss, vi som enda vil stå fast på Den norske 
kirkens gamle grunn, nemlig Guds Ord og den 
evangelisk-lutherske bekjennelsen? Vi må med 
sorg konstatere at kampen er svak, i alle fall 
rent ytre sett. 

Men kanskje er det mange som i sitt 
lønnkammer roper til Gud om vekkelse i folket 
og om vern for det ufødte livet! Vi får håpe at 
denne indre bønnekampen er langt sterkere! 
Gud hører nemlig bønn. Gud hører bønn om å 
berge barna i mors liv. Gud hører bønnen om 
å gi barnet i mors liv rettsvernet tilbake igjen. 
Det skal alle som kjemper i bønn for barnet i 
mors liv vite for sikkert. En dag skal drapene 
ta slutt og de ansvarlige for drapene stilles til 
ansvar for den himmelske Høyesteretten. 

Vi må aldri glemme å be til Gud. Han er 
ikke døv. Han hører og i sin tid vil han gripe 
inn. Det har vi følgende mektige løfte på: “Og 
dette er den frimodige tilliten vi har til ham, 
at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så 
hører han oss, og dersom vi vet at han hører 
oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått 
våre bønneemner oppfylt hos ham.” 1 Johannes 
brev 5,14-15. 

I USA er kampen for det ufødte livet mye 
sterkere, og der har de som kjemper for det 
ufødte livet, hatt stor fremgang. Det viser at det 
nytter å kjempe, og det nytter å be til Gud. Flere 
stater har strammet kraftig inn på rettighetene 
til fosterdrap. Guvernøren i Oklahoma. Kevin 
Stitt signerte nå i mai 2022 den strengeste 
abortloven i nyere tid i USA. Loven sier at 
det er forbudt å ta abort med noen få unntak. 
Dersom kvinnen er blitt gravid gjennom en 
incest eller voldtekt som er meldt til politiet, 
kan abort bli innvilget. Det samme gjelder om 
morens liv kan reddes om barnet blir tatt bort.

Signalene fra en rekke stater i USA i 
abortspørsmålet er svært gledelige. Nå kan vi 
be og håpe på at den skjendige domsavsigelsen 
i USAs høyesterett 22. januar 1973, kalt Roe 
mot Wade, skal bli opphevet. Denne dommen 
har i praksis legalisert fosterdrap inntil fødsels-
øyeblikket. Dommen ble tredd ned over alle 
delstatene og har ført til at 62 millioner ufødte 

barn er blitt drept. Dette er legalisert folkemord. 
Nå er flertallet av dommerne i Høyesterett 
konservative og republikanere. Det er reelt håp 
om at loven fra 1973 vil falle.

Vi må be og arbeide for at den iveren som 
“pro life-bevegelsen” i USA viser, kan smitte 
over på oss i Norge og i Europa! Det hadde 
vært stort.

Tallet på barn som er drept i mors liv opp 
gjennom menneskehetens blodige historie er 
utallige. Men ikke ett av disse barna er glemt 
av Gud! På dommens dag vil Gud stille dem 
opp som vitner mot sine drapsmenn og draps-
kvinner. Den evige ild venter på dem som har 
holdt fast ved sine drap på det ufødte liv. Men 
det er tilgivelse og nåde å få hos Jesus Kristus 
for alle dem som kommer til Ham med sin 
synd mot Gud og mot Jesu minste små, barna 
i mors liv. o
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Andakt

Vårt hjemland er i himmelen
Av Hans Erik Nissen

Hører du Jesus til, er du borger i Guds rike.
 Hvor lett er det ikke å glemme det! De 

jordiske oppgavene erobrer sinn og tanker. 
Samtidig lever vi i en verden der ord og bilder 
blir bestemt av en ikke-kristen tankegang. 
Uten at det blir sagt direkte, snakkes det som 
om denne jorden er alt. Derfor gjelder det 
om å bevare livet på jorden lengst mulig og å 
oppnå best mulig livskvalitet.

 Kan vi undre oss over at mange kristne 
blir fanget inn av denne verden i den grad at 
de glemmer himmelen?

 Ja, det er ufattelig!
 Når Gud gjennom Ordet forsikrer oss 

om at vi har vårt hjemland i himmelen, må 
vi bøye oss i skam. Det er ubegripelig at vi 
tenker så lite på den bolig som det har kostet 
Jesus så mye å sette i stand for oss.

 Du er himmelborger. Du er på vei hjem. 
Hver dag bringer deg nærmere målet.

 Mye i ditt liv faller på plass når du ser det 
i lyset av at Herren fører deg til himmelen. 
Dersom Gud gav deg alt det du begjærer, 

ville du ikke nå målet. Da ville du bygge deg 
et lite paradis på jorden.

 Trengslene og prøvelsene som Herren 
sender på din vei, er nødvendige. De er 
med å få deg til å rette blikket fremover og 
hjemover. Motgang og trengsel gjør det 
lettere å gjennomskue verdens blendverk og 
bedrag.

 Du er på vei hjem.
 Og hva er himmelen?
 Den er først og fremst Jesus. Her på 

jorden ser du ham ikke, selv om han vandrer 
ved din side. I himmelen blir det annerledes. 
Der skal du se ham ansikt til ansikt.

 I himmelen skal Jesu herlighet være stor 
for ditt hjerte. Alt det du gjør er fyllt av ham. 
Du skal leve i hans lys. Han skal tørke hver 
tåre av dine øyne. Da skal det ikke være noen 
død mer, heller ikke sorg, heller ikke skrik 
eller pine.

(Fra andaktsboka “Ett er nødvendig”, 1. des. 
Lunde Forlag) o 
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Dikt

Bevar meg

Jag Satan på dør
– og de tvilende tanker

som kommer så snikende inn over meg!
Jeg går som på glør

hvis jeg samler og sanker
Bevar meg i nåde!
Å, må du få råde

her over mitt sinn, så jeg virkelig både
kan elske deg helt og korsfeste mitt “Jeg”.

Å Herre, så dvel
her hos meg slik du lover,

og bruk meg og dann meg og led du min gang.
Å, redd du min sjel
i all evighet over.

Å, la meg få se deg og still du min trang.
Ja, la meg i Ordet
få se i den store

forløsning og frelse og soning du gjorde.
Bevar meg i gudsbarnets stilling og rang.

Og så skal jeg stå
på den evige stranden,

og prise deg, evige frelser og Gud.
La allting forgå

– jeg har deg, ingen annen
til liv og til frelse. Jeg står i ditt skrud

for dommerens skranke.
Å, salige tanke!

Å, mitt hjerte: Nå kan du opphøre å banke!
Og døden kan komme med avskjedens bud!

Av Olav Nergård
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Trossanhet / Fra troens slagmark

Hva er sannhet?
Av Per Bergene Holm

Jesus står for Pilatus, og Jesus henvender seg til 
ham og krever at Pilatus personlig tar stilling til 
ham og hans ord. Jesus sier at han er kommet 
for å vitne for sannheten, og at hver den som er 
av sannheten hører hans røst. Pilatus bryter hele 
den vanskelige samtalen av med ordene: Hva er 
sannhet? 

Pilatus kan ikke forholde seg til en absolutt 
sannhet, et enten – eller. Han søker derfor tilflukt 
i en filosofisk skeptisisme hvor alt er relativt og 
det ikke finnes noen absolutt sannhet, hvor hver 
og en kan finne sin “sannhet”. Det er det moderne 
menneskes posisjon. Pilatus stiller seg positiv, 
men samtidig likegyldig til Jesus. Det angår 
ikke ham, og han toer sine hender. Men dermed 
avviser Pilatus Jesus. Han hører ikke Jesu røst, 
han tar ikke imot hans ord og Jesus selv. 

Overfor Jesus og Guds ord er det nemlig 
umulig å forholde seg likegyldig eller relati-
vistisk. Jesus er ikke en sannhet blant mange, 
slik er det heller ikke med Guds ord og bud. 
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, 
slik skiller han i sitt ord mellom sannhet 
og løgn, ondt og godt, rett og galt. Gud gir 
synden navn og beskriver hva som er godt, 
rett og sant. Og det er bare én vei til frelse og 
bare ett navn vi kan bli frelst ved. Det er ikke 
en vei for meg og en for deg, men bare én vei!

Det moderne menneske hevder imidlertid at 
det finnes en sannhet for deg, og en annen for 
meg. Du kan leve slik du vil, og jeg kan leve slik 
jeg vil. Og ingen må si at noe er ondt eller galt, 
det beror alt på hva den enkelte selv føler og har 
tro for. Det er bare én ting som ikke kan tåles: At 
noen sier at noe er sannhet, rett og godt, mens 
annet er løgn, galt og ondt. Det kalles hatretorikk, 
diskriminerende holdning osv. Det skal forbys og 
straffes!

Dersom noe og noen er Sannheten, den ene og 
eneste Sannhet, så er alt annet løgn og usannhet. 
Jesus gjør krav på å være Sannheten, og følgelig 
er alle andre mennesker løgnere (jf. Rom 3,4) og 
et hvert annet livssyn og religiøsitet usannhet og 
løgn. Jesus sier at han vitner for sannheten og at 
Guds ord er denne ene og eneste sannhet (Joh 
17,17). Vårt forhold til Gud og vårt evige liv står 
og faller med vårt forhold til Guds ord og til Jesus 
Kristus. Vi har ett og det samme forhold til Gud 
som vi har til hans ord, ett og samme forhold til 
Jesus som vi har til hans ord. 

Om vi ikke tror at Jesus er den han sier seg 
å være, så vil vi dø i våre synder. Det er bare de 
som blir i Jesu ord som i sannhet er hans disipler, 
alle andre er ufrie og treller under synden (Joh 
8,24ff). Slik taler Jesus. Svarer du som Pilatus 
eller hører du Jesu røst og følger den? o

Sann kristendom er uforenlig med denne verden
Av Per Haakonsen

Kristendom er budskapet om frelse fra synd, 
død, dom og fortapelse. Det er ikke et budskap 
om menneskerettigheter, fellesskap, demokrati 
og likestilling. Det siste gjenspeiler en huma-
nistisk virkelighetsforståelse, ikke en kristen.

Kristendom er ikke inkluderende, men 

snarere ekskluderende. De fleste mennesker 
i vår tid vil ha seg frabedt å bli omtalt som 
syndere.

All tale om dom og fortapelse virker 
frastøtende, for ikke å si opprørende. 
Kristendommens forståelse av mennesket 
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Bokklipp

Angående Bibelsk Tro!
Det er anledning til å få Bibelsk 

Tro som pdf som vedlegg til 
e-mail. Dersom du ønsker det, 

vennligst oppgi ditt navn og 
adresse + din e-mailadresse til 

btpost@bibelsk-tro.no

Utdrag fra “Det skjulte liv”
Av Adolph Saphir

Spesielt mystisk er læren om at det er av nåde. 
Selv om den blir holdt for å være fundamental i 
alle evangeliske menigheter. Dette er fordi den 
holder fast på at det bare er nåden, og ikke noe 
annet som er kilden til alle våre gode tanker, 
ord, og gjerninger.

… hvor kan vi unnslippe Allvitenhetens øye, 
eller skjerme oss mot vår hellige Guds vrede?

Det er bare ett gjemmested: Gud selv. Det 
eneste trygge sted for hjelpeløse og syndige 
mennesker er nær Gud. I armene på Faderen, 
ved Jesu føtter, synderes venn. Den kors-
festede, men nå opphøyde, for å gi omvendelse 
og syndenes forlatelse.

Kom til Jesus, og du er på et hemmelig sted 
i det høyeste, der intet ondt kan ramme deg, ei 
heller noen plage kan komme nær din bolig. 
Det er ingen fordømmelse for dem som er i 
Kristus Jesus.

I lignelsen om den bortkomne sønn, vises 
omvendelsen i dens handling. “Han kom 
til seg selv”, han sa, han ville, han sto opp. 
Den hemmelige kilde til denne omvendelse 
er ikke nevnt – Faderen og den Hellige Ånds 
påvirkning er skjult! Den pedagogiske visdom 
i denne taushet er ikke lett å huske.

Da bør alle huske at vår hensikt ikke er 

og menneskets stilling innfor den allmektige 
Gud, harmonerer overhodet ikke med vår tids 
forståelse.

Vår tid ser på mennesket som en som 
skal finne seg selv og realisere seg selv. 
Kristendommen snakker om å forsake seg selv.

Derfor blir alle forsøk på å forene sann kris-
tendom med de åndskrefter som rår i vårt tid et 
feilskjær og en avsporing. Sann kristendom er 
uforenlig med denne verden.

Sann kristendom er uforenlig med denne 
verden. Kristendommen er åpen for alle dem 
som søker Ham, ikke for dem som søker seg selv. 
“Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt 
hjerte, og han frelser dem som har en sønder-
knust ånd” (Salme 34,19).

Her hører vi hvem Herren hjelper og hvilke 
mennesker som søker ham. Det mennesket som 
ikke kan klare seg selv og som har tungt å bære, 
er velkommen til Jesus. I vår mettede og selvtil-

fredse tid kan vi trygt si at det er de færreste.
Ingen liker å bli oppfattet som en som ikke 

kan klare seg selv, men må ha hjelp fra “oven” 
for å leve. Det er i sannhet ingen appell til det 
brede lag av folket. Men Jesus sier: “Kom til meg 
alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg 
vil gi dere hvile” (Matt 11,28) Det er en appell til 
alle mennesker. Men i vår tid er det de færreste 
som tar imot det.

“Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike 
er deres” (Matt 5,3), sier Jesus til sine disipler. 
Himlenes rike tilhører dem som ikke er noe i seg 
selv – og bare dem.

Det er en rikdom å kunne tilhøre Jesus og få 
del i Guds rike. Det er en sorg at så få tar imot 
dette. Guds ord er et ord til alle mennesker. Men 
de fleste velger å vende det ryggen. Derfor blir 
kristendommen et fellesskap av og for de få – 
ikke de mange. o
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å forkynne “gjenfødelse”, men å forkynne 
Kristus. Ingen problemer i læren, eller tilsyn-
elatende motsigelser i den, må noen gang 
komme mellom Guds stemme, Jesu kall og 
syndere som trenger frelse.

De kristnes fred er fullkommen, fordi de eier 
en fullkommen Kristus! 
På samme vis er vi fullkomne og fullstendige i 
vår ånd og i vår vandrings karakter. De kristnes 
nye liv består ikke av en gradvis mottagelse 
av enkelte påbud og bud, noen mekaniske 
utøvelser av individuelle dyder og selvfornek-
telse, men i å ikle seg det nye menneske, slik 
at det som var i Kristus Jesus nå er i oss. Ved 
Kristi død er vi blitt korsfestet fra synden og 
verden. All synd i kjødet ble der totalt fordømt. 
Vi som tror på Jesus, har dødd fra synden med 
og i Ham. Hele vårt nye liv har sprunget ut ved 
Kristi oppstandelse.

Start daglig og ofte med gleden over Guds 
frelse, og end alltid dagen med å prise Gud. 
Begynn med evangeliet, det gode budskap om 
Guds kjærlighet i Kristus. Si til deg selv: Han 
elsket meg først. Jeg har fått nåde. Gud har gitt 
meg Kristus. La ditt hjerte først bli etablert av 
nåden og gled deg i Herren. Ikke tenk på å gi 
Gud noe før du har mottatt alt fra Ham. Og la 
ingen følelse av din uverdighet hindre deg i å 
ta tak i Guds bunnløse og fullt ut tilstrekkelige 

nåde. Følelsen av guddommelig kjærlighet vil 
holde deg mer ydmyk, mer kjærlig, mer aktiv 
og inderlig i tjeneste enn noe annet. Dette er det 
eneste startpunkt i det kristne livet, forsikringen 
av Guds kjærlighet ved troen på Kristus.

“Mange har forklart ordet “bo i Kristus”, 
og at “Kristus bor i oss”, rett og slett betyr at 
vi tenker på Kristus. Når de så tenker på Kristi 
lidelser og død, mener de at Kristus er i dem, 
og de i Ham. Det er enda mange blant oss som 
tenker at Kristus er i dem, fordi de husker på 
Kristus og hva Han måtte tåle. De vurderer 
ikke at troen på Kristus er den sanne åndelige 
måte som Kristus er i dem og de i Kristus, men 
drømmer om at det evige livet består i at de 
løper etter, tenker på, og mener rett om Kristus. 
Og de selv er opptatt med det ytre, slik det ofte 
var praktisert under pavedømmet. Og slik er 
det enda - at å meditere på Kristi lidelser blir 
regnet som om Kristus bor i hjertet, men da blir 
Kristi lidelser misforstått og undergravd. For 
Herren sier ikke: Dine tanker om meg er i meg, 
eller mine tanker er i deg, men jeg, JEG er i 
deg. Han taler ikke bare om sine tanker, men at 
jeg, med legeme, sjel, gudsfrykt, rettferdighet, 
med synder, galskap og visdom er i Ham, 
og Kristus, med sin, visdom, rettferdighet, 
hellighet og velsignelse er i meg” (Luther).

(Oversatt av Knut Hegle) o

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13)
Av Einar Kristoffersen

“I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren 
sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av 
Hans kåpe fylte templet. 2 Serafer stod omkring 
Ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket 
han ansiktet, med to dekket han føttene, og med 
to fløy han. 3 Og den ene ropte til den andre og 
sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes 
Gud! All jorden er full av Hans herlighet. 4 

Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som 
ropte, og huset ble fylt med røk. 5 Da sa jeg: 
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. 6 Da fløy en av 
serafene bort til meg. Han hadde en glødende 
stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den 
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fra alteret. 7 Og han rørte ved min munn med 
den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, 
din misgjerning er tatt bort, og din synd er 
sonet. 8 Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal 
jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: 
Se, her er jeg, send meg! 9 Og Han sa: Gå av 
sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå 
ikke! Se og se, men skjønn ikke! 10 Gjør hjertet 
sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin 
øynene til, for at de ikke skal se med øynene 
og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal 
forstå og omvende seg, så det kan bli leget. 11 
Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre? Og Han sa: 
Til byene er ødelagt og folketomme, og husene 
uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt 
til en ørken. 12 Herren skal drive menneskene 
langt bort, og tomheten blir stor i landet. 13 Om 
det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også 
den bli fortært. Men likesom det blir en stubb 
igjen av terebinten og eiken når en feller dem, 
slik skal en hellig sæd* være den stubb som blir 
igjen av folket.” (Jes 6,1-13)

Et mektig møte Jesaja har med Herren her. 
Det livsforvandlende i profetens liv var fremfor 
alt dette, at han fikk et aldeles nytt innsyn i, og 
forståelse av hvem og hvordan Herren faktisk 
var.

Han var en virkelig Herrens tjener Jesaja – 
sendt til folket med et budskap fra Herren. Et 
budskap så lite i folkets favør at han endte opp 
med å bli forfulgt og saget i to. Og slik er det 
vel alltid med det sanne budskap fra Herren. 

Men det blir stående som et vitnesbyrd over 
profeten, han holdt fast på det budskap han 
hadde fått å forkynne uten å vike for folkets 
press.

For det store flertall er det alltid til anstøt, 
for det følger aldri åndsstrømningene i tiden. 
Verken de verdslige eller de religiøse, men er 
tvert imot alltid på kollisjonskurs med disse.

Alt dette i vår tids kristenhet som inngår 
kompromiss med verdens vis, åpenbarer bare 
at det ikke er av Gud, eller iallfall har veket fra 
Ham.

Jesaja var jo sendt med et forferdelig doms-
budskap til folket, for deres synds skyld – deres 
frafall fra Herren. Men likevel ser vi en rest blir 
igjen av folket. Og det var de som gav Gud rett 
i sitt hjerte, da de hørte budskapet. Altså ikke 
bare med munnen, men i sitt hjerte, og tok 
dommen innover seg.

Vi vet jo at Herren også taler til profeten 
Elias om en liten flokk som ikke hadde gått 
etter de forførende åndsstrømningene i Israel. 
Sju tusen som ikke hadde bøyd kne for Ba’al.

Å du, om en måtte bli regnet blant dem 
Herren åpner for. De som Han regner for sine, 
nemlig de som har tatt imot Hans ord. De andre 
støtte Guds budskap fra seg, og krevde ord de 
kunne like å høre – ord som stemte med deres, 
en kan si: åndelig forvillede, tanke og vilje.

Dette er jo den mest alvorlige synd et 
menneske kan begå – lukke sitt øre for Herrens 
ord, og kreve budskap som passer det selv. Å 
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stå Guds ord imot, det er å stå Den Hellige 
Ånd, sannhetens Ånd, imot!

Det får den konsekvens at Gud overlater dette 
mennesket til seg selv og sin egen dømmekraft, 
og da er det i grunn ingen grenser for hva et 
menneske kan synde og leve i verdslighet og 
likevel tro seg å høre Herren til.

 Det er dette Jesus har lagt oss på hjerte å be 
om i Fader vår – at det ikke må skje! “Led oss 
ikke inn i fristelse!” Gud er fortsatt en hellig 
Gud og forblir det for evig!

Men det var denne situasjon dette folket 
befant seg i.

Men vi ser også noe annet her – Jesaja måtte 
selv ta denne dommen innover seg: “Da sa jeg: 
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.” (v. 5). Intet kjød er 
rent for Gud! Han var selv en av dem som var 
av sannheten og ble berget. En kan ikke tale 
fullt ut om noe en selv ikke har erfart og erkjent 
som sannhet. Da blir det bare teorier uten den 
nødvendige åndskraft. Du kan gå på møter i dag 
for å høre Guds ord, men i de aller fleste tilfeller 
får du slett ikke det, men en hel del menneske-
tanker om og rundt Guds ord. Konsekvensen av 
dette er at du blir sittende igjen med det bestemte 
menneskets, eller den bestemte menighets tanker 
om Guds ord, men ikke hva Guds ord faktisk 
forkynner. Årsaken er mangelen på personlig 
møte med den Herre de mener at de tjener!

Våre første foreldre falt – djevelen fikk sådd 
sin sæd. Legg merke til hvordan han kom! Han 
fikk henne bort fra Guds ord ved at han fikk 
henne til å se på frukten, 1 Mos 3,6: “Kvinnen 
så nå at treet var godt å ete av, og at det var en 
lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne 
gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav 
også sin mann, som var med henne, og han åt.”

Slik kommer han til oss også i dag gjennom 
falske åndsstrømninger: Se på frukten! Se på 

hva som skjer! Og så glemmer en Guds ord, det 
vi har fått å forholde oss til.

Han fikk sådd sin natur i dem – og djevelens 
natur det var å ville være Gud lik. Altså var 
han tvers igjennom hovmod, stolthet, selvhjul-
penhet, selvdyrkelse, dette å ville være stor i 
andres øyne, beundret osv. Alt dette stammer 
fra han som hører avgrunnen til. Og vi er vel 
dessverre også vel kjent med dette.

Det de fleste tenker, som i det hele tatt går 
med på at det er noe galt med mennesket, det 
er at det er en skade som må rettes opp. Men 
når Gud bare får ta seg av det, så blir det straks 
så mye bedre. Han skal likesom få skikk på en! 
Men nei – det er en sterkt medvirkende årsak 
til all falsk gudsdyrkelse, at mennesket ikke ser 
sant på seg selv. Da kan et menneske finne ro i 
religiøsiteten eller i politikken.

Slik var det også med Israel – vi gjør jo slik 
og slik som Ordet forkynner, tenkte de – hva er 
det da som er galt? Det uhyggelige resultat av 
dette var at Israel ikke forsto Jesajas’ budskap, 
men opplevde det som regelrett urettferdig. 
Hva er galt? Slik opplevde de også Jesu 
forkynnelse, som direkte urettferdig, fordi den 
rammet den egenrettferdighet, som de selv 
opplevde som rettferdighet for Gud. Slik vil 
alltid det kristelig-religiøse menneske oppleve 
Jesu forkynnelse. Grunnen til at det gjerne går 
så greit, har sin årsak i at det er så sjelden det 
er Jesu forkynnelse som lyder i forsamlingen.

Det får vi se når disse som var opplyst 
av Den Hellige Ånd talte – som David for 
eksempel. Jeg har ikke lyst til slaktoffer og 
brennoffer, men at dere tar imot mitt ord, 
sier Herren. Og Jesus gjentar det, slik som 
i Matt 20,28 og Mark 10,45: “– likesom 
Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg 
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en 
løsepenge i manges sted.”

De åndeliggjør den falske gudsdyrkelse, 
som Israel med gullkalven. Forsøker å lege 



13

1/2020

13

4/2022 Bibelforum

Bestill Bibelsk Tro 
for 2022 og få 

nr 5 og 6 for 2021

skaden på lettferdig vis, som vi kan lese det et 
par steder hos profeten Jeremia. Har ikke bruk 
for Guds medisin!

Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av 
treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord 
– prøv å komme utenom det! – konsekvensen 
av å forkaste Guds ord!

Det er hva som mangler mennesket – det 
er uten liv for syndens skyld, under Guds 
dom med alt sitt. Alt sitt! – Og Herren vitner 
om dette livet vi er i mangel av: Det er i Hans 
Sønn! Det er i Jesus! Og det er gitt oss i Ham! 
Og med det er det også sagt, at utenfor Ham er 
ikke liv!

Det er virkelig ingen egentlig hjelp i at 
mennesker bestemmer seg for å bli kristne og 
gir seg ut på det. Det kan føre til en menneskelig 
sett finere måte å leve på i det ytre, og har som 
sådan en god effekt og verdi, men det livet vi 
mangler er ikke å oppnå i disse ting. Og vi står 
midt i vår kristne bekjennelse like fremmede for 
Gud som hedningen, med alle våre tanker om 
Gud. Og uten sann korreksjon av Guds sanne 
ord fører det til verste av alt i Herrens øyne – 
hykleriet! At vi forsøker å være og fremstille 
oss selv som noe vi ikke er av hjertet! For hva 
hjelper det om vi forsøker å leve som kristne – 
ja, hva hjelper det om vi roser oss av Herrens 
navn, dersom vi er fremmede for gjenfødelsens 
under og uten liv i Gud?

Dette Jakob skriver om i Jak 1,18 å bli født 
ved sannhets ord. Det var et ord som satte 
meg inn i et nytt forhold til Gud, nemlig ordet 
om korset. Jeg fikk se at det var gjort fullgod 
soning for meg. Var gjort –!

“Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre? Og 
Han sa: Til byene er ødelagt og folketomme, og 
husene uten mennesker, og landet er ødelagt og 

blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene 
langt bort, og tomheten blir stor i landet. Om 
det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal 
også den bli fortært. Men likesom det blir en 
stubb igjen av terebinten og eiken når en feller 
dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som 
blir igjen av folket.” (v. 11-13).

Herren søker å rive en og annen ut av ilden.
Ja, i dette møtet med Herren fikk Jesaja se, 

hva han var laget av, fordi det var et møte med 
den tre ganger hellige Gud: “Og den ene ropte 
til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er 
Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av 
Hans herlighet!” (v. 3).

Men han opplevde også soningen! Da 
profeten opplevde sin store syndenød idet han i 
dette Åndens lys så sine egne urene lepper osv., 
leser vi: “Da fløy en av serafene bort til meg. 
Han hadde en glødende stein i hånden. Med en 
tang hadde han tatt den fra alteret.” (v. 6).

Fra alteret – merk deg det! – Der offeret ble 
brakt! Der Jesu Kristi, Guds Sønns blod en dag 
skulle spredes ut! Eller stenkes som Skriften 
kaller det! Og nå kunne profeten svare umid-
delbart på Herrens spørsmål: “Da hørte jeg 
Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem 
vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send 
meg!” Ingen kan gå med budskap fra Herren, 
uten at denne steinen fra alteret – for å bli i 
bildet – har rørt ved dem!

Han ble satt i frihet, og først da kunne han 
si: “Se, her er jeg, send meg!” (v. 8). Dette 
skremmende møtet med Herren i sin hellighet, 
overbeviste profeten i ett nu, at selvstrevets 
vei var nytteløs – det måtte soning til, og 
dermed kunne han se inn i og få del i, den 
fullkomne frihet! Nemlig hvilen i Herrens 
stedfortredende gjerning!

Det er det samme Jesus sier til den rike 
unge mann som kommer til Ham med 
spørsmålet om hvordan han skal arve evig liv. 
Selg alt det du eier – det du eier! – Kom så 
og følg meg! Og Jesus sier ikke: Kom så og 
gjør en masse for meg, men følg meg. Maria 
har valgt den gode del, det ene nødvendige, 
Herren selv, som ikke skal tas fra henne. Altså 
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fokus flyttes fra det du har i deg selv og i 
denne verdens ting, til hva som er gitt deg for 
intet i Ham!

Så er det nødvendig å ta det med oss innfor 
Herren igjen og igjen. Hva er det som får meg 
til å tro at jeg er på vei til himmelen? Hva 
er det som gir meg frelsesvisshet? Hvorfor 
regner jeg meg, og bekjenner jeg meg, som 

en kristen? En må for all del ikke slå seg til ro 
uten visshet om barnekår hos Gud!

Det står om en som var kommet inn i 
bryllupssalen uten bryllupskledning og får 
dermed spørsmålet: Hvordan er du kommet 
inn hit? Hvordan? Du som leser nå – hvordan 
kom du inn? Måtte vi da alltid kunne svare: 
Ved Jesus Kristus, min frelser og min Gud!o

Den hellige skal helliggjøres
Av Øivind Andersen

“Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre 
kjødets lyst.” Gal 5:16

Dette ordet taler til oss om å leve et rett 
kristenliv, det som vi med ett ord pleier å kalle 
helliggjørelse.

Hva er egentlig helliggjørelse?
Det mest nærliggende svar synes å være: 

Helliggjørelse er naturligvis å
bli et hellig menneske. Men dette svar er 

ikke uten videre riktig. Ja, det kan til og med 
være fundamentalt uriktig.

La oss se på et grunnleggende ord i Skriften 
som gir et enkelt svar på hva helliggjørelse 
er. Vi finner det i Bibelens siste kapittel (Åp 
22,11): “La den som gjør urett, fortsatt gjøre 
urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la 
den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og 
la den hellige fortsatt bli helliggjort!” Her sies 
det likefrem at det som et menneske er, det 
kommer det til å bli: den som er ond, blir ond: 
den som er rettferdig, blir rettferdig: den som 
er hellig, blir hellig.

Altså: vi helliggjøres ikke for å bli hellige, 
men vi må være hellige for å kunne hellig-
gjøres. Det er den hellige som blir helliggjort. 
Ingen andre.

Hvordan blir en da hellig?
Jo, svarer Guds ord, ved å høre og ta imot ordet 
om Jesu forsoning: “For med ett offer har han 
for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget” 

(Heb 10,14). Og Jesus sier til sine disipler siste 
kvelden han var sammen med dem – og han 
visste godt at de ikke var syndfrie: “Dere er 
alt rene på grunn av det ord som jeg har talt 
til dere” (Joh 15,3). Et hellig menneske er den 
som har mottatt syndenes forlatelse ved troen 
på Jesu Kristi forsoning. Han står ren for Gud. 
Det skal du vite, du som tror på Jesus.

Men i og med at vi tar imot syndenes forla-
telse skjer det ikke bare at vi blir stående renset 
fra vår synd overfor Gud. Det skjer også noe i 
vår person: det fødes et nytt sinn, skapes en ny 
natur i oss, et sinn og en natur som elsker Gud 
og det han vil, og hater det som er Gud imot.

Helliggjørelse er at dette sinn får vokse 
og utvikle seg i en kristen. “Bli hva du er!” 
(Martin Luther).

Men en kristen har ikke bare dette sinn i 
seg, han har også det gamle menneske, kjødet, 
som står Gud imot. “For kjødet begjærer imot 
Ånden, og Ånden imot kjødet” (Gal 5,17).

Helliggjørelse er altså ikke en forbedring av 
det naturlige menneske. Det er også noe mer – 
og vesentlig annet – enn selvbeherskelse. Det 
er veksten av et sinn Gud har skapt i oss ved 
sin Hellige Ånd. Og Ordet pålegger oss at dette 
sinn, og ikke vår gamle natur, skal vokse i oss.

Hvordan kan det skje? Ved å vandre i 
Ånden, svarer Ordet. Å vandre i Ånden er å 
leve i det som en har mottatt fra Kristus.

“Bli i meg”, sier Jesus. Lev i syndenes 
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forlatelse! Ta imot den hver dag! Videre: Ta 
avstand fra ditt selvliv: Når du kjenner fristelser 
av alle slag, slikt som Ordet her nevner: hovmod, 
misunnelse, partisinn, fornærmelser, utukt osv., 
skal du ikke mistvile på Guds nåde. Du skal 
regne med at nettopp alt dette onde i deg kjøpte 
Jesus deg fri fra. Og så skal du ta avstand fra alt 
det onde i deg selv og bruke det sinn Jesus har 

gitt deg. Du vet at det en bruker, det vokser og 
utfolder seg, og omvendt. Det gjelder også det 
sinn Gud ved sin Ånd har født i oss.
Jesus sier: “Den som blir i meg, og jeg i ham, 
han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet 
gjøre” (Joh 15,5).

(Fra “Livets brød”, Gry Forlag) o

En stråle av håp
Av Carl Olof Rosenius

“Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen, 
da dagen var blitt kjølig” (1 Mos 6,8).

 Hvorfor kommer han nå, tro? Hva ærend 
har han i hagen på syndefallets dag?

Han dømmer synden, det er sant. Han 
unnskylder den ikke. Men likevel – han 
har fredstanker som han gjerne vil gi sine 
skrekkslåtte barn del i. Det er et frelsens råd 
som må forkynnes. Det er den viktigste grunnen 
til at han kommer. Når det gjelder straffen, så 
forklarer han nærmere det han før har sagt. Men 
hans viktigste ærend er å forkynne dem noe nytt 
og ukjent – noe de ikke vet eller har hørt før.

Han begynner å tale om kvinnens sæd som 
skal knuse slangens hode. Han vil fortelle dem 
hva som skal bøtes på, og gjenopprette det 
som ved slangens list og menneskets fall var 
ødelagt.

Derfor kom han, den barmhjertige far, da 
solen begynte å synke i vest. Det var mer en 
hans hjerte kunne holde ut, at hans falne barn 
skulle bli liggende natten over. Bli liggende i 
sitt skjul bak trærne, frykte for Guds vrede og 
for døden de skulle dø, – uten en eneste stråle 
av håp. De måtte oppsøkes, skjelvende og 
skamfulle som de var, og det mens det ennå 
var dag. Han som siden sa oss at vi aldri skulle 
la solen gå ned over vår vrede, gir oss her det 
første eksempel, og det første håp!

                       
(Fra Kristus – vår rettferdighet. 16. dag) o
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Bok: 
”Levende forkynnelse 

eller tomme ord?”
av Dag Risdal
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Bibelsk Tros kassettjeneste

Postboks 116, 4311 Hommersåk
e-post: olstokka@frisurf.no 

Helvete – Guds Flammende Vrede
Av Peter Olsen

Gjennom hele Bibelen møter vi bildet av 
Gud i hans flammende vrede. Helvetes 
ild (Mat 5,22; 29-30) er i Bibelen et annet 
uttrykk for Guds nærvær i dom og vrede. 
Det er ikke et uttrykk for Guds fravær! Den 
evige ild (25,41) eller ildsjøen (Åp 20,14-15) 
er antent av Guds vrede. I Bibelen er ild det 
alminnelige bilde på denne vrede. Vi hører 

Guds brennende vrede (2 Mos 32,12), bli 
opptent (Sal 2,12), opptennes (5 Mos 6,15) 
og brennende (Jes 30,27-30). Han sier 
selv: “For en ild er opptent i min vrede og 
brenner til dypeste dødsrike” (5 Mos 32,22). 
Flammene fra Guds vrede når helt ned til de 
døde! Å bli styrtet i ildsjøen er å bli styrtet i 
Guds vrede.

Profetene advarer mot Herrens dag, for 
den er vredens dag (Amos 5,18; Sef 1,14-15). 
Den dag kommer Gud for å straffe, og ingen 
synder kan tåle å møte den hellige Gud (2 
Mos 33,20). Med Jesajas` ord: “Hvem kan 
bo ved en fortærende ild? Hvem kan bo ved 
evige bål?” (Jes 33,14-15).

Disse flammene finnes i Gud selv, “for vår 
Gud er en fortærende ild” (Heb 12,29). For 
en synder er det derfor “forferdelig å falle i 
den levende Guds hender!” (Heb 10,31).

Dette bilde av Gud i hans flammende 
vrede finner vi både i Det gamle og i Det 
nye Testamente. Ja, ingen taler så sterke og 
rystende ord om de evige flammer som Jesus 
selv i evangeliene og kjærlighetens apostel i 
Johannes åpenbaring.

Jesus kom til Frelse og Han kommer til 
Dom
Da Gud sendte sin Sønn til verden første 
gang, var det ikke “for å dømme verden, men 
for at verden skulle bli frelst ved ham” (Joh 
3,17; 12,47). Likevel sier Jesus at Gud har 
gitt ham makt til å holde dom (5,27). Faderen 
dømmer nemlig ingen “men har overgitt hele 
dommen til Sønnen” (5,22). 

Denne dobbelthet i Jesu tale om dommen 
avslører, som vi sier i trosbekjennelsen, at 
Han kommer igjen for å “dømme levende og 
døde”. Første gang kom Jesus for å frelse. 
Andre gang kommer han for å dømme.

Peter sier om Jesu gjenkomst at Gud 
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har bestemt Jesus “til å være dommer over 
levende og døde” (Apg 10,42). Paulus 
advarer oss mot å forherde oss i synden, 
for derved “hoper du deg opp til vredens 
dag, den dag da Guds rettferdige dom 
skal bli åpenbart” (Rom 2,5). Ennå er det 
“frelsens dag” og “nådens tid” (2 Kor 6,2). 
Men Paulus advarer oss mot “vreden som 
kommer” (1 Tess 1,10). Han sier: “Gud 
bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne 
frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som 
døde for oss” (5,9-10).

Dessverre har ikke alle tatt imot denne 
frelse. Paulus sier med tårer “Mange vandrer 
som fiender av Kristi kors. De ender i forta-
pelsen” (Fil 3,18-19).

Dommen og misjonsforkynnelsen
Den kommende dom var en faststående del 
av apostlenes misjonsforkynnelse. Peter sier 
i Kornelius sitt hus: “Han bød oss å forkynne 
for folket og vitne at han er den som Gud 
har satt til å være dommer over levende og 
døde” (Apg 10,42). Det er altså på befaling 
fra Jesus selv at den kommende dom hører 
med i misjonsforkynnelsen. Paulus sa til 
hedningene i Aten: “For han har fastsatt en 
dag da han skal dømme verden med rettfer-
dighet. Dette skal skje ved den mann som 
han har utvalgt til det, etter at han har gitt 
fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham 
fra de døde” (Apg 17,31). Da atenerne hørte 
det var det noen som spottet Paulus, men 
andre sa: Vi vil høre deg tale om dette igjen. 
Paulus forkynte det samme budskap for den 
romerske stattholder, Feliks, som reagerte 
slik som atenerne: “Men da Paulus talte om 
rettferdighet og avhold og den kommende 
dom, ble Feliks forferdet og sa: Gå bort for 
denne gangen! Når jeg får tid, skal jeg sende 
bud på deg igjen” (24,25). Vi vet ikke om 
Feliks eller atenerne senere omvendte seg 
og trodde på Jesus. Men vi vet fra Guds Ord 
at dette er det som må til: Vi må omvende 
oss om vi skal unngå dommen. Overalt 
forkynte Paulus for jøder og hedninger at de 

skulle vende om og “gjøre gjerninger som er 
omvendelsen verdige” (26,20).

Da fangevokteren i Filippi spurte hva han 
skulle gjøre for å bli frelst, svarte Paulus 
og Silas: “Tro på Herren Jesus!” (16,31). 
Galaterne fikk denne forklaring: Vi vet 
“at et menneske ikke blir rettferdiggjort 
av lovgjerninger, men ved troen på Kristus 
Jesus” (Gal 2,16).

Denne tro på Jesus er omvendelsen. Uten 
den har vi retning like mot den kommende 
vrede. Derfor må både troen på Jesus, 
omvendelsen og dommen være en del av vår 
misjonsforkynnelse. Hva vi begynner med, 
og når eller hvor vi forteller om dommen, vil 
være avhengig av situasjonen. Men vi taler 
ikke sant om Gud om vi aldri sier at “det er 
menneskenes lodd én gang å dø, og deretter 
dom” (Heb 9,27).

Helvete, Ildsjøen, Fortapelsen og Vreden
Bibelen bruker mange ord og bilder om 
helvete, ildsjøen, fortapelsen, dommen og 
den kommende vrede, men disse ord og 
bilder beskriver alle den samme virkelighet.

Som apostlene så Jesus fare opp til 
himmelen, slik skal alle se Ham komme 
igjen “når Herren Jesus åpenbarer seg 
fra himmelen med sine makts engler. Han 
kommer med flammende ild, og tar hevn 
over dem som ikke kjenner Gud og over dem 
som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evan-
gelium. Den straff de skal lide blir en evig 
fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans 
makts herlighet den dag da han kommer” 
(2 Tess 1,7-10). Apostelen Peter taler om 
“ilden, den dag da de ugudelige mennesker 
skal dømmes og gå fortapt” (2 Pet 3,7). 
Johannes beskriver hvordan det vantro 
menneske skal “drikke av Guds vredes-vin, 
som er skjenket ublandet i hans harmes 
beger. Og han skal pines med ild og svovel 
for de helliges englers og for Lammets øyne. 
Røken av deres pine stiger opp i all evighet. 
De har ikke hvile dag eller natt” (Åp 14,10-
11). På den dag vil de fortapte si i redsel til 
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”Til mann og kvinne skapte ham dem.”
(1 Mos 1,27)
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kjønn. De skal lære at de fritt kan velge kjønn.
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annet kjønn enn det kroppen tilsier.
Hvordan skal vi som kristne forholde oss til 
disse tanker?
Boka ”Kampen om kønnet” belyser denne 
nye kjønnsideologien fra et bibelsk, biologisk 
og sjelesørgerisk perspektiv.
Målet er å gi hjelp til å glede seg over 
Bibelens lære om de to kjønn.
Cand. theol. Mikkel Vigilius, som er lærer 
ved LMs Høyskole, er forfatter av heftet.

Boka koster kr 130 + porto.

Se annen kontaktinfo bakerst i bladet (s. 31)o

fjell og klipper: “Fall over oss og skjul oss 
for hans åsyn som sitter på tronen, og for 
Lammets vrede” (6,16).

Dommen er Frelse og Fortapelse
Dommedag er preget av en underlig dobbelthet. 
Åp 7,10 sier: “Frelsen tilhører vår Gud, han 
som sitter på tronen, og Lammet”. Både vreden 
og frelsen kommer fra Gud og fra Lammet, som 
er Jesus. Alle mennesker kommer til å oppleve 
enten frelsen eller vreden. Det understreker 
Jesus med sin beskrivelse av verdensdommen i 
Matt 25,31-46. Han skiller sauene fra geitene. 
De første går til høyre og inn til det evige liv. 
De siste går til venstre og bort til evig straff. 
Vi kaller det `den dobbelte utgang`. Med dette 
uttrykk sier vi at noen mennesker blir frelst, 
mens andre går fortapt.

Der er en annen underlig dobbelthet i 

Bibelens beskrivelse av fortapelsen. Vi leser 
for det første at Jesus åpenbares fra himmelen 
med flammende ild, som Paulus skriver (2 Tess 
1,7-8), og at de skal pines for de hellige englers 
og for Lammets øyne, som Johannes skriver 
(Åp 14,10). Men så leser vi for det andre at de 
fortapte skal gå bort fra meg, som Jesus sier 
(Matt 25,41), og at de skal straffes borte fra 
Herrens åsyn, som Paulus skriver (2 Tess 1,9). 
Hvordan skal vi forklare denne dobbelthet?

Guds Nærvær og Guds Fravær
Jeg innledet artikkelen med å si at ilden i 
helvete er identisk med Guds vrede. Det er 
Guds nærvær i vreden som setter helvete i 
brann. Jesus forklarer at den evige ild “er beredt 
for djevelen og hans engler” (Matt 25,41). 
Det betyr at det ikke er djevelen som straffer 
i helvete. Det gjør derimot Gud. Helvete er en 
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del av Guds herredømme. Han er nærværende i 
helvete som den som straffer både Djevelen, de 
onde ånder og de fortapte mennesker.

Men Guds milde og kjærlige ansikt som 
smiler Hans barn i møte, er fraværende i 
helvete. I himmelen vil Guds barn se Hans 
milde ansikt. Hans vrede finnes derimot ikke 
i himmelen. Dobbeltheten består i at Gud er 
tilstede i helvete, mens Hans milde ansikt er der 
ikke. Tilsvarende er Gud tilstede i himmelen, 
men Hans flammende vrede er der ikke. På 
dommens dag blir Djevelen og hans tjenere 
“kastet i sjøen med ild og svovel hvor ... de skal 
pines dag og natt i all evighet” (Åp 20,10). Om 
vantro mennesker skriver Johannes: “Og hvis 
noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble 
han kastet i ildsjøen” (v.15). Selv om den evige 
ild er bestemt for Djevelen og hans engler, 
får mange mennesker den samme skjebne i 
evighetenes evigheter.

Helvetes flammer er evige
Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger 
håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan 
ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forut-
setter dag og natt uten opphør, i evighetenes 
evigheter.

Det felleskirkelige møte i byen Kon stan-
tinopel i 543 e. Kr. drøftet disse spørsmål og 
avgjorde som forpliktende lære: “Hvis nogen 
sier eller mener at straffene over dæmoner og 

ugudelige mennesker er tidsbegrensede, og at 
de efter en bestemt tid vil få ende ... han være 
forbandet!” Den augsburgske Bekjennelse 
fra 1530 sier tilsvarende i artikkel 17, at “ de 
ugudelige mennesker og djevlene vil han 
[Kristus] fordømme til at pines uten ende.” I 
samme artikkel avviser våre lutherske fedre den 
tanke, at “det skal være ende på de fordømte 
menneskers og djevlers straffer.”

Jesus advarer: “For den time kommer da 
alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og 
de skal komme ut,- de som har gjort det gode, 
til livets oppstandelse, men de som har gjort det 
onde, til dommens oppstandelse” (Joh 5,28-29. 
De sistnevnte skal gå bort til evig straff, men 
de førstnevnte til evig liv (Matt 25,46). Jesus og 
hans apostler taler ofte om dommen, fordi den 
er så fryktelig. Derfor er det viktig at advarselen 
fortsatt lyder i vår forkynnelse! o



20

1/2020

20

4/2022

???????????

Aktuelt emne

”Normløst”

”Hvordan radikal kjønnsteori 
erobret Norge”

En bok av Kjell Skartveit

Kr 350 + frakt

Se annen kontaktinfo 
bakerst i bladet (s 31).

Litt mer om Intelligent Design (ID)
Av Axel Saxe

Verken TE-hybrid eller “forkledd krea-
sjonisme”
Som jeg skrev i min første artikkel, så opererer 
ID med tanken om at en “intelligent designer” 
må ha grepet inn på forskjellige tidspunkter i 
utviklingsforløpet. Dermed kan man jo spørre 
seg om ikke ID i virkeligheten er en TE-hybrid; 
men siden ID ikke vil uttale seg om hvem den 
intelligente designeren er, så kan ikke dette være 
tilfellet. Og påstander fra evolusjonstilhengere 
om at ID i virkeligheten er “forkledd krea-
sjonisme”, kan avvises med den samme begrun-
nelse.

I norsk sammenheng har ID i mange år hatt 
sitt beste talerør i det dansk-norske tidsskriftet 
ORIGO (selv om det her også har vært plass 
for ung jord-kreasjonistiske (UJK) stemmer inn 
imellom). I de senere årene har det dessuten 
utkommet flere bøker av prof. Kjell J. Tveter 
med sterk kritikk av evolusjonsteorien og forsvar 
for ID. Både han og Oddvar Søvik er nå blant 
de offisielle talspersoner for den nyopprettede, 
ID-inspirerte stiftelsen BioCosmos (utsprunget 
av det norske Origo). 

I min artikkel om teistisk evolusjon (TE) 

omtalte jeg jo imidlertid Oddvar Søviks syn på 
Adam og Eva som et eksempel på en TE-hybrid 
mellom kristendom og evolusjon. For selv om 
Oddvar Søvik – i likhet med andre ID-fortalere 
– vil avvise en radikal utgave av TE, så må 
hans syn på Adam og Eva karakteriseres som en 
tilpasset form for TE. Den avdøde bibellæreren, 
John Stott, hadde således et tilsvarende syn på 
Adam og Eva som Oddvar Søvik, og dette synet 
blir avvist som “omfavnende en form for teistisk 
evolusjon” i den ID-inspirerte boken “Theistic 
Evolution. A Scientific, Philosophical, and 
Theological Critique” av Moreland, J.P. m.fl. 
(red.), Crossway 2017, s. 951 (min overs.). 

Hva går ID ut på?
Ifølge prof. Kjell J. Tveter utfordrer ID ikke bare 
makroevolusjonsteorien, men også “det rådende 
filosofiske verdenssyn i den vestlige verden: 
filosofisk naturalisme. ... ID bygger vesentlig på 
tre forhold: Biologisk informasjon, ikkereduser-
bar kompleksitet, og ... “the fine tuning of the 
universe”. Likeledes tillegges det den kambriske 
eksplosjon stor vekt.” (Tveter, K.J.: “Livets 
mysterium. Om intelligente årsaker i naturen”, 
Proklamedia 2014, s. 160; Tveters uthevinger). 

Når det gjelder biologisk informasjon, så 
viser Tveter bla. til at DNAs “koder basert 
på symbolsystemer ... ikke [kan] oppstå fra 
uorganisk livløs materie” (s. 160). “DNA har 
alle likhetspunkter med software, og består av 
aperiodisk informasjon som både er menings-
full, spesifisert og kompleks” (s. 167). Tveter 
avslutter en lengere gjennomgang av denne siden 
av IDs makroevolusjonskritikk med følgende 
logiske resonnement (s. 168):

1. All kompleks og spesifisert informasjon 
vi mennesker kjenner til, kommer fra en intel-
ligens.

2. DNA i våre celler inneholder store mengder 
med kompleks og spesifisert informasjon.



21

1/2020

21

4/2022

??????????? 

Aktuelt emne

3. Informasjonen i vårt DNA må stamme fra 
en intelligens.

Videre skriver Tveter bla. følgende om hva 
forekomsten av ikkereduserbar kompleksitet 
i naturen betyr i relasjon til makroevolusjons-
teorien: “en kompleks og sammensatt struktur [i 
naturen kan] ikke ... bli til ved mange små modifi-
kasjoner. Alle komponentene må være tilstede og 
satt sammen riktig før strukturen overhodet kan 
avstedkomme en funksjon. En sammensetning av 
delene trinn for trinn vil resultere i et ubrukelig 
system. Systemet forutsetter at alle delene settes 
sammen samtidig og med riktig konfigurasjon før 
det kan komme noen funksjon. Det betyr at ikke-
reduserbare komplekse strukturer ikke kan oppstå 
ved darwinistiske systemer” (s. 169). 

Tveter siterer i denne sammenheng også 
Darwin selv for å ha innrømmet følgende: “Hvis 
det kan påvises at det eksisterer komplekse 
organer som ikke kan ha blitt dannet ved tallrike, 
suksessive, mindre modifikasjoner, ville min teori 
bryte fullstendig sammen”. Og Tveter tilføyer: 
“Det er mange organer, systemer og livspro-
sesser som passer til dette utsagn. [IDs konkrete] 
påvisning[er] av ikkereduserbar kompleksitet er 
derfor fullstendig ødeleggende for Darwins teori” 
(s. 172).

Med hensyn til det Tveter omtaler som “the 
fine tuning of the universe”, så sikter dette til 
veldig mange forhold i den livløse del av naturen. 
I utgangspunktet gjelder dette fin-innstillingen 
av såkalte naturkonstanter som for eksempel 
“de fire fundamentale krefter i naturen: Den 
sterke kjernekraft – Den svake kjernekraft – 
Gravitasjonskraften – Den elektromagnetiske 
kraft. Disse kreftene har effekt på alt i kosmos. De 
bestemmer hovedtrekkene ved vårt univers. Hvis 
størrelsen på en av disse krefter endres, affiserer 
det alle de andre kreftene. De er gjensidig helt 
avhengige av hverandre. Den minste forandring 
av dem, vil få dramatiske konsekvenser” (s. 
39f). Men poenget er at både disse krefters fin-
innstilling og mange andre forhold i den livløse 
naturen “forklares best med effektene av en intel-
ligens ... eller intelligent design” (s. 39).

Endelig nevner Tveter også den kambriske 

eksplosjon som noe ID har trukket frem i sin 
kritikk av makroevolusjonsteorien. Tveter 
forklarer dette slik: “Den kambriske eksplosjon 
skjedde for cirka 550 millioner år siden, og er 
karakterisert ved at det i løpet av relativt kort tid 
dukker opp en rekke dyrearter som er fullt utviklet 
fra første stund, og som man ikke finner forløpere 
for eller mellomformer av. Dette er stikk i strid 
med hva man burde forvente hvis darwinismen 
var korrekt, og har derfor gitt evolusjonister mye 
tankebry. Av den grunn omtales de problemer 
som den kambriske eksplosjon medfører for 
evolusjonslæren ikke eller bare i beskjeden grad 
i lærebøker” (s. 160). 

Det fremgår av ovenstående sitat klart, 
hvordan ID – slik jeg skrev i min første artkkel 
– legger gjengs naturhistorievitenskap til grunn, 
uten å sette spørsmålstegn ved dateringen av de 
sedimentære lag med fossiler som har fått periode-
navnet Kambrium i den geologiske lagserie 
(herav betegnelsen den kambriske eksplosjon). 
Men uansett er både dette og de andre her nevnte 
ID-argumenter mot makroevolusjon naturligvis 
brukbare også i UJK-sammenheng, siden de 
viser at evolusjonsteorien heller ikke ut fra sine 
egne forutsetninger (bla. om livets utvikling over 
millioner av år) holder mål.

IDs dilemma
Slik jeg ovenfor var inne på, så utfordrer ID 
ifølge Tveter ikke bare makroevolusjonsteorien, 
men også “det rådende filosofiske verdenssyn i 
den vestlige verden: filosofisk naturalisme”. Men 
spørsmålet er hvilket verdenssyn ID vil sette 
istedet. For siden all natur- historie-forskning 
nødvendigvis må foregå innenfor rammene 
av et metafysisk forskningsparadigme, så kan 
man ikke bryte med det gjeldende paradigme – 
evolusjonsteorien – uten samtidig å fremholde et 
nytt metafysisk paradigme som man mener bedre 
samsvarer med kjens-gjerningene (jf. hvordan 
UJK fremholder Bibelen som sannheten om 
hvordan verden ble til ved Guds skapende ord 
etc., slik jeg har vært inne på i tidligere artikler). 

Selv om IDs argumenter er både sterke og 
gode, så kan man altså ikke nøye seg med å 
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være sterkt kritiske til makroevolusjonsteoriens 
forklaringspotensiale. Med sin tale om en “intel-
ligent designer”, så peker ID da også indirekte 
på “en eller annen form for skapelse” som et 
bedre alternativt paradigme enn makroevolusjon. 
For det finnes fundamentalt sett bare to alterna-
tive, metafysiske paradigmer for naturhisto-
rieforskning: skapelse eller makroevolusjon; 
og sannsynlighetsberegninger taler klart imot 
alternativet makroevolusjon (jf. bla. Moreland, 

J.P. m.fl. (red.): “Theistic Evolution. A Scientific, 
Philosophical, and Theological Critique”, 
Crossway 2017, s. 113f).

Men hvis ID direkte hadde pekt på “en eller 
annen form for skapelse” som et bedre alternativt 
forskningsparadigme enn makroevolusjon, så 
ville selvsagt evolusjonstilhengere kunne hevde 
at de hele tiden hadde hatt rett i deres påstand om 
at ID er “forkledd kreasjonisme”. Så dette er nok 
IDs dilemma. o

Krenkelse av Koranen utløser hevn, urett mot 
Jesus blir tilgitt
Av Kjell Skartveit   

“Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til 
Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker 
du meg mer enn disse? Han svarte: Ja, Herre, 
du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø 
lammene mine! Igjen, for annen gang, sier han: 
Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, 
Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. 
Jesus sier: Vær gjeter for sauene mine! Så sier 
han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, 
har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at 
Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham 
kjær, og han sa: Herre, du vet alt. Du vet at 
jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø sauene 
mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du 
var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit 
du selv ville. Men når du blir gammel, skal du 
strekke ut hendene dine, og en annen skal binde 
beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette 
sa han for å gi til kjenne hva slags død han 
skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, 
sa han til Peter: Følg meg!” (Joh 15,15-19)

Da opptøyene i Sverige fant sted, var det 
mange som ble mektig irritert på NRKs journa-
lister som forklarte hvor såret muslimer blir når 
noen vanhelliger Koranen. Hva færre gjorde, 
var å prøve å forstå hvorfor reaksjonen på 

Rasmus Paludans brenning av Koranen ender 
med opptøyer og vold, også mot ordensmakten.

Islam er det vi kan kalle en strengt mono-
teistisk gud som utelukker ethvert selvstendig 
vesen “ved siden av” av seg selv. Allah beslag-
legger dermed all tilstedeværelse i tilværelsen: 
Han er alt. En slik gud kan hverken motta et 
fritt ja eller et fritt nei fra skapningen, eller la 
den få medvirke. Han kan heller ikke elske, 
for kjærlighet forutsetter at den andre er selv-
stendig. Kjærligheten er som vi intuitivt forstår, 
et resultat av en fri relasjon mellom to, men 
friheten er ukjent for den absolutte ene. Den 
absolutte ene krever én ting, og det er under-
kastelse. Og det en slik gud ikke finner seg i, er 
lattergjørelse og krenkelse.

Dette kjennetegnet ved den absolutte ene 
er ikke noe vi bare finner i religion, vi finner 
den også i politikken. Det er ingen som våger 
å latterliggjøre diktatoren, uansett hvilken fløy 
han befinner seg på. Det som kjennetegner 
diktaturet, er avskyen for avviket, forakten for 
det frie valg og avvisningen av individets unike 
karakter. Diktatoren har overtatt Guds plass 
og blitt herre over liv og død. I vår tid tar det 
autoritære nye former. Postmodernismen og 
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”Jesu kjærlighet”
med sang av ungdomskoret Gledesbud.
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Kr 200,-

dens normløshet krever også at vi bøyer oss, 
og staten straffer villig dem som latterliggjør 
og krenker vår nye virkelighetsoppfatning og 
individets rett til å definere seg selv. Individet 
har blitt diktator i eget liv.

Det er i en slik kontekst vi må forstå det 
muslimske opprøret mot Rasmus Paludan. 
Opprørerne handler slik de mener de er nødt 
til å gjøre, det er deres plikt å straffe dem som 
krenker deres herre. Hvis vi absolutt vil sette 
verden i brann, må vi gjerne latterliggjøre 
muslimers tro. Men dette liker ikke våre 
journalister å fortelle, de fokuserer på kren-
kelsen, ikke hvem muslimer tror på.

Opp mot dette, finner vi Jesu samtale med 
Peter på stranden ved Genesaretsjøen etter 
oppstandelsen. “Elsker du meg?” spurte Jesus 
Peter. Tre ganger stilte han spørsmålet. Tre 
ganger tidligere hadde Peter benektet at han 
kjente sin egen mester. Det var Gud selv som 
spurte, og vi mer enn aner fortvilelsen hos 
Peter. Peter ble bedrøvet og sa: “Herre, du vet 
jeg har deg kjær”. Det hele er dypt og inderlig, 
vi ser behovet for både tilgivelse og stadfestelse 
av forholdet mellom dem.

“Elsker du meg?” Få er villig til å gå inn i en 
debatt om hvilken konsekvens kjærligheten har 
for vår måte å tenke og forstå verden på. Dette 
handler ikke om religiøs praksis, et begrep som 
har blitt så populært i vår tid. Det handler om 
kjernen i kristen tro: Møtet mellom mennesket 
og Gud, der mennesket blir tilgitt, oppreist og 

heles. Det er ikke en krenket eller hevngjerrig 
Gud som møter Peter, men det stikk motsatte. 
Det er en Gud som ønsker menneskets kjær-
lighet.

En kjærlighetsrelasjon forutsetter imidlertid 
at noen grunnleggende premisser er oppfylt. 
Det handler om rasjonalitet, fri vilje og en 
objektiv moral. Et menneske kan ikke tro på 
en hellig kjærlighet uten at dette rammeverket 
er på plass. Samtidig ga dette rammeverket 
et unikt utgangspunkt til å bygge et samfunn 
verden aldri hadde sett maken til.

Tidligere hadde Peter spurt Jesus hvor ofte 
vi skal tilgi hverandre. I Matt 18, 21–35 svarer 
Jesus slik på det spørsmålet: “Da gikk Peter 
til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal 
min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham 
– inntil sju ganger? Jesus sa til ham: Ikke sju 
ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!” 

Jesus ber oss om ikke å hevne den urett som 
begås mot oss. Han ber oss om å tilgi et ubeg-
renset antall ganger. Kampen mellom hevnønsket 
og viljen til forsoning lever og utkjempes i oss 
alle, og Jesus er tydelig på hva vi skal velge, 
hvilken ånd som skal fylle våre liv.

I kristendommen er troen på Guds tilgivelse 
derfor helt sentral, men det blir ofte underkom-
munisert at Gud også krever at vi skal tilgi våre 
overgripere. Det uttrykkes i Fadervår der vi 
ber: tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre 
skyldnere.

Kristendommens svar på krenkelse er derfor 
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det stikk motsatte av hva diktaturet krever. 
En Gud som selv gjennomgikk den ultimate 
krenkelsen ved sin lidelse og død på korset, 

ønsker noe helt annet enn voldelig reaksjon mot 
dem som krenker og latterliggjør oss. Jesu svar 
er tilgivelse og kjærlighet. o

”DA GUD GREP INN”
”18 personer forteller sine 

vitnesbyrd”

En bok av Ove Eikje

Kr 100 + frakt

Se annen kontaktinfo 
bakerst i bladet (s 31).

“DA GUD GREP INN”
Av Ove Eikje

Bokmelding ved Eivind Gjerde
20 personer forteller sine vitnesbyrd, av Ove 

Eikje
Stivbind, 140 sider
EB Media 2022
Ove Eikje har utvidet sin bok fra 2020 med to 

personer til som forteller sine vitnesbyrd. I tillegg 
har forfatteren fortalt om en hendelse da Gud 
grep inn for å hindre ham fra å drukne i en myr.

For å si det med en gang, og som vi skrev om 
den første utgaven av denne vesle boken. Dette er 
en perle av en bok, og den er faktisk enda bedre 
nå med de to nye vitnesbyrdene.

Den første utgaven av evangeliseringsboka til 
Ove Eikje ble trykt i hele fem opplag med totalt 
11. 000 eksemplarer. Dette er veldig mye og sier 
ikke så lite om den store mottagelsen som boka 
hans har fått.

Det er ingen grunn til at ikke denne nye og 

utvidede utgaven skal bli tatt imot på samme 
måte.

Jeg vil sterkt anbefale denne nye utgaven 
av – “Da Gud grep inn”. Jeg har hørt flere 
vitnesbyrd om at den første utgaven av evange-
liseringsboken har nådd sitt mål. Mennesker har 
latt seg frelse av Jesus Kristus etter å ha lest 
den. Bedre attest er det ikke mulig å få for en 
evangeliseringsbok.

Som vi skrev i anmeldelsen av den først 
utgaven av – Da Gud grep inn: Les den selv og 
gi den gjerne som gave til mennesker du ønsker 
skal bli frelste, eller bli styrket i sin tro på Jesus 
Kristus. Vi trenger flere slike bøker som så 
enkelt, dypt og klart viser veien til det evige livet, 
og som samtidig kan være til stor hjelp i ulike 
problemer og lidelser som livet i syndens verden 
fører med seg. o
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Forbud mot utdeling av Den Hellige Skrift
Av Olav Hermod Kydland

Det er nå vedtatt at Gideon ikke får dele ut 
bibler på skolene, noe som de har gjort i 70 år. 
Udir, kunnskapsminister Tonje Brenna og nå 
sist sivilombudet har sagt nei til utdeling av 
Guds hellige og inspirerte Skrift og bibeldeler.

Når statsråden definerer “forkynnelse” som 
“å formidle eller overbevise om et bestemt 
livssyn”, viser hun at regjeringen ikke ønsker 
at elevene skal få god kunnskap om det kristne 
livssynet. Følgelig ignoreres Grunnlovens 
§ 2. som sier: “Værdigrundlaget forbliver 
vor kristne og humanistiske Arv. Denne 
Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og 
Menneskerettighederne.”

Med andre ord: Grunnloven taler ikke 
om flere livssyn, men bare om den kristne og 
humanistiske arv. Det er innlysende at verdi-
grunnlaget for vår kristne arv finner vi i Den 
Hellige Skrift.

 Selv stiller jeg spørsmål med motivet bak 
forbudet. Hvorfor ønsker ikke regjeringen 
at norske elever skal få eie en bibel når den 
er basis for statens verdigrunnlag? Er ikke 
da myndighetene på kollisjonskurs med 
Grunnlovens § 2?

Bibelen har og har hatt svært stor betydning, 
både for folk og land i hele verden. Den er blant 
annet blitt kalt “bøkenes bok” og “verdens-
litteraturens perle”.

Martin Luther har uttalt: “For det er aldri 
skrevet noen bok her på jorden som er mer 
tydelig enn Bibelen. Slik som solens klarhet er 
i forhold til andre lys, slik er Bibelen i forhold 
til andre bøker.”

Den som sammenligner Bibelen med andre 
religioners skrifter, bør erkjenne dens over-
legenhet, både dogmatisk og etisk. Den er 
nemlig Guds ord gitt i menneskelig språk.

 I denne forbindelse vil jeg nevne den indiske 
filsof, Vishal Mangalwadis bok: “Boken som 
skapte din verden” med undertittel “Hvordan 

Bibelen formet den vestlige sivilisasjonens 
sjel.” (Proklamedia 2018). Han sier at Bibelen 
skapte vår moderne verden av vitenskap og 
lærdom fordi den ga oss Skaperens visjon om 
hva virkeligheten handlet om. Det var det som 
gjorde den moderne Vesten til en lesende og 
tenkende sivilisasjon. Videre sier han at post-
moderne mennesker ikke ønsker å lese bøker 
som ikke direkte bidrar til karrieren deres eller 
gir dem nytelse. Det er et logisk resultat av 
ateismen som har innsett at den menneskelige 
forstand ikke gir grunnlag for å vite hva som er 
sant og rett.

Avslutningsvis framhever han Bibelens 
betydning i den moderne verden for folk og 
nasjoner: “Ved inngangen til det tjueførste 
århundret er Vesten igjen i ferd med å miste sin 
sjel. Vil Vesten havne i en ny mørk tidsalder, 
eller vil den ydmyke seg innfor Den allmektige 
Guds ord?” Det er underlig at en filosof fra 
India er mer klartenkt enn mange i Norge!

Aps negative forhold til Bibelen
Professor Edvard Bull (1881-1932), nestleder 
i Arbeiderpartiet fra 1927, hevdet at kirkens 
maktposisjon ligger i skolen, og at kirken 
også må bekjempes i skolepolitikken: ”Vi 
skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien 
og begravelsen og ekteskapet og fødsels-
registreringen. Vi skal slåss uforsonlig med 
den bestående offisielle lutherdom som andre 
fordummende sekter. Vi skal ha en pågående 
og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at 
religion i og for seg er en privatsak.”

Videre hevdet han at hele skolen måtte 
gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. 
Barna skulle gjøres til sosialister.

Finn Jor, tidligere kulturredaktør i 
Aftenposten, skrev en epokegjørende bok i 
2008: “Kong Haralds nei”. Det er en historie 
og analyse om hvor langt sekulariseringen er 
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kommet i Norge. I det siste avsnittet under-
streket han det som har skjedd:

“I løpet av en drøy generasjon har vi gjen-
nomgått en umerkelig, men radikal avkristning. 
Det er grunn til å gratulere Arbeiderpartiet og 
Trond Giske. Han blir antakelig den mann som 
avskaffet det siste tynne bånd mellom stat og 
kirke. Den kamp for å avskaffe statskirken som 
ble innledet på partiets landsmøte i 1891, er 
fullført.”

Det er interessant å sammenligne Aps 
politikk med hva Hans Majestet kong Haakon 
VII, som var Det norske Bibelselskaps høye 
beskytter, sa om kristendommen: ”Det eneste 
som kan redde verden ut av vanskeligheter 
og alt det onde, er å vende tilbake til den 
gammeldagse kristendom med de gamle kristne 

verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår 
kultur skal bestå.”

Det er trist og forstemmende at statsråden 
vedkjenner seg en negativ og gud-fiendtlig 
holdning til Guds Ord, men heller lar FRI og 
Rosa kompetanse få adgang til barnehager og 
skoler. De som ikke bryr seg om det kristne 
verdigrunnlaget, men motarbeidet det med 
sin radikale kjønnsteori som er i slekt med 
oldtidens dyrkelse av Baal og Astarte.

Det er tragisk at skoleelever ikke skal få 
tildelt en bibel eller et nytestament.. Det er 
forstemmende at en statsråd på denne måten 
vil hindre skoleelever til å bli bedre kjent med 
Norges kristne verdigrunnlag.

La oss imidlertid ikke fortvile, men la oss 
legge saken framfor Herren i bønn! o

Guds forbarmelse
Av Ludvig Hofacker

Den som mottar Ham (Jesus) i troen, han 
treder igjen inn i sitt opprinnelige forhold 
til Gud; Gud blir igjen hans Gud; han blir 
løst fra den forbannelse som hviler over 
mennesket; han kommer igjen inn i rekken av 

de skapninger som er til Guds forherligelse.
Menneskeheten er forløst; den Guds Sønn 

som er ikledd menneskelig kjød, Han som ligger 
som et barn i Betlehem, Han har gjort og utført 
det; menneskeheten er forsonet, Halleluja!
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Å kjære tilhørere, hva skal jeg si? Gud 
har visst nok ære av verdens skapelse og 
oppholdelse; men at Han har gjort den skade 
god igjen, som synden har forårsaket, at 
Han ikke har tilintetgjort slike opprørere som 
vi mennesker er, men sett ned til oss med 
forbarmelse, slik at Han ikke har spart sin 
enbårne, men sendt Ham ned i denne arme 
onde verden og gitt Ham hen til et menneskeliv, 
til et tjenersliv, ja til misdederdøden for å kunne 
benåde den opprørske menneskeslekt og vise 
seg igjen for den som dens Fader, dette er en 
enda mye større undergjerning, enn skapelsen. 

For i skapelsen har Han først og fremst vist sin 
allmakt, visdom og kjærlighet; men der har Han 
åpenbart sin forbarmelse, sin evige forbarmelse; 
i denne hendelse har en nytt ukjent dyp av Hans 
fullkommenheter åpnet seg for alle himmelens 
beboere, ved det, at Hans forbarmelse, Hans 
ømme, Hans høyeste forbarmelse er blitt åpenbar 
og er strømmet ut over en forbannelseverdig 
slekt.

Det visste man ikke før, at en slik forbarmelse 
fantes i Gud mot Hans skapning, før den var blitt 
lokket frem ved synden og åpenbart i Kristus. Å 
under over alle undere! o

Den verdifulle perlen
Av Hans Erik Nissen

Slik er det å finne Jesus. Du har lett etter skjønne 
perler. Du begynte som barn. Fant du noen, tok 
du dem med deg. Etter som årene gikk, ble det 
andre perler som tiltrakk deg. Du trodde at du 
ville bli lykkelig om du fant en enda vakrere 
perle. Men da du fikk tak i den, ble du skuffet. I 
ditt indre lengtet du etter noe annet og mer.

Så en dag sto du foran tømmermannens 
sønn fra Nasaret. Den dagen ble alle verdier 
endret. Nå ble det ikke din rikdom ”å eie” 
men ”å være eid”. Da det gikk opp for deg 
at Jesus ville ha deg, mistet alt annet sin tryl-
lemakt over deg. Du lette ikke lenger. Du 
hadde funnet perlen over alle perler.

Du fortsatte med å leve i verden. I det ytre 
hadde det ikke skjedd så store forandringer. 
Men i hjertet var du blitt en annen. Jesus 
hadde flyttet inn der.

Tidligere var du opptatt av de mange små 
mål i livet. Nå er noe annet blitt det over-
ordnede. Du er blitt disippel. Livet for deg er 
å gå i en annens spor.

Jesus er fortrolig med korsets vei, for han 
har selv gått den. På den veien leder han også 
sine etterfølgere. De skal ikke sone synden. 
Det har han gjort én gang for alle. Men på 

korsets vei vil han føre oss til det himmelske 
målet.

Når du synes at veien faller tung og 
vanskelig, må du se på den kostbare perlen. 
Den overgår alle andre i glans; og når du 
speiler deg i den, kan du ikke kjenne deg selv 
igjen. Du ser deg selv forenet med perlens 
glans.

Da sier du: Jeg vil ikke ha de andre 
perlene tilbake. Bare jeg har Jesus, er jeg rik.

Så går dagene. Jesus lar alltid sine øyne 
hvile på deg. Du merker hans blikk, og det 
gjør deg lykkelig at du aldri er utenfor hans 
synsfelt. Hver dag er en dagsmarsj mot det 
nye Jerusalem. Der ender reisen. Der skal 
Jesus krones. Lovsangen fra deg og alle de 
frelste skal være tronstolen som bærer ham i 
evighetens evigheter.

(Fra andaktsboka “Ett er nødvendig, 22. mai) o
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Talere: Dan Hessellund og Oddvar Dahl

BIBELSAMLINGEN
PÅ AUDNASTRAND LEIRSTED

Motto: ”Ha takk, o Jesus, for korsets smerte”

20 - 24. juli 2022

Onsdag 20. juli
Kl 16.00  Registrering
Kl 18.00  Kveldsmat
Kl 19.30  Åpningsmøte. Hessellund taler. Dahl synger og avslutter møtet

Torsdag 21. juli
Kl 08.30  Frokost
Kl 11.00  Familiemøte. Dahl taler og synger
Kl 13.00  Middag
Kl 15.30  Kaffe
Kl 16.00  Bibeltime. Hessellund: Fra Judas brev: “Strid  for den tro som én 
       gang for alle er blitt overgitt til de hellige”
Kl 18.00  Kveldsmat
Kl 19.30  Møte. Dahl taler

Fredag 22. juli
Kl 08.30  Frokost
Kl 09.30  Bønn. Bibeltime. Hessellund. Fra Judas brev
Kl 13.00  Middag
Kl 15.30  Kaffe
Kl 16.00  Hessellund. Tema: “Den åndelige tilstand i Danmark og Norge”
       Dahl deltar
Kl 18.00  Kveldsmat
Kl 19.30  Møte. Dahl taler 

Talere: Dan Hessellund og Oddvar Dahl
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 Lørdag 23. juli 
 Kl 08.30  Frokost
 Kl 09.30  Bønn. Bibeltime. Hessellund. Fra Judas brev
 Kl 12.30  Middag
 Kl 15.00  Tur
 Kl 18.00  Kveldsmat
 Kl 19.30  Møte. Dahl taler
 Kl 21.30  Forfriskninger. Frie vitnesbyrd. Dahl leder

 Søndag 24 juli
 Kl 08.30  Frokost
 Kl 09.30  Nattverdmøte v/Natland
 Kl 11.00  Møte. Hessellund taler. Dahl synger og avslutter møtet
 Kl 12.30  Middag med avslutning

Priser for 2022: Døgnpriser: Voksne kr 630, ungdom 13-19 år kr 370, barn 5-12 år kr 210, 
Familie maks kr 2000. Loftsrom kr 540. For vask av rom betales kr 250. Campingvogn/
bobil og telt kr 200  pr døgn. Ta gjerne med laken, dynetrekk og putetrekk. Leie av trekk 
koster kr 150
Priser for enkelte måltid: Voksne: Frokost kr 140, middag kr 200 og kveldsmat kr 140.
Ungdom: 13-19 år: Frokost kr 100, middag kr 150 og kveldsmat kr 100.
Barn 4-12 år: Frokost kr 70, middag kr 100 og kveldsmat kr 70.
Dersom de som bor i Campingvogn/bobil og telt inntar alle måltid i spisesalen, betales ikke 
leiepris for Campingvogn/bobil og telt.

  Info/påmelding: 
  Dagfinn Natland, tlf 52799807/95129320, e-mail: dnatland@frisurf.no  eller til 

  Olav Hermod Kydland, tlf 91860275, e-mail: olav.kydland@lyse.net



Medarbeidere og skribenter i dette nummeret:

Adolph Saphir (1831 – 1896)
Ungarsk jøde som konverterte til 
kristendommen.
Presbyteriansk misjonær.
Han har skrevet flere teologiske bøker.

Axel Lundholm Saxe
Født i Danmark 1955. Cand.teol. fra 
Københavns Universitet 1987. Ord. 
misjonsprest 1989. Vik.res.kap. Odda 
1990-1991. Pastor i Den evangelisk 
lutherske frikirke 1991-94. Bibliotekar/
Arkivleder på Gå Ut Senteret 1994–2001. 
Kretssekretær i Bergen krets av Kristen 
Muslimmisjon 2001-2002. Dokument/
arkiv-utdanning 2004-2006. Ansatt i 
Skatteetaten 2006-2019.

Carl Olof Rosenius (1816-1868)
Svensk vekkelsesforkynner og redaktør 
av ”Pietisten”.

Einar Kristoffersen
Født i Kragerø 1953. Fjellhaug skoler. 
Tømrerskole. Reist som forkynner 
for forskjellige organisasjoner siden 
1985 – de siste 22 år for Den Indre 
Sjømannsmisjon, blant annet som 
misjonssekretær.

Hans Erik Nissen (1938-2016)
Cand.theol. ved København Universitet 
1965. Sogneprest i København 
1966-70. Forstander ved Luthersk 
Missionsforenings Højskole, Hillerød, fra 
1970-2003.

Kjell Skartveit
Født 1967 i Stavanger. Lektor med 
hovedfag i statsvitenskap, med fagene 
sosialøkonomi, bedriftsøkonomi og 
historie i tillegg. Underviser ved Wang 
Toppidrett i Stavanger. 

Olav Nergård (1903-1991)
Norsk gårdbruker og dikter.

Per Bergene Holm
Født 1964 i Larvik. Fjelltun bibelskole 
1983/84. Mellomfag hebraisk 1987. 
Teologisk embetseksamen 1988. 
Feltprest 1988-90. Grunnfag nordisk og 
historie 1989. Ped.sem. 1990. Lektor ved 
Kvitsund gymnas 1990-92. Rektor ved 
Bibelskolen på Fossnes fra 1992.

Per Haakonsen
Født i Bergen i 1942. Magister i 
statsvitenskap fra Universitetet i 

Oslo. Mellomfag i kristendom fra 
Menighetsfakultetet. Yrkespraksis 
fra Forsvarsdepartementet, 
Landbruksdepartementet og kommunal 
forvaltning. Kontorsjef ved Norges 
Landbrukshøgskole. Nå forfatter og 
foredragsholder på heltid. Utgitt tre bøker 
om Israel.

Peter Olsen
Født 1963 i Danmark. Cand. theol. 
Ph.D. Ansatt i 50 % stilling som 
førsteamanuensis i systematisk teologi 
ved Dansk Bibel-Institut i København 
og ved Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole i Oslo. Og 50 % stilling med 
bibelundervisning i LM, Danmark. Har 
skrevet teologiske artikler i tidsskrift og 
bøker.

Tora Bjerga (1941-1995)
Utdannet lærer. Var lærer i flere år på 
Finnøy. Var med i forskjellig kristent 
arbeid for NLM. Hun har skrevet flere 
kristne sanger.

Øivind Andersen (1905-1994)
Cand. theol. 1931. Lærer og rektor ved 
Fjellhaug skoler i ca 45 år.

Dag Dato Kl. Taler/møte

Søndag  07. Aug. 11,00 Arvid Bjerga
Søndag  14. Aug. 11,00 Finn-Widar Knutzen
Søndag  21. Aug. 11.00 Terje Thorsen
Søndag  28. Aug. 11.00 Eivind Gjerde.  Nattverd
Søndag  04. Sept. 11.00 Erik Nordbø
Onsdag  07. Sept. 19.30  Bibelgruppe
Søndag  11. Sept. 11,00  Olav Hermod Kydland
Torsdag  15. Sept. 19.00  Eivind Gjerde.  Ordet og Israel
Bibel og medarbeidersamling 16. - 18. September: Taler Gunnar Soppeland
Fredag  16. Sept. 19.30  Gunnar Soppeland
Lørdag  17. Sept. 17.30  Temamøte
Lørdag  17. Sept. 19.30  Gunnar Soppeland
Søndag  18. Sept. 11.00  Gunnar Soppeland
Søndag  25. Sept. 11.00  Dagfinn Natland.  Sang: Torvald Kjetilstad
Søndag  02. Okt. 11.00  John Peder Samdal
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1. Å, vis meg på ny du har kjøpt meg.
 Vis, Jesus, på ny du er min.
 :/: Du selv har jo tvettet og frelst meg.
 Å, la meg få se jeg er din. :/:

2. Lær du meg din vei helt å kjenne.
 Led, Herre, hvert steg her jeg tar,
 :/: så himlen blir livsveiens ende,
 så der jeg får se deg, min Far. :/:

3. Når veien blir tornfull av trengsel,
 når øyet blir sløvet og matt,
 :/: og fristelsens garn er mitt fengsel,
 send lyset ditt inn i min natt. :/:

4. La mørket til dag om seg vende,
 la Ånden opplyse mitt sinn,
 :/: så Jesus igjen jeg kan kjenne,
 så gleden igjen kan bli min. :/:

5. Og kan det deg tjene, så bruk meg,
 hvorledes og hvor helst du vil.
 :/: Og tjener det riket ditt, hjelp meg,
 i rette tid helt være still. :/:


