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Skriv det på min regning
Paulus hadde lært av Jesus

“Konklusjonen må bli at den kristne blir rett-
ferdiggjort av ulydighet.

Bibelen er full av beskrivelser om 
Guds ufattelige kjærlighet. I en 
verden hvor griskhet og selviskhet 

rår grunnen, er det som balsam for et sårt 
sinn og se demonstrert en holdning og en 
mentalitet som oser av tilgivelse, medli-
denhet og godhet. En slik kilde er de 25 
versene som utgjør apostelen Paulus lille 
brev til Filemon.

Her sitter apostelen lenket og voktet som 
et uskyldig offer for baktalelse, løgn og 
ondskap. Han fortjener ikke denne behan-
dlingen. Han er nesten som offerlammet 
som blir oppbevart til slaktedagen. Fra et 
verdslig synspunkt ville nok noen regnet 
med at han er gjennomsyret av bitterhet 
og hevn på grunn av uretten som er begått 
mot ham. Men Paulus har møtt Jesus, det 

sanne offerlammet, og det har endret hans 
mentalitet. Mens han sitter som fange i 
Rom, blir han kjent med den rømte slaven 
Onesimus. I samværet med Paulus og ved 

å lytte til apostelens vitnesbyrd og forkyn-
nelse, blir Onesimus overbevist om at Je-
sus er Guds Sønn og verdens frelser. 

Brevet Paulus skriver til Filemon, som er 
den rømte slavens Herre, framstår som 
et ekko av selve evangeliet og en kopi av 
Kristi sinnelag. Paulus kan like lite benek-
te at Onesimus har stjålet med seg verdier 

da han rømte, som Kristus kan benekte 
din og min synd. Forsoningen er ikke en 
flukt fra våre nederlag, men inkluderer 
viljen til å se synden i øynene. Tilgi ham 

denne synd, ber Paulus, i det han går inn 
som en mellommann mellom synderen og 
ham det er syndet imot. Jeg garanterer for 
gjelden, skriver han. ”Jeg skal betale det”, 
vers 19. ”Skriv det på min regning”, vers 
18, er budskapet. Har du hørt Frelseren si 
det om din synd og din manglende evne 
til å leve opp til Guds forventning? ”Skriv 
det på min regning.” La meg bli den skyl-

av John Berglund
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Den grusomme romerske 
keiser Nero fengslet Paulus 
da han kom til Rom. Her 
satt han i lenker sa brebet til 
Filemon ble skrevet.
Senere ble han henrettet av 
den samme keiseren.

“Konklusjonen må bli at den kristne blir rettf 
ferdiggjort av ulydighet.

dige i hans eller hennes sted, men la syn-
deren gå fri og bli tilgitt og endret.

Som bibelleser er du kjent med at Paulus 
kunne skrive både utfordrende og skarpt 
når mennesker og menigheter mishandlet 
Guds budskap og forfulgte de som trodde 
sant. Det var kjærlighet til Gud og lojalitet 
til Herrens budskap som var hans motiv. 
Den samme Paulus strømmer over av 
Guds medlidenhet og nåde når han møter 
den angrende rømte slaven. Slik er det 
med alle som har møtt kjærlighetens kilde 
og blitt forvandlet ved det. Kan du høre 
Jesu ord: Finn veien tilbake til din eier! Du 
har ikke noe å frykte. Han du flyktet fra 
og ofte sviktet vil se på deg som sin egen 
sønn. Hans lengsel etter deg er mye større 
enn din frykt for ham. Slik er Gud.

Paulus skriver: ”Nå sender jeg ham tilbake 
til deg”, vers 11. ”Ta du imot ham”, vers 12. 
Ta Onesimus tilbake, appellerer han til 
Filemon. Åpne dine armer og møt ham 
”som en elsket bror” og venn, ikke om en 

trell. Kan du høre Jesu ord? 
Din slavetid er forbi siden Jesus tar imot 
deg som sin bror. Dine fall er glemt og din 
lengsel etter å være ren og rettferdig er det 
bånd som forener deg med Guds styrke. 
Det er slitsomt å flykte. Det tapper energi 
og skaper motløshet. La oss sammen snu 
og gå hjem til Far. Ikke vær redd for å 
hvile i Guds kjærlighet. Det gjør deg ikke 

passiv og likeglad. Det er da du får styrke 
og mot samtidig som du settes i stand til å 
være aktiv og tjene ham rett.

Paulus glemte aldri det ansvar som hvilte 
på ham som en Kristi tjener, eller at der-
som sjeler gikk fortapt som følge av utros-
kap fra hans side, så ville Gud holde ham 
ansvarlig. “Derfor vitner jeg for dere på 
denne dag;” sa han, “at jeg er ren for alles 
blod.” “Hvis tjener jeg er blitt,” uttalte han 
med tanke på evangeliet, “etter den Guds 
husholdning som er meg gitt iblant dere, 
det vil si å fullføre Guds ord, den hem-
melighet som har vært skjult fra alle tiders 
og slekters opphav, men nå er blitt åpen-
bart for hans hellige, for hvem Gud ville 
kunngjøre hvor rik på herlighet denne 
hemmelighet er iblant hedningene, det 
er Kristus i dere, håpet om herlighet. Og 
ham forkynner vi, idet vi formaner hvert 
menneske og lærer hvert menneske med 
all visdom for å framstille hvert menneske 
fullkomment i Kristus. For dette arbeider 
jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som 

virker i meg med styrke.” Ap. gj. 20:26. 
Kol. 1:25-29.
Disse ord framstiller et høyt ideal for en 
Kristi arbeider å strebe etter; men dette 
idealet kan oppnås av alle som ved å stille 
seg under den store Lærers ledelse daglig 
oppdras i Kristi skole. Den kraft som Gud 
råder over, er ubegrenset, og den predi-
kant som i sin trang holder seg nær til 

Herren, kan være sikker på at han vil få 
det som vil være en duft av liv til liv for 
hans tilhørere.
Paulus’ skrifter viser at en evangeliets tjen-
er bør være et eksempel på de sannheter 
han lærer, og “ikke i noe stykke” gi “noe 
anstøt, for at ikke tjenesten skal bli lastet”. 
Til Titus skrev han: “De unge menn skal 
du likeledes formane til å være sindige, 
idet du i alle måter ter deg selv som et for-
bilde i gode gjerninger, og i din lære viser 
renhet, verdighet, en sunn, ulastelig tale, 
for at motstanderen må gå i seg: selv, idet 
han ikke har noe ondt å si om oss.” 2 Kor. 
6, 3; Tit. 2, 6-8.
Om sitt eget arbeid har han etterlatt oss en 
skildring i sitt brev til de troende i Korint: 
Men vi “viser oss i alt som Guds tjenere: 
ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst, 
under slag, i fengsler, i opprør, i strengt 
arbeid, i nattevåk, i faste, ved renhet, ved 
skjønnsomhet, ved langmodighet, ved 
godhet, ved Den Hellige Ånd, ved uskrøm-
tet kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds 
kraft, ved rettferds våpen på høyre og 
venstre side; i ære og vanære, med ondt 
rykte og godt rykte, som forførere og dog 
sanndrue, som ukjente og dog velkjente; 
som de som dør, og se, vi lever, som de 
som refsesag og ikke ihjelslåes, som bed-
røvede, men alltid glade, som fattige, som 
dog gjør mange rike”. 2 Kor. 6, 4-10.
Paulus’ hjerte var fylt med en dyp og varig 
følelse av ansvar, og han arbeidet i nøye 
samfunn med Ham som er kilden til rett-
vishet, miskunn og sannhet. Han klynget 
seg til Kristi kors som den eneste garanti 
han hadde for framgang. Frelserens kjær-
lighet var den udødelige drivkraft som 
holdt han oppe i hans kamper mot selvet 
og i hans strid mot det onde, mens han 
trengte seg fram i Kristi tjeneste tross 
verdens uvennlighet og fienders mot-
stand.
Det som menigheten behøver i disse fare-
fulle tider, er en hær av arbeidere som i 
likhet med Paulus har utdannet seg til 
nyttig gjerning, har en dyp erfaring i de 
guddommelige ting og er fulle av alvor og 
nidkjærhet. Det er behov for helliggjorte, 
selvoppofrende mennesker, slike som 
er tapre og trofaste, i hvis hjerte Kristus, 
“herlighetens håp”, Vinner skikkelse, og 
som med lepper berørt med hellig ild vil 
“forkynne ordet”. Kol. 1, 27; 2 Tim. 4, 2. 
Av mangel på slike arbeidere vansmekter 
Guds sak, og skjebnesvangre villfarelser 
som virker lik en dødelig gift, forderver 
moralen og tilintet
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REDAKSJONELT

Dette nummeret av Mens vi Venter inneholder 
mange artikler og klipp som formidler smerte 
og lengsler ved å leve i den siste tid av jor-
dens historie. Mange har det vondt både ute i 
verden, men også i vårt relativt trygge land, 
opplever mange meningsløshet, vold, tomhet 
og egoisme og de lengsler etter noe annet 
og bedre. Bibelen er opptatt av endetiden. Vi 
tror det er snakk om vår tid. Guds Ord er ikke 
bare fokusert på hva som skal skje, men også 
på at hans disipler må være forberedt på det 
som skal skje. At de lytter til Guds advarsler 
og forsker å støtte og hjelpe mennesker i 
denne vanskelige tiden. Å hjelpe gjør vi best 
når vi har både kunnskap og evne til empati 
og innlevelse.

Kunnskap får vi i Guds ord og ved erfaringer 
med Herren. Vi må ikke forsømme å granske 
Ordet under bønn. Herren har mer å vise oss, 
flere aktuelle sannheter og åpenbaringer som 
Han vil at vi skal forstå. Deretter vil Han at vi 
skal dele dette med så mange som overhodet 
mulig. En disippel er en som blir undervist og 
som følger sin Mester i alt Han gjør og sier. 
Derfor må vi lese om det Han gjorde og sa, 
slik at dette blir en naturlig del av oss. Da vil 
vi også erfare Hans kraft, hjelp og ledelse. På 
den måten blir vi Ordet gjørere og ikke bare 
hørere, slik Jesus sa i Matt 7:26.

Har du en misjonsmark? Be Gud fylle den 
med regn. Hvis du ikke har din personlige  
misjonsmark kan du be om at Gud vil gi deg 
en. Men husk at den “som er tro i smått, er 
også tro i stort, og den som er urettferdig i 
smått, også vil være urettferdig i stort,” Luk 
16:10. Selv de små ting Gud kaller oss til kan 
være av stor betydning når det betraktes i 
Guds sammenheng. Men vi skal heller ikke 
være redde for å be om at Gud vil bruke oss 
til store ting. Da vil vi erfare vår avhengighet 
av hans kraft og styrke og motta hjelp på 
mirakuløst vis. Vår egen beredelse for Hans 
komme står i nært forhold til vårt engasje-
ment for å lede andre til Kristus.

Ja, vi lengter etter at Jesus snart skal komme 
igjen og gjøre slutt på verdens elendighet og 
hente hjem de som trofast og beredt venter 
på ham. Hvor mye verre må verden bli? Hvor 
mye mer lidelse blant barn og ungdom? Det 
står at ”da tidens fylde kom, utsendte Gud sin 
sønn”, Gal. 4:4. Gud har fastsatt en tid for alt 
også for Sønnens annet komme. Alle teg-
nene på den siste tid i Bibelen er gitt for at vi 
ikke skal gi opp, bli lunkne og til slutt sovne. 
Skriftens kjennetegn på den siste tid er delt 
med oss slik at vi skal vite at han er ”nær for 
døren”, Matt. 24:33.  

med vennlig hilsen
Elin og John Berglund

ARKFILES.NET

Episode 9 er nå utkommet! 

Den heter “The ark and the third temple”.
Kan du engelsk, så gå ikke glipp av dette seminaret. Det 
handler om et svært aktuelt tema i dag. Flere jødiske grupper 
planlegger i dag byggingen av det nye tempelet og lærer opp 
de som skal gjøre tjeneste der. Seminaret tar opp dette aktuelle 
temaet i lys av historien om tempelhøyden og Bibelen.
Adresse: http://www.arkfiles.net

Få også med deg de foregående 
episodene av arkfiles, om du ikke 
har sett dem før.

1 - The beginning
2 - What the ark is
3 - What did the ark look like
4 - The King of the ark
5 - The ark and the sanctuary
6 - The ark in wars
7 - The ark and the feast days
8 - Kommer.
9 - The ark and the third temple

Ellers kan disse seminarene også 
bestilles på DVD.
Pris - 149,- pluss porto.
email: cet@arkfiles.net

Reportasje-
filmene Dyrets 
merke og 
Arkens Vit-
nesbyr er også 
tilgjengelig for 
bestilling her. 

Disse er gratis.
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Solsyklus 24 kan bli  
en stor katastrofe!

I 1859 skjedde en enorm 
solstorm rettet mot jorden. 
Den slo ut telegrafene 

over det meste av Canada 
og USA. I en fersk rap-
port fra National Academy of 
Sciences, hevdes det at hvis 
en  lignende storm inn-
traff i dag, ville det føre til 
skader som beløper seg til 
astronomiske summer. NAS 
rapporten forventer skader 
for opptil 2000.000.000.000 
dollar, grunnet ødeleggelse 
av høyteknologisk infra-
struktur, og det kan kreve 
opp mot ti år for fullstendig 
gjenoppretting. For sam-
menligning, forårsaket ork-
anen Katrina ”bare” 80 til 125 
milliarder i skader. Satelitter, 
internett, mobiltelefoner, GPS 
og mye mer kan bli slått ut i 
flere måneder. Navigasjon i 
luftfart, banksystem, data-
maskiner og all elektronikk 
vil rammes. Store områder vil 
være uten strøm og reparasjon 
av skader vil krever mye tid. 
I tre år har det nesten ikke 
vær flekker på Solen. I vår 
profesjonelle karriere har vi 
aldri sett noe lignende, sier 

forskere. Den lave solaktiv-
iteten har vart mye lengre 
enn de forutså i 2007, men 
nå er den på vei oppover og 
forskere tror den kan nå sitt 
høydepunkt  i mai 2013. Som 
kristne bør vi merke oss, at 
i tillegg til å gi store kon-
sekvenser for vår hverdag, vil 
også mye elektronisk basert 
misjonering stoppe opp. Uten 
fly, internett og satellitt-TV 
blir informasjon vanskeligere 
å formidle.  

På astronom Knut Jørgen 
Røed Ødegårds nettblogg 
kunne vi 3 april lese følgene: 
”Svært stor solflekk – histo-
riens kraftigste flare. Fra den 
uvanlig store solflekken som 
har vært synlig på solskiven i 
en ukes tid skjedde kl. 22:51 
mandag 2. april (2011) den 
største eksplosjonen som no-
ensinne er registrert på Solen! 
Eksplosjonen var mye kraft-
igere enn flaret som i 1989 

forårsaket meget omfattende 
strømbrudd i USA og Canada. 
En sky på flere milliarder 
tonn av ekstremt varm gass 
ble slynget ut i verdensrom-
met i et såkalt koronamas-
seutbrudd (CME). Heldigvis 
var dette gigantiske utbruddet 
denne gangen ikke rettet mot 
Jorden. I motsatt fall ville det 
utvilsomt forårsaket omfat-
tende strømbrudd, brudd på 
kommunikasjoner og skader 
på mange satellitter. I løpet av 
dagen ble eksplosjonen opp-
gradert fra X17, til minst X20. 
Antall høyenergetiske par-
tikler rundt Jorden ble 10 000 
ganger høyere enn normalt!

Vi solen skinne midt på nat-
ten?
”Betelgeuse, den oransje 
stjernen som danner Orions 
venstre skulder sett fra jorden, 
har de siste årene krympet 
betydelig. Det har vært ventet 
at den skulle bli en supernova 

en gang i fjern framtid, men 
med den siste utviklingen, 
kan det ventes om bare 3,5 - 5 
år!” Dette skrev astronom 
Knut Jørgen Røed Ødegård 
i sin blogg i august 2009. 
”Nyere bilder viser at glovarm 
plasma stiger til overflaten 
av Betelgeuse. Fenomenet er 
ikke observert tidligere på 
andre stjerner enn solen og 
kan innvarsle at Betelgeuse 
snart vil eksplodere som en 
supernova”; skriver Illustrert 
Vitenskap. 

De som får oppleve dette, vil 
se at den lyser kraftig opp, fak-
tisk så kraftig at den blir godt 
synlig også midt på dagen!  
Om natten vil den skinne like 
sterk som sola gjør om dagen. 
“Det skal vise seg tegn i sol og 
måne og stjerner, og på jorden 
skal folkene bli grepet av angst 
og fortvilelse når hav og bren-
ning bruser,”  Luk 21:25. “Slik 
skal dere også, når dere ser at 
dette skjer, vite at han er nær 
og står for døren”, Mark 13:29. 
Selv om denne hendelsen på 
grunn av avstand og lysets 
hastighet, ikke kan observeres 
av oss før lenge etter at det 
skjer, vet Herren når hendels-
er omtalt i Bibelen skal finne 
sted, og han kan synkronisere 
himmellegemene slik at det 
stemmer med skriftens pro-
fetier. 

“Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen; 
og den fikk makt til å brenne menneskene 

med ild;  Åp. 16:8

Og det skal skje tegn i sol og 
måne og stjerner, og på jorden 

skal folkene engstes i fortvilelse når 
hav og brenninger bruser,
Luk. 21:25

Og menneskene brente i svær hete, 
og de spottet Guds navn, hans som 

har makt over disse plager, og de om-
vendte sig ikke til å gi ham ære.
Rev 16:9  

Forskere har kjent til sol-
syklusene siden midten av 
1800-tallet. En syklus varer 
i ca. 11 år, men noen ganger 
kan den strekke seg mye 
lengre. Forskere tror at den 
forestående solsyklusen vil 
bli lik den som verden op-
plevde i 1859, men med langt 
større konsekvenser. 
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Populær tviler
Statskirkeprest Bjørn Eidsvåg har aldri vært mer 
populær i liberale miljøer enn etter at han sto fram 
og erklærte at han ikke lenger kan kalle seg kristen, 
og at han ikke tror på Jesus som menneskets Frelser.

”Jeg kan ikke bruke ord 
som personlig kristen 
lenger”, sier han i et 

intervju til Aftenposten, 
”men vil fortsette å kalle meg 
troende”. Han sier: ”Det å 
tro på noe er et prosjekt jeg 
heier på, men jeg knytter det 
ikke til Jesus og en tanke om 
frelse”. Han mener at alle 
religioner er på søken, men 
ingen har funnet eller kom-
mer til å finne svarene.

”Jeg blir like nedslått hver 
gang noen kommer med 
bastante svar”, sier Eidsvåg, 
”for svarene finnes jo ikke. De 
er heller ikke noe å finne i bi-
belen. Poenget er at ingen vet, 

og det må vi alle leve med”. 
Han mener at den kristne 
kirke burde hjelpe mennesker 

til å stille alle spørsmålene, 
men ikke prøve å finne noen 
svar, for de finnes ikke.

At kjendisen Eidsvåg ikke 
klarer å tro og ikke har per-
sonlige erfaringer som gjør 
at troen blir reell, er noe vi 
må registrere og respektere. 
Litt skuffende er det at han 
i intervjuene han har gitt 
med media, er så kjapp til å 
klandre dem som ikke følger 
ham i hans tvil. Kan det være 
at noen har funnet og vet det 
Bjørn ikke har funnet og vet? 
Det er greit å hevde at han 
selv ikke tror at det finnes 
noe svar og at tvilen er troens 
grunnmur, men mange sitter 
med både kunnskap og erfar-
ing som gjør troen på Guds 
eksistens og Jesu nærvær langt 
mer objektiv enn Bjørns tvil.

De mer liberale foretrekker 
ofte spørsmålene mer enn 
svarene. De er ikke opptatt av 
å forske og oppdage, men av 
å skape avstand til dem som 
har funnet. De liker ofte ikke 
Bibelens profetier og Jesu 
forutsigelser om endetiden, 
for disse framtidsutsiktene 

Paven 
utnevner nye 
kardinaler. 
 
Vatikanobservatører be-
merker at pave Benedikt 
synes å ha det meget travelt 
med å utnevne kardina-
lene som skal være med å 
velge hans etterfølger. Til 
tross for at han ikke har 
vært pave særlig lenge, har 
han i tre puljer utpekt til 
sammen 50 nye kardinaler. 
Tidlig i år utpekte han de 
siste 24 som ble hedret med 
kardinaltittelen. 20 av de 
siste 24 utnevnelsene var 
prester godt under 80 år, 
noe som kvalifiserer dem til 
å være med i rådet som skal 
velge ny pave når Benedikt 
dør eller hvis han velger å 
abdisere. Det er tradisjon 
på at eksisterende pave 
skynder seg med å utpeke 
kardinaler som er kjent 
for å støtte hans spesielle 
prioriteringer og mer-
kesaker når han selv blir 
alvorlig syk eller vet at han 
ikke har mye tid igjen. De 
mange nye utnevnelsene 
har forståelig nok blitt kilde 
til spekulasjoner om pavens 
egentlige helsetilstand.

forplikter troen. De sjar-
meres gjerne av myten om 
at den fullkomne intellektu-
alitet demonstreres av den 
fullkomne uvitenhet. Det 

utrolige er at det nettopp er 
bibelen som tilbyr den eneste 
helbredende behandling for 
tvilisme.
Vi tror at Bjørn Eidsvåg 
kommer til å bli ennå mer 
populær i framtiden enn 
han var i tiden som har gått, 
og det kommer til å være de 
liberale kristne miljøene og 
de ”halvkristne” kirkekonser-
tene som vil dominere i hans 
kalender. 
Jesus sa: “Jeg er veien, sannhet-
en og livet. Ingen kommer 
til Faderen uten ved meg”. 
Joh.14:6

“Det utrolige er at det 
er nettopp Bibelen 

som tilbyr den eneste 
helbredende behandling 
for tvilisme.....

“Han mener at den 
kristne kirke burde 

hjelpe mennesker til å 
stille alle spørsmålene, 
men ikke prøve å finne 
noen svar, for de finnes 
ikke.
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Paven har problemer

Det som ikke blir gjort opp på en skikkelig 
måte, kommer oftest sterkere tilbake

“Mange katolikker undrer 
seg over at “Jesu kristi Vikar” 
fungerer så ekstremt an-

derledes enn Jesus selv

“Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Dra 
bort fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha 

del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. 
For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud 
har husket all den urett hun har gjort. Åp 18,4-5

“Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate 
den ene og elske den andre, eller holde sig til den 

ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og 
mammon. Matt. 6:24

Vatikanbanken etter-
forskes for hvitvask-
ing av mafiapenger. 

Pedofilisaken vokser i omfang 
og paven selv skaper jevnlig 
mediestorm på grunn av 
sine ukloke uttalelser. Antall 
katolikker som går til kirken 
og deltar i messen har sunket 
dramatisk i Roma det siste 
året. Det samme er tilfelle 
i andre land hvor overgrep 
er dokumentert. Kollekten 
er også kraftig redusert. 

Mange katolikker sier rett ut 
at de har mistet troen på at 
kirken de tilhører og paven 
er ledet av Gud. Nå er det 
kommet nye ferske rapporter 
fra Nederland som viser at 
rundt 2000 personer er blitt 
seksuelt misbrukt av katolske 
prester også i dette landet. 
Den katolske kirken har ikke 
stått overfor en like stor krise 
siden den franske revolusjon, 
hevder Peter Nissen, profes-
sor i religionshistorie ved 
Radboud-universitetet. Nylig 
avdekket også politiet at noen 

innen prestestanden i Roma 
har fungert som stråmenn for 
den sicilianske mafiaen, og 
har hjulpet Cosa nostra med 
å hvitvaske penger gjennom 
nettopp Vatikanbanken.
I en ny bok uttaler paven seg 
om skandalene. Boka, som 
har tittelen ”Verdens lys: 
Paven, Kirken og Tidens tegn”, 
er basert på 20 timer med 
intervjuer gjort av den tyske 
journalisten Peter Seewald. 
Ifølge Vatikan-observatører er 

hensikten med intervjuene å 
forsøke å rette opp noen av de 
mange PR-fiaskoene som har 
preget de første fem årene han 
har vært pave. Det sjokkerer 
mange observatører at paven, 
selv om han beklager alle 
skandalene, likevel røper en 
umoden psyke ved å besky-
lder media for å ha vært med 
til å synliggjøre tragediene og 
ikke bli ferdig med å omtale 
dem. Han mener at ”pres-
sen har hatt stor glede av å 
angripe kirken og om mulig å 
sette den i vanry». Både teolo-

ger og mennesker i gata suk-
ker skuffet over at paven ikke 
innser at åpenhet, avklaring, 
oppgjør, innsyn og gjennom-
siktighet er det som må til for 
å kunne hindre gjentakelser i 
framtida. 
Selv på en søndagsgudstjen-
este, er det glissent med 
folk i Santa Maria-kirken i 
Roma. Kontrasten er enorm. I 
tidligere år var kirken omtrent 
full hver søndag. Ni av ti ital-
ienere regner seg som katolik-
ker, men en studie utført av 
Venezia-patriarkatet viser at 
bare 15 prosent av kirkeg-
jengerne (altså 15 av 100) 
deltar i søndagsgudstjenester, 
mens 8 prosent går én gang 
i måneden. Resultatene er 
dramatiske fordi flere tidligere 
undersøkelser har gitt helt 
andre og høyere tall. Mattia 

Toaldo, Professor i statsviten-
skap ved Roma-universitetet, 
sier at Vatikanet føler at 
det sakte mister grepet om 
samfunnet og går mot et fall. 
Noen Vatikan-kommentatorer 
mener at én årsak til tomme 
kirkebenker, er pavens mange 
blundere de siste årene. Jevn-
lig har det stormet rundt Vati-
kanet. Pave Benedikt XVI har 
forarget muslimer og jøder, 
tatt en holocaustfornektende 
biskop inn i varmen og har 
i mange år før han ble pave, 
beviselig skjult kunnskap om 
overgrep i kirken. 
Mange katolikker undrer seg 
over at ”Jesu Kristi Vikar” 
fungerer så ekstremt an-
nerledes enn Jesus selv. 
I den nye boken innrømmer 
nok paven at både han selv og 
Vatikanet har håndtert mange 
saker klønete og lite gjennom-
tenkt, men samtidig forsvarer 
han underlig nok det han 
gjorde. Han skriver også at 
kritikken mot kirken har vært 
preget av «utrolig mye me-
ningsløshet, selv fra skolerte 
teologer». Denne mangelen på 
erkjennelse og ydmykhet ir-
riterer mange. Det er sannelig 
mye mening og sunn ånde-
lighet i ekte oppgjør og varig 
endring.    
Kilde: www.aftenposten.no/
nyheter/uriks/article3959348
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....og da skal den lovløse åpenbares, han 
som den Herre Jesus skal fortære med sin 

munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen 
av sitt komme. 2 Tess.2:8

Har den katolske kirke 
forandret seg?

“Alt hva kirken står for i dag, sto 
den for under den mørke middel-
alder........

...og med all urettferdighetens 
forførelse for dem som går fortapt 

fordi de ikke tok imot kjærlighet til 
sannheten, så de kunde bli frelst.
2 Tess.2:10

Og hans komme skjer, efter Sa-
tans kraftige virksomhet, med 

all løgnens makt og tegn og under,
2 Tess.2:9

Overraskende mange protestanter tror faktisk at endringene som skjedde under 
det annet Vatikankonsil forandret katolsk teologi. Ulike internettsider indikerer 
også at en rekke katolikker faktisk også tror det.

Sannheten er at mange 
kosmetiske justeringer 
har funnet sted, men 

den katolske kirke har ikke 
endret en eneste av sine 
doktrinære trospunkter. Alt 
hva kirken står for i dag, sto 
den for under den mørke 
middelalder. Dette er presisert 
meget klart på kirkens egne 
internettsider. Den endring 
som er synlig er kun for å 
gjøre veien til Rom lettere for 
protestanter. Messen behøver 
ikke lenger skje på latin, men 
messens ubibelske innhold 
er den samme. Sangstilen og 
musikken er mer ”protestant-
isk”, men sangenes lyrikk er 
ubibelsk katolsk teologi. Den 
karismatiske framførelsen og 
tungetalen som er å observere 
innen den voksende karisma-
tiske katolisismen, ligner på 

pinsevennenes måte å tilbe på, 
men det er ære til himmel-
dronningen og medforson-
eren Maria som er de sentrale 
budskapene. Kirkens mange 

okkulte og mystiske element-
er, og viljen til religionsblan-
ding står ved lag og lokker 
faktisk protestanter til å bli 
nyskjærrige.
I stedet for å forbanne og 
brenne kjettere og love dem 
et lengre opphold i skjær-
silden, ble fokuset nå rettet 
mot å ”vinne” dem tilbake til 
”moderkirken” og da måtte 
veien tilbake gjøres lettere og 
mer attraktiv. 
Pave Johannes XXIII som 
kalte sammen den først sam-
lingen, gjentok gang på gang 
at ingen doktrinære endringer 
ville finne sted under konsi-
lets arbeid. Kirkens lære er 
uforanderlig og skal fortsette 
å være det. Konsilet avsluttet 
sitt arbeid i 1965.
Dr. Loraine Boettner, som er 
regnet å være en av de fremste 

evangeliske autoriteter på ka-
tolsk teologi, skriver i forordet 
til det femte opplaget av sin 
bok: Roman Catholicism: ”La 
det være tindrende klart at 

Rom ikke har endret noe i sin 
tro, lære, moralfilosofi eller 
teologiske tolkninger som en 
del av Vatican II og at Rom 
ingen intensjon har om å 
forandre noe knyttet til sin 
teologi, hensikt og sitt mål. 
Den eneste forandring vi kan 
se, er en overflatisk juster-
ing for å kunne framstå mer 
tiltalende overfor protestan-

ter og ikke-kristne religioner. 
Roms plan er ikke enhet, men 
å bringe alle andre trosret-
ninger inn i sin fold. Enhet 
med Rom er et 100% enveis-

løp. Når forfølgelse, tortur og 
kjetterbål ikke gjorde at målet 
ble nådd, introduserte Vatikan 
II forførelse, infiltrasjon og en 
ideologisk sjarmoffensiv, for å 
oppnå det samme. Et kirkesa-
mfunn som alltid, i fortiden 
som nå, erklærer seg å ha en 
fullkommen og endringsløs 
lære, kan ikke forandre sin 
tro. 
(Kilde: Central Highlands 
Christian Publications, P.O 
Box 236 Creswick Vic 3363 
Australia)
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En Av De Rikeste.

Jakob bruker sterke bilder 
når han beskriver men-
nesker som i den siste 

tid lever ”i overdådighet og 
overflod på jorden”, Jak. 5:5. 
Han profeterer at de rike, som 
er mest opptatt av å bruke 
penger på seg selv, snart vil 
ha en god grunn til å ”gråte 
og klage” over all den ulykke 
som skal komme over dem, 
vers 1. Dere har 
”gjort dere fete 
til slaktedagen”, 
skriver han, vers 
5. Med kjen-
nskap til disse 
bibelversene, er 
det vondt å lese 
hvordan også 
noen norske 
rikfolk fester 
bort millioner på seg selv. Pet-
ter Stordalen er en av ”par-
tyløvene” som liker å arrange-
re luksuriøse fester for seg selv 
og sine rike venner. I år 2000 
hadde Norge 43 milliardærer. 
I dag er det 168 som kan 
skryte av en slik formidabel 
formue. Det er fra dette vel-
stående klientellet festdeltak-
erne verves. Mange av festene 

er private og hemmelige og 
koster flere millioner kroner. 
Den nye trenden er å frakte 
alle gjestene til steder som 
St. Tropez, og Monaco eller 
til ekstremhoteller i Brasil og 
Thailand. Det rapporters at 
det bugner av luksus på disse 
festene og at det er penger nok 
på bordet til å kjøpe omtrent 
alt som måtte begjæres. Den 

berømte 
festfik-
seren 
Dominic 
Gorham 
rapport-
erer til 
Dag-
bladet 
at disse 
festene 

blir stadig dyrere fordi stan-
darden har økt og de rike 
krever meget høy kvalitet. 
Samtidig dør millioner av 
barn av sult og mange av 
dem kunne reddes med 4-5 
kr. dagen. Kanskje flere av 
de velstående i landet burde 
merke seg Jakobs advarsler?                            
(Faktakilde: www.dagbladet.
no/2011/02=28/nyheter.)  

Noen rike mennesker elsker å bruke pen-
gene på seg selv og vise det til alle

Danskene er verdens mest 
mentalt utslitte folk

En OECD-rapport om 
danskenes mentale 
helse er overrask-
ende lesning. Ingen 

land på kloden opplever at en 
større prosent av befolknin-
gen må slutte å jobbe fordi de 
er psykisk utslitte, en tilstand 
som viser seg i apati, ener-
giløshet, tafatthet, redusert 
tiltakslyst, depresjoner og 
følelse av 
verdiløshet. 
I 1995 hadde 
èn av fire dan-
sker, som fikk 
innvilget før-
tidspensjon 
eller helsere-
latert fleksitid, 
diagnosen 
store psykiske 
problemer. I dag har annenh-
ver danske i samme kategori 
store psykiske problemer. Når 
det gjelder statistikken over 
hvordan psykiske lidelser slår 
ut store deler av den totale 
arbeidsstokken, ligger dan-
skene altså på verdenstoppen. 
Berlingske Tidene skriver i 
sin kommentar til OECD-
rapporten: ”Vi er kort sagt 
verdens mest utslitte folk”. 
Forskere ser på dataene som 
ekstremt urovekkende. Ikke 
bare er det et stigende antall 
som på den måten faller uten-
for arbeidsmarkedet, men 
det skjer i tillegg med stadig 

yngre mennesker. Rapportens 
hovedredaktør, Christopher 
Prinz rapporterer til Berling-
ske Tidene at for noen få år 
siden, var den typisk mentalt 
utslitte om lag 55 år, nå er 
gjennomsnittsalderen for 
denne diagnosen godt under 
50 år. (Kilde: NTB nyhetsbyrå 
14/2-2011 og en rekke treff på 
internett under søkerordene 

”Danskene 
mest 
mentalt 
utslitte.”) 

Både 
fagfolk og 
vanlige 
dansker 
- har kom-
mentert 

rapporten på nettet. De fleste 
leter etter årsakene til denne 
tragiske statistikken. Blant 
forslagene kan nevnes: Vi le-
ver for godt. Vi var verdensle-
dere i velferd gjennom 70 og 
80 årene og ble tilvendt ”puter 
under armene”, nå kreves 
det mer av oss. Dansker tar 
mye som en selvfølge. Vi har 
stort alkoholforbruk og spiser 
mye fet mat som kan gi både 
fysiske og psykiske utslag sent 
i livet. Vi har en overflod av 
materielle ting, men mange 
kjenner på en ideologisk 
verdiløshet og tomhetsfølelse. 

Kan frihet til egoisme bli  
en fallgruve for lykke?

“Et glad hjerte 
gir god lege-
dom, men et 

nedslått mot tar 
margen fra be-
nene. Ord. 17:22

“DERE har levd i 
luksus og over-
flod på jorden 

og etter deres lys-
ter; dere har gjort 
hjertene hjerter på 
slaktedagen! Jak.5:5
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For noen uker siden 
beleiret flere tusen 
ultra ortodokse jøder 

en jødisk messiansk menighet 
i Ashdot. De bar plakater 
og ropte slagord mot sine 
landsmenn som har tatt imot 
Jesus som Messias og Frelser. 
”Dere har den samme agenda 
som Hitler, ropte de. Dere 
vil ødelegge jødedommen. 
Jøder som akseptere Jesus 
som Messias slutter å være 
jøder. Araberne vil ta landet 
vårt, dere stjeler vår sjel”, var 
noen av parolene. Også i byen 
Arad fant det sted en lignende 
demonstrasjon.

En av årsakene til denne 
motstanden er at det er flere 
og flere jøder som aksepterer 
at Jesus var og er deres og 
verdens Messias og Frelser, 
noe som gjør de ultraorto-
dokse rasende. En jødisk 
organisasjon som arbeider 
for å vise jøder ut fra deres 
egne skrifter at Jesus var deres 
etterlengtede Messias, skriver 

at mange jøder oppsøker dem 
for å lære mer om Jesus. Flere 
kommer med fantasier om at 
de kristne er som de katolske 
korsfarerne, og at Jesus brøt 
Guds lov, vanhelliget sab-
baten, spiste uren mat og mo-
tarbeidet Israels Gud. De blir 
overrasket over å høre at Jesus 
helligholdt den syvende dags 
sabbat på rett måte og sa at 
den skulle være hellig for alle 
til alle tider. De får også vite 
at han aldri brøt Guds lov og 
elsket og æret Israels Gud. Det 
er nå ca. 20.000 jøder som tror 
at Y’shua (Jesus) er deres Mes-
sias og det blir flere troende 
for hvert år som går. (Rapport 
fra nyhetsbyrået Israel Today 
23. fabruar 2011)
Rapport fra nyhetsbyrået 
Israel Today.
  
      

Protester mot Mes-
sianske jøder i Israel
Noen jøder vil ikke 
akseptere at jøder som 
velger Jesus fortsatt er 
jøder

For jeg vil ikke, brødre, at I skal 
være uvitende om denne hem-

melighet -- forat I ikke skal tykkes 
eder selv kloke -- at forherdelse 
delvis er kommet over Israel, inntil 
fylden av hedningene er kommet 
inn, Rom 11:25

“For her er det ikke 
forskjell på jøde og 

greker. Alle har den samme 
Herre, og han er rik nok 
for alle som påkaller ham.  
Rom 10:12

Forfølgelser mot Jesustroende 
fortsetter i Israel.

Bilde til høyre: Nyhet-
sartikkel med bilder 

av de store folke-
mengdene med jøder 

som protesterte mot 
messianske troende.

Bilde nederst: Ashdot 
er en kystby i Israel. 
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Dåpsdebatt i pinsebevegelsen

I Sverige har det en tid 
pågått en intens dåpsdebatt 
innen pinsebevegelsen . 
Temaet har vært om det ikke 
burde innføres en unison 
dåpspraksis for alle kristne 
menigheter i Skandinavia. 
En del av denne debatten 
berører selvfølgelig forhold-
et mellom dåp og medlem-
skap.

Dagen/Magazinet 
har fulgt opp 
debatten med 
artikler hvor 

man har fokusert på det 
eiendommelige at hundrevis 
av troende har Filadelfia-
menigheten i Oslo som sitt 
åndelige hjem, men de er 
ikke døpt på bekjennelse av 
tro, altså voksen troende dåp. 
Nå viser det seg at selv innen 
pinsebevegelsen er det ulik 
praksis, hvor enkelte me-
nigheter nå åpner for medle-
mskap også til de som er 
barnedøpt. Dette gjelder for 
eksempel Bergenskirken hvor 
barnedøpte kan bli medlem-
mer, men inntil videre ikke 
være ledere i menigheten. En 
av nestorene i norsk pinsebev-
egelse, Herman Mentzoni, sa 
i sitt innlegg på bevegelsens 
siste predikantkonferanse, at 
“dåp må være en personlig 

Er barnedåp og voksendåp uansett samme dåp?

avgjørelse i lydighet mot Guds 
ord”, og slo fast at det finnes 
bare èn tro og èn dåp. Han 
hevdet at ”Bibelen godkjen-
ner bare dåp med full ned-
dykkelse, og underkjenner alle 
andre former for dåp. En følge 
av det er at alle barnedøpte, 
eller barnebestenkte, er i 
virkeligheten å anse som 
udøpte”.   
Teologen Øyvind Gaarder 

Andersen kom i sitt innlegg 
på Predikantkonferansen 
inn på en mulig utglidning 
av dåpspraksis ved å til-
late ulike dåpssyn i norske 
pinsemenigheter og sa: ”Det 
kan over tid skje en teologisk 
forskyvning, der det stadig 
blir tatt opp som medlem-
mer mennesker som har en 
annen dåpspreferanse enn det 
vi finner forkynt i Guds Ord. 

Til slutt kan det bli et flertall 
i pinsemenigheten av men-
nesker som, hva dette angår, 
ikke tror på og følger Bibelens 
lære. Hva skjer da, spurte An-
dersen. Må vi kanskje nedfelle 
i menighetens vedtekter at 
det må være minst to tredje-
dels flertall av troende døpte 
medlemmer? Kan dette føre 
til en pluralisering, utglidning 
og mentalitetsendring i våre 
menigheter?  Vi møter igjen 
tanken om at sannhet er resul-
tatet av et flertallsvedtak. Slik 
ble alle de ubibelske katolske 
dogmene over tid til kristen 
tro og lære, og slik endres og 
justerer mange protestantiske 
kirkesamfunn sin lære til å 
bli ennå mer samstemt med 
pavekirkens ideologi. 
                                                                                               
Hver femte stemme gikk imot 
Sigmund Kristoffersens kan-
didatur da ny leder i Pinse-
bevegelsens lederråd ble valgt. 
Betel Hommersåk lar udøpte 
og barnedøpte blir medlem-
mer, og mange er usikre på 
hvor Kristoffersen står.
Flere norske pinsemenigheter 
har de siste årene åpnet for at 
personer som ikke er troende 
døpt (voksendøpt) kan bli 
medlemmer. Debatten har 
vært oppe på de siste predi-
kantkonferansene, og var altså 

Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt 
med denne dåp til døden, for at vi skal leve 

det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de 
døde ved Faderens veldige kraft. Rom 6,4

“Den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst; men 

den som ikke tror, skal bli 
fordømt Mark 16,16

“Èn Herre, én tro, én 
dåp, Ef 4,5

Pinsebev-
egelsen kan 
ende opp 
med å likes-
tille barnedåp 
med vok-
sendåp.
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også tema da ny leder i leder-
rådet skulle velges.
Bør udøpte og barnedøpte 
få bli medlemmer i pinse-
menigheter? Er dåpssynet så 
viktig i Pinsebevegelsen at 
denne debatten bør få stor 
plass også de kommende år?
Det er nok fortsatt en stor 
andel av pinsefolket som 
mener barnedåp er fork-
astelig, og dette kan fort 
brygge opp til en fortsatt 
langvarig debatt i pinsebev-
egelsen, som igjen kan virke 
splittende utover det den hittil 
har gjort.
Viktigheten av å ha et baptis-
tisk bibelsk dåpssyn som den 
eneste bibelske form for dåp 
er grunnfestet i bevegelsen, 
men mange har regnet med at 
denne debatten måtte komme 
før eller senere, spesielt siden 
det er et mye tettere samar-
beid mellom pinsebevegelsen 
og andre trossamfunn i dag 

enn for bare få år siden. 

Dette skrittet bekrefter at den 
offisielle pinsemenigheten i 
Norge fullt ut slutter seg til 
den karismatiske “verden-
skirke”, hvor lovsang og 
mirakler er viktigere enn teo-
logi. Dette nettverket står for 
en utvikling som skjemmer 
kristendommen som verden-
sreligion. Selv om det fins 
andre trosamfunn som oper-
erer med samme medlems-
skapsmodell (som Misjons-

forbundet og Frelsesarmeen), 
så står disse i en mindre utsatt 
kirkehistorisk tradisjon - og 
har så langt (for det meste) 
klart å ivareta en anstendig, 
ikke-spekulativ virkeform. 
Det som de senere år har 
skjedd med IMI, Oase og 
andre miljøer, gir likevel 
grunn til bekymring for oss 
som håper på en tilnærming 
mellom tro og humanisme, i 
stedet for det motsatte. 

Dåp og pinsevenner
Mange pinsevenner op-
plever det tragisk at pinse-
menigheter nå åpner opp 
for medlemskap for udøpte 
og barnedøpte. Hvis dette 
blir en trend blant pinseven-
nene er de redde for fram-
tida. Siden 1907, hvor de 
videreførte dåpspraksisen fra 
baptistene, har de praktisert 
det bibelske synet på dåp, 
hvor den enkeltes personlige 
tro var drivkraften til dåp. 

Noen regner med at det vil bli 
en vesentlig splittelse i pin-
serøysla på grunn av denne 
utviklingen, hvor bibelsk 
lære kommer i annen rekke i 
forhold til økumeniske tilpas-
ninger. Flere pinsepredikanter 
ser behovet for endring siden 
veksten har stoppet opp og 
møtelokalene står halvtomme. 

De kommer og går innen 
pop-kristendommen, men 
et bibelliberalt fokus har de 
alle felles. De befinner seg 
på pidestallen et år eller to 
og blir deretter skiftet ut 
med andre som har en ny 
og spektakulær vri på sin 
forkynnelse, et budskap 
som ofte klør ganske godt 
i øret.

Siste utgave er 40 år 
gamle Rob Bell. Han 
har sirkulert en stund 

innenfor The Emerging 
Church bevegelsen, men 
har nå slått gjennom for 
fullt. Hans bøker ligger på 
salgstoppen og han samler 
15-20.000 mennesker hver 
gang han bestiger en taler-
stol. Hans bok ”Love Wins” 
– A Book About Heaven, Hell 
and the Fate og Every Person 
Who Ever Lived”, skapte 
furore før den ble gitt ut og 
hans postmoderne tankesett 
og fokus på universalismen 
er både kraftig kritisert og av 
noen elsket. Støtte skal han 
imidlertid ha for å påpeke at 
evig pine og evig fortapelse 
(utslettelse) aldeles ikke er det 
samme. Det første synspunk-
tet må hedenskapet og pave-
makten ta kredit for, det andre 
bygger på Bibelens lære. 
Store seksjoner av kristenhet-
en raser i hvert fall mot Robs 
refleksjoner. Det fortelles blant 
annet på nettet at en pastor 
i Nord Carolina fikk sparken 
fordi han anbefalte medlem-
mer å lese boken.

Problemet er at selv om Rob 
ikke rett ut sier og skriver at 
alle til slutt vil bli frelst, mener 
han at det nesten er umulig å 
gå fortapt. Vi har da visselig 
hørt forkynnere også i vårt 

land forfekte omtrent det 
samme. Ideen er at frelsen 
er garantert ved at den tilbys 
og han formulerer seg slik 
at inntrykket gis at dette er 
en invitasjon alle til slutt vil 

motiveres til å motta. Mange 
liberale kristne har flørtet 
med denne besnærende 
ideen i lang tid. Time Maga-
zine kaller Rob Bell en enslig 
rockestjerne i kirkeverdenen, 
men så ensom er han tydelig-
vis ikke. Er du i tillegg en dyk-
tig kommunikator, som Rob 
- ved å se på hans videoer 
- uten tvil er, kan du omtrent 
si hva som helst til mange 
troende og de vil akseptere 
det bare ved å se seg omkring 
og oppleve at mange andre 
også aksepterer det. Berøa-
holdningen er så godt som 
fraværende i alle menigheter 
og med en slik sårbarhet blant 
de fleste av dagens liberale 
kristne, blir forkynnere som 
utnytter denne inkompetansen 
farlige. (Kilder: Mange inter-
nett treff med linker på Rob 
Bell og Love Wins)

Ny liberal guru
Skaper strid innen kristenheten om 
hvordan man blir frelst

“.....fullt ut slut-
ter seg til den 
karismatiske 

“verdenskirke” 
hvor lovsang og 
mirakler er vik-
tigere enn rett 
lære....

“Betel Hom-
mersåk lar 
udøpte og 

barnedøpte bli 
medlemmer, og 
mange er usikre 
på hvor kristof-
fersen står.
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Enkelte har ment at et 
kirkesamfunn som er 
ganske annerledes enn 
den allmenne økumeniske 
kristenheten, ikke vil virke 
attraktiv for religiøst søk-
ende mennesker. Antakelsen 
synes å være feil. Av samtlige 
kirkesamfunn i USA, op-
plever adventistene nå størst 
vekst, rapporterer nyhetsby-
rået USA Today. 

Det er mye som skiller 
adventistsamfunnet 
fra andre kirkesam-

funn. Adventister tror som 
kjent at Jesu gjenkomst er 
nært forestående og gjen-
kjenner en rekke av tegnene 
nevnt i Bibelen på at det er 
slik. De tror at alle budene 
i Guds hellige lov ennå står 
ved lag, og at sabbaten, 
lørdag, derfor er den en-
este gudgitte hviledagen for 
alle troende til alle tider. De 
avviser også at Bibelen lærer 
at det er et evig brennende 
helvete hvor de ufrelste alltid 
skal leve i smerte og grusom 
pine.  De tror i stedet, med 
Guds Ord som kilde, på en 
evigvarende fortapelse og 

utslettelse for dem som fork-
aster frelsen. I tillegg forstår 
adventistene enkelte profetier 
i Daniels bok og Johannes 
Åpenbaring på en annen måte 
enn de fleste kirkesamfunn. 
Adventister tror videre at 
dagens globale økumeniske 
samling av alle trosgrupper 
og den voldsomme hyllest 
protestanter nå gir pavemak-
tens organisasjon og teologi, 
er en oppfyllelse av Bibelens 
profetier og opptakten til at 
antikrist skal forføre kris-
tenheten. Videre aksepterer 
ikke adventister det populære 
skillet mellom tro og troens 
lydighet og lærer derfor at 
frelsen er for mennesker 
som elsker Gud så høyt at de 
ønsker å lyde Ham og 
velger å ha et så nært Je-
susforhold at de mottar kraft 
til å leve etter Guds bud. Til 
tross for disse og flere andre 
særegenheter som 
noen feilaktig 
vil kalle 
sek-
ter-

iske og legalistiske, er 
adventistsamfunnet nå det 
eneste kirkesamfunnet i USA 
som opplever medlemsvekst. 
Sant nok er noe av veksten å 
tilskrive immigrasjon, spesielt 
fra Brasil til Massachusetts og 
fra Mexico til flere spansktal-
ende menigheter i Texas. 

En klar forkynnelse av dette 
budskapet gjør at mennesker 
må ta et valg, og gjennom en 
klar bibelsk forkynnelse blir 
mange amerikanere overbev-
ist fra Skriften om at adven-
tistene leser Bibelen rett der 

mange andre kirkesamfunn 
velger andre tolkninger. 
En imponerende of-

fentlig konservativ 
evangeliserings-
kampanje har funnet 
sted fra flere hundre 

Adventistsamfunnet har størst 
vekst i USA
Mens andre kirkesamfunn står stille eller 
opplever tilbakegang

adventistkirker i USA de siste 
2-3 årene. På disse møtene 
har nettopp de spesielle bibel-
ske sannhetene som særpre-
get bevegelsen i begynnelsen 
blitt forkynt. I Mellom- og 
Sør-Amerika samt i Afrika 
har adventister i mange år 
hatt en lignende profil, og 
blant annet advart kraftig 
mot en økumenisk tilpas-
ning og samtidig forkynt den 
bibelske forståelsen som gjør 
dette samfunnet annerledes. 
Og resultatet har vært en 
formidabel vekst som er langt 
høyere enn det som foreløpig 

er å observere i USA.

Hovedkilde: USA Today.  

“Her er de helliges tål-
modighet, de som hold-
er Guds bud og Jesu tro.         

Åp.14:12
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Schullers kirke  
i vanskeligheter
Den før så populære kirken i California, 
sier nå opp ansatte og reduserer kraftig 
på virksomheten

Kjendiskirken ”Crystal 
Cathedral” i Califor-
nia sliter med å betale 

sin gjeld. Kirken skylder sine 
kreditorer nesten 55 millioner 
dollar og er nå stevnet for 
retten fordi den ikke klarer 
å betale. Denne berømte 
kirken ble startet av Robert H. 
Schuller og ble kjent også her i 
Europa gjennom tv-program-
met ”Hour of Power” (kraftti-
men). Kirken har sagt opp 150 
av sine ansatte og byttet det 
verdenskjente koret sitt med 

frivillige menighetsmedlem-
mer. I tillegg har kirken over 
36 millioner dollar i gjeld 
på eiendommen. Det kjente 
TV-programmet er tatt av 
luften på flere tv-stasjoner. 
En talsmann for kirken sier 
til media at den økonomiske 
krisen bare skyldes fientlige 
innkrevere som ikke tror på 
Guds ledelse. 

Årsaken til problemene kan 
være en annen. Schullers 
forkynnelse de siste årene har 
vært meget suspekt og støtten 
til hans virksomhet har gått 

jamt og trutt nedover. Han 
tror ikke på at vi mennesker 
har en syndig natur og han 
hevder at frelsen består i å 
tenke positivt og realisere de 
gudgitte evnene vi alle har 
i oss. Det verste ved tradis-
jonell kristendommen, sier 
han, er den djevelske troen på 
at vi er syndere og trenger en 
frelser utenfor oss selv. Etter 
hvert som hans superliberale 
og ubibelske budskap har 
nådd flere og flere kristne, 
opplever kirken at økono-

misk støtte har avtatt. Mange 
betrakter nå Robert Schuller 
som kun en humanetiker som 
lefler med kristne ideer. 

Det hører med til historien 
at Willow Creek kirken har 
definert seg som læregutt 
av Robert Schullers teologi, 
og har videreutviklet den 
kommersielle vinklingen på 
kristen forkynnelse. Også 
denne kirken har gått på en 
kjempesmell og erkjenner at 
den forkynnelse de har stått 
for verken frelser mennesker 
eller viser vei til et nært 

“Og hver den som har dette 
håp til ham, han renser sig 
selv, likesom han er ren. 

Hver den som gjør synd, 
han gjør og lovbrudd, 
og synden er lovbrudd.

gudsforhold. Tragedien ruller 
videre på grunn av at mange 
frimenigheter, også i Norge, 
har benyttet Willow Creek 
modellen og regnet med at 
dette liberale fokuset ville gi 
vekst og fremgang. Det kan se 
lovende ut til å begynne med, 
siden mange bibelliberale tro-

ende gjerne samles der et lett 
og uforpliktende budskap pri-
oriteres, men det holder ikke i 
lengden når bibelens radikale 
budskap om en ny fødsel og et 
endret liv uteblir.      
kilde: www.vl.no/kristenliv/
artikkel 12843
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SVARERBIBELEN

Bibelen og husguder

Dette er et veldig inter-
essant spørsmål! Det 

er tydelig at Mikal hadde 
en husgud ivertfall. Det 
hebraiske ordet som er 
brukt er teraphin, som
betydde guder på jorden. 
Det var nok ikke Guds
ønske at de skulle ha 
disse gudene i sine hus, 
men lett å utrydde det 
var det nok ikke. Det var 
vanlig å gi dem i gaver i 
oldtiden trolig, og slik kom 
de nok også inn i israel-
ernes hus. Da den egyp-
tiske farao Amenhotep III 
lå syk (han som druknet i 
Rødehavet), leser vi i
innskripsjoner at Mittani 
kongen sendte ham en 
liten statue of Shaushca 
(Ishtar, Astarte) som 
gave. 

Som en indikasjon på 
hvor mektige og truende 
disse ”terraphin”, var, så 
kan det fortelles at isralit-
tiske krigere fikk beskjed 
av sine ledere om at før 

1 Samuel 19:13 står det at kong Davids kone Mikal tok 
en husgud og la den i sengen, la et geitehårsteppe der 
han hadde hodet, og dekket over det med klær. Betyr 
dette at David hadde husguder? 

Vil den syvende dag alltid 
havne på en lørdag?
 
Hva om man begynner å telle ukedagene på nytt ved 
hver nymåne, da kan sabbaten havne på andre dager?

“Men ingen har endret uken....

de gikk i krig måtte de 
ødelegge alt de hadde i 
hus av slike gjenstander.

Noen sabbatsholdene kristne 
har begynt å holde sabbatens 
hviledagen på andre tider enn 
vanlig. De starter hver måned 
(når nymånen viser seg) på 
en søndag og teller derfra 
til syv. På den måten kan en 
måned slutte på en tirsdag og 
begynne på en søndag…neste 
måned kan slutte på en fredag 
og begynne på en søndag.

Dersom dette var riktig ville 

den første dagen i måneden 
alltid være en søndag. 14 
Nisan ville f.eks. alltid falle på 
en søndag. Men slik var det 
aldri. Det var nettopp dette 
kranglingen handlet om i det 
andre århundre e.Kr. da den 
katolske kirke ønsket å alltid 
feire Jesu oppstandelsesdag 
på en søndag. De kristne i 
Lilleasia og Antiokia protest-
erte heftig på det, og ønsket å 
fortsette å holde 14 Nisan på 

en bevegelig tid. Dette hadde 
de gjort helt fra apostlenes tid, 
hevdet de.  
Med en slik utregningsmetode 
ville 14 Nisan aldri havne på 
en torsdag, fredag eller sabbat. 
Men vi vet fra historien at en 
”stor” sabbat var en sabbat 
hvor 14 Nisan havnet på en 
ukentlig sabbat slik den gjorde 
da Jesus lå i graven.
Nymånedagene varslet at en 
ny måned begynnte, ikke en 

ny uke.
Men ble ikke den jødiske kal-
ender endret på et tidspunkt? 
Jo det ble den og det forte 
bl.a. til en splittelse mellom 
fariseerne og karaittjødene.
Sistnevnte bruker fortsatt 
månesigden og modent korn 
for å starte det nye året og den 
første måneden for eksempel. 
Men ingen har endret uken, 
og de teller til syv og holder 
Guds sabbat slik det alltid er 

blitt gjort. 
Seks dager skal du gjøre ditt 

arbeid. Men den sjuende da-
gen skal du hvile, så din okse 

og ditt esel kan ha ro og din 
trellkvinnes sønn og innflyt-
teren får hvile ut. 2 Mos 23,12. 
Den første setningen med seks 
arbeidsdager gjelder også, som 
minne om de seks skapelsesd-
agene. I 40 år vendret israelit-

tene i ørkenen, og manna fra 
himmelen minnet dem om å 
telle de 6 dagene for deret-
ter å samle dobbelt til den 

sjuende dagen. Slik gikk årene 
uavbrutt. Seks dager skal dere 
sanke det. Men den sjuende 
dagen er det sabbat; da er det 
ikke noe der.» 2 Mos 16,26

“seks dager skal dere sanke det...
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BIBELEN SVARER

Bibelen og husguder
Men Bibelen lærer jo 
at straffen fra Gud 
er pine i all evighet?

Straffen er ikke evig 
smerte, men evig død. 
Helvete er oversatt 

fra det bibelske ordet Ge-
henna som var et sted utenfor 
Jerusalem hvor de brente 
søppel. Her foretok de også 
barne-ofringer i gammeltes-
tamentlig tid, hvilket var en 
av årsakene til at jødene ble 
bortført til Babylon. Jesus 

sammenlignet denne plassen 
med stedet der de ugudelige 
ville få sin straff. Et sted hvor 
ingen kunne slukke ilden før 
alt var brent opp.
Bibelen gjør også bruk av 
Sodoma og Gomorra for å 
vise som eksempel på hvor-
dan det vil gå de ugudelige: 
Jud 1:7: Et annet eksempel er 
Sodoma og Gomorra og deres 

Drev Paulus og Johannes med sladder?

nabobyer, hvor 
folk levde i 
hor likesom 
disse englene, 
og i unaturlige 
lyster. Nå lig-
ger de der som 
et eksempel på 
straffen i en 
evig ild.
Det er ingen 
steder på 
sletten hvor 
det brenner 
i dag. Nei 
Bibelen sier 
at byene ble 
til aske…ikke 
at de fort-
satt brenner, 

2.Pet.2:6. I Malaki kan vi 
lese; Se, dagen kommer, den 
brenner som en ovn. Alle 
frekke og ugudelige skal da 
være som halm, og dagen 
som kommer, skal brenne 
dem opp, sier Herren, Allhærs 
Gud, så verken rot eller gren 
blir igjen. Mal 4:1 Hva blir 
igjen? Ingenting, bare aske: Da 
skal dere tråkke de ugudelige 

ned, de skal være som aske 
under sålene deres den dagen 
jeg gjør mitt verk, sier Herren, 
Allhærs Gud. Mal 4:3  Det er 
stor forskjell på ild og aske.
Helvete som et sted der gråt, 
smerte og lidelse aldri tar 
slutt er ikke oppfunnet av en 
kjærlig Gud, men av hans 
motstander som ønsker å 
framstille Gud på værste måte. 
1. Kong 21:15. 

Men det står jo “evig” flere 
steder i Bibelen? Ordet evig 
er relativt og må ses i den 
sammenheng det står skrevet. 
Evighet kan bety lang tid eller 
at det føltes som en lang tid:
.....”til fjellenes grunnvoller 
sank jeg ned, jordens bom-
mer var lukket etter mig for 
evig. Men du førte mitt liv 
opp av graven, Herre min 
Gud!” Dette sa Jonas som var 
i hvalfiskens buk i 3 dager og 
3 netter.
Det hebraiske ordet brukt for 
evig kan bety for alltid eller en 
lang tid.  Et “helvete” blir det, 
men til slutt er det bare aske 
igjen........

Paulus skriver: Kobbers-
meden Aleksander har 
gjort meg mye vondt. 

Herren skal gjengjelde ham 
etter hans gjerninger. 2.Tim. 
4:14 Deretter advarer Paulus 
mot denne mannen som har 
gått imot deres forkynnelse.  

Det samme 
med Johannes 
som skriver: 
“Jeg har 
skrevet noen 
ord til me-
nigheten. Men 
Diotrefes, som 
gjerne vil være 
den fremste 
der, vil ikke 
ha noe med 

oss å gjøre. Når jeg kommer, 
skal jeg sørge for at han blir 
minnet om hva han har gjort! 
For han farer med ondsin-
net sladder om oss. Men han 
nøyer seg ikke med det. Selv 
nekter han å ta imot brødrene, 

og når andre vil gjøre det, 
hindrer han dem og støter 
dem ut av menigheten,” 3. Joh. 
1:9-10.  Er dette sladder om 
Aleksander og Diotrefes?
I såfall er alle fortellinger i 
bibelen om Sauls feilgrep, 
David, Judas, Moses og mange 
mange fleres feilgrep og fall, 
sladder. Men det er det ikke. 
Bibelen advarer mot slad-
der. Sladder er usannheter 
og halvsannheter om andre 
mennesker. For eksempel 
Job var utsatt for sladder: Nå 
synger de spotteviser om meg, 
og sladderen deres går ut over 
meg. Job 30:9.  Definisjonen 
på sladder er løgn og falskhet 
framstilt som om det var 
sant, slik at ryktet til en per-
son blir skadet. Når bibelen 

beskriver menneskers feilgrep 
er det ikke sladder.
Fordi det er sannhet og hele 
sannheten. Summen av dine 
ord er sannhet, evig er all din 
rettferdige dom. Sal 119:160.  

Hvordan kan du vite om noe 
er sladder? Spør om vedkom-
mende har sjekket at opplys-
ningene er sanne.. Vær sikker 
på selv at det du har hørt om 
en person er sant eller ikke 
ved å spørre den det gjelder. 
Om du ikke kan spørre eller 
det kan sjekkes…la det være. 
Som regel er en historie 
passert fra person til person 
svært endret. Pass da din 
tunge for ondsinnet sladder 
og dine lepper for svikefull 
tale! Sal 34,14
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Lengter du etter 
      VEKKELSE?

Kristenlivet i praksis

I følge løftene i Bibelen er det ingen tvil om at Gud har mye mer å 
gi oss troende enn det mange til nå har tatt imot. Han både kan og 
ønsker å endre oss slik at vi blir mektige vitner for hans sak. 

på forførelse. Det er alltid synd, ulydighet 
og uvilje mot å følge Guds vilje og lyde 
hans lov som blokkerer for et dypt og nært 
forhold til Jesus, og det er der reformas-
jonen kommer inn. Guds Ånd vil alltid: 
(1) Overbevise oss om personlig synd, og: 
(2) Motivere oss til et oppgjør med den, 
Joh. 16:8. Ånden vil også: (3) Lede op-
priktig troende vekk fra falsk lære til Bi-
belens sannheter. Hvis en såkalt vekkelse 

Uttrykket vekkelse er blitt et nøk-
kelord for den åndelige fornyelsen 
mange kristne søker. Det er im-

idlertid sjelden ordet reformasjon knyttes 
til denne fornyelsen. Fra bibelen foreslår 

vi at det ikke er mulig for noen enkeltper-
son eller menighet å erfare ekte vekkelse 
uten at den er knyttet til en reformasjon. 
Vekkelse og reformasjon må alltid gå 
hånd i hånd for uten reformasjonsdelen 
blir et fokus på vekkelse selve oppskriften 

Dette høres og snakkes mye om blant kristne

av John Berglund
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ikke gjør oss bedrøvet over vår egen synd 
og driver oss til anger, bekjennelse, op-
pgjør, og ønske om tilgivelse og endring, 
er vekkelsen uten tvil falsk. Slike falske 
vekkelser vil i tillegg vektlegge emosjonell 
opplevelse og nedtone Bibelens sentrale 
sannheter og profetiske budskaper.  

Fire vekkelser i Israel.
I 2. Krønikerbok kapitlene 14, 17, 29 og 
34 fortelles det om fire vekkelser i gamle 
Israel. De begynte alle med en reformas-
jon og derfor er det ekte vekkelser som 
beskrives. I hvert tilfelle begynte forny-
elsen med at en ny leder ble valgt, som 
bestemte seg for å lyde Herren. Merk deg 
godt hvordan vekkelsene begynte. I sam-
tlige beskrivelser hadde den foregående 
lederen tillatt en økumenisk teologisk ut-
glidning, ved at han selv og andre i led-
ersjiktet begynte å kopiere tradisjoner, 
metoder, ritualer og tilbedelsesformer fra 
de hedenske trosgruppene som levde om-

kring dem. Resultatet var at Herren ikke 
kunne beskytte og bevare dem fra verken 
naturkatastrofer eller fiender. De opplevde 
nedgangstider og tilbakegang. Når så den 
trofaste og lydige lederen kom til makten 
og inviterte folket til reformasjon, rev de 
ned avgudsbildene og statuene av falske 
guder og bestemte seg for å følge Gud og 
lyde Herrens lov. Da først opplevde de vel-
signelse og framgang. I samtlige av disse 
beretningene er reformasjon og vekkelse 
knyttet sammen. De begynte prosessen 
ved å velge å forholde seg til Guds vilje. 

Vekkelsen under Asa.
Da kong Abia døde, bestemte hans sønn 
Asa seg for å påvirke folket til å være lydige 
mot Gud. Det står at han gjorde det som 
var godt og rett i Herrens øyne. Hva var 
det? Jo, han hadde et kraftig oppgjør med 
sin forgjengers økumeniske tilpasning til 
trosretninger som ikke fulgte Guds vilje 
og hans lover. Asa ”fikk bort altrene og 

offerhaugene for de fremmede gudene, 
han brøt i stykker støttene og hogg nede 
Astarte-bildene. Han ba Juda om å søke 
Herren, fedrenes Gud, og holde loven og 
budene”, 2. Krøn. 14:1-4. Alle hedenske 
skikker og assosiasjoner ble luket ut av 
deres tilbedelse. De sluttet å kopiere de 
andre trossamfunnene som ikke trodde 
på og fulgte Guds vilje.  

De vendte tilbake til ”fedrenes” (pion-
erenes) tro og lære, som var den kunns-
kapen om Gud (teologi) som Herren 
opprinnelige hadde gitt dem å følge. Re-
sultatet av denne reformasjonen var at 
riket hadde ro og Herren velsignet dem. 

Vekkelselser i Bibelen kom ved vilje 
til totale endringer hos menigheter 

som hadde falt fra, blitt likeglade og 
tilpasset seg omgivelsene. Som en  

stygg larve lot de seg innhylle av 
Guds sannhet og kraft, og en foran-
dring fant sted til å bli formet etter 

Guds behag. 
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“Prestene og folket tok i mot appel-
len om reformasjon og vekkelse, 

og de begynte å rense Herrens hus.

Merk deg at fornyelsen besto av oppgjør 
med synd og ulydighet. Da kom Herren 
nær. De kunne ha samlet seg og bedt, sun-
get og lovprist mens de praktiserte de he-
denske religionenes ritualer, men de ville 
ikke ha opplevd noen vekkelse og forny-
else før de var villige til å reformere sin 
gudstjeneste og sine liv etter Guds plan og 
vilje. De måtte ha et oppgjør med synd før 
Gud ble en del av deres daglige liv. Veien 
til vekkelse var å gjenoppdage, tro og leve 
etter det opprinnelige budskapet Herren 
hadde gitt sitt folk. 

Vekkelsen under Josafat.
Da denne kongen kom til tronen, står det 
at ”Herren var med ham, fordi han van-
dret på de veier hans Far David hadde 
fulgt i sin første tid. Han søkte ikke 
Ba’alene, med søkte sin fars Gud. Han 
fulgte hans bud og gjorde ikke som Isra-
el”… Josafat gjorde som Asa og motiverte 
folket til å gjeninnføre pioneren Davids 
lydighet mot Guds vilje. Han fikk også 
bort offerhaugene og Astarte-bildene i 
Juda”, 2. Krøn.17:3-6. Igjen var resultatet 

vekst og Guds ledelse og Herren ”trygget 
kongedømmet i hans hånd”, vers. 5. Merk 
deg igjen hva som ledet til denne forny-
elsen. Det var en reformasjon tilbake til 
Guds vilje. Å reformere betyr å orientere 
seg på nytt, gjenvinne det tapte, gå tilbake 
til det opprinnelige og samtidig rydde 
vekk det nye, falske, hedenske og syndige 
liberale som var kommet i stedet for Her-
rens opprinnelige sannhet og vilje. Det 
finnes ingen annen oppskrift på sann og 
ekte vekkelse selv om vi nå lever i det nye 
testamentets tid. 
 
Vekkelsen under Hiskia.
Hiskia ble leder etter at kong Akas døde. 
Om Akas står det at han ikke gjorde det 
som var rett i Herrens øyne, 2. Krøn. 28:1. 
Også han dro inn i tilbedelsen skikker 
som de andre religionene praktiserte. Det 
står også at ”Herren ville ydmyke Juda for 
Akas skyld”, vers 19. Kan du se hva som 
blir resultatet av ikke å lyde Herren og 
vandre etter hans bud? Da Hiskia ble led-
er, ”gjorde han det som var rett i Herrens 
øyne”, vers. 2. Han samlet alle prestene og 
ba dem omvende seg på nytt og sørge for 

at alle de hedenske skikkene og tradisjo-
nene ble fjernet fra Guds hus. Guds vel-
signelser var blitt borte på grunn av den 
forrige lederens økumeniske tilpasninger, 
og ”derfor er Herrens vrede kommet over 
Juda og Jerusalem. Og han (Gud) har 
overgitt dem til mishandling, til ødeleg-
gelse og til spott…” vers. 8. Prestene og 
folket tok imot appellen om reformasjon 
og vekkelse og de begynte å rense Her-
rens hus, vers. 15.16. Etter alt dette ble 
tilbedelsen i Guds hus utført etter Herrens 
vilje. De ryddet unna hedenske symboler, 
skikker og ritualer og valgte å følge Guds 
vilje. Også i dette tilfelle står det at den 
ekte vekkelsen (oppvåkningen til hva som 
var Guds vilje) ledet til lydighet mot Guds 
lov og påbud. ”De knuste billedstøttene og 

hogg Astarte-bildene i stykker og rev ned 
offerhaugene og altrene…,” kap. 31:1. 

Har du tenkt over hva som er dine per-
sonlige eller din menighets Astarte-bilder 
eller Ba-al statuer? Hvilke tradisjoner eller 
trospakker med ubibelsk innhold har 
noen over tid sneket inn i tro og lære og 
i gudstjenestens tilbedelse? Kanskje disse 
hedenske skikkene ble avvist av medlem-
mer i din menighet for en generasjon eller 
to tilbake, men er nå løftet inn av liberale 
ledere, for at ditt kirkesamfunn kunne bli 
akseptert av det økumeniske fellesskapet, 
akkurat som i gamle Israel? Hvis du vil 
oppleve vekkelse i din menighet, så vet du 
hvor denne fornyelsen må begynne. Det 
nytter ikke bare å samles og be om vek-
kelse uten at vi lytter til og tar imot bud-
skapene Gud allerede har gitt i sitt Ord, 
slik at vi velger å være mottakere av kraft 
nettopp til reformasjon og endring. Fokus 
på vekkelse uten at vi forholder oss til og 
tar på alvor det lys om Guds vilje som vi 
allerede har mottatt, vil garantert lede til 
en falsk vekkelse slik Jesus selv beskriver i 
Matt. kap. 7:21-23.  

Vekkelsen under Josia.
Også denne kongen kom til makten et-
ter et frafall. Både kong Manasse og kong 
Amon hadde igjen drevet en økumenisk 
kampanje og dratt inn i tilbedelsen flere 
hedenske elementer. Den unge gutten Jo-
sia hadde mer klarsyn enn alle prestene 
som hadde latt seg påvirke av ugudelige le-
dere. Da han ble konge rev han ned offer-
haugene og Astarte-bildene, Ba’al altrene 
og solstøttene oppå dem. Atten år etter at 
han ble konge, fant noen boken med Her-
rens lov og brakte den til kongen. En hel 
generasjon hadde mistet kunnskapen om 
de opprinnelige sannhetene Gud ville at 
hans folk skulle tro på, følge og leve etter. 
Den økumeniske prosessen hadde røvet 
fra folket innholdet i det egentlige bud-
skapet fra Herren. Da Josia fikk lest opp 
for seg Guds sannheter som pionerene 
trodde og fulgte, ble han så fortvilet at han 
”sønderrev sine klær”, 2. Krøn 34:19. Der-
etter samlet han hele folket fra både Juda 
og Jerusalem og leste opp for dem hva det 
sanne budskapet fra Gud egentlig var. De 
hadde rett og slett et oppgjør med falske 

Helligdommen sto sentralt i fokus 
i Israels store vekkelser. Den bør 

også bli sentral i vekkelsene i dag. 
Her finnes loven og forskriftene 

Han ville vi skulle leve etter, og her 
finnes hjelpen til å nå dette målet; 

lysestaken: Guds hellige ånd, Skue-
brødsbordet; Guds Ord og røkoffer-

alteret ; bønnene til Gud
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babylonske dogmer som noen liberale 
elementer hadde klart å trekke inn i me-
nighetene og påvirke folket til å tro på. 
De fleste i en ny generasjon var så forførte 
av sine prester, at de faktisk trodde at de 
hedenske teoriene og tradisjonene som 
var innlemmet i deres tilbedelse var Guds 
sannhet. Når de nå hørte det opprinnelige 

budskapet, ble de forferdet. Lederen og 
folket sluttet da et ny pakt med Gud, og de 
valgte å tro, lyde og leve rett. Denne refor-
masjonen ledet til vekkelse og fornyelse 
og Herren kunne igjen velsigne sitt folk.

En feilslått vekkelse.    
I Matt. 7:21-23. forteller Jesus oss om en 
gruppe troende som opplever en kraftig 

”vekkelse”. De søker Jesus og ber mye og 
lenge om Åndens kraft slik at de kan op-
pleve Hans nærhet og erfare mirakler, un-
der, tegn og mektige overnaturlige mani-
festasjoner. De har et veldig fokus nettopp 
på personen Jesus, på fellesskap og sam-
vær og på bønn, og blir da også bønnhørt 
med overnaturlige profetiske åpenbar-

inger, kraftige mirakuløse gjerninger 
som også inkluderer utdrivelse av onde 
ånder. Dette må da beskrive en vekkelse 
på høyeste plan, skulle man tro. Likevel 
forteller Jesus dem at han aldri har kjent 
dem. Alt det mirakuløse, de overnaturlige 
manifestasjonene, de onde åndene som 
tilsynelatende forlot sin ofre, var ikke ut-
ført av Guds Ånd. Det er djevelen selv og 

hans falne engler (onde ånder) som svarer 
på deres inntrengende bønner i Jesu navn. 
Hvorfor? Hva er årsaken til et så gigantisk, 
snedig og forførende åndelig selvbedrag? 
Du kan ikke hevde at de ikke var opprik-
tige og at de ikke trodde at det var Jesus 
som forårsaket det de opplevde. De var 
ikke okkultister! De var troende, kristne 
mennesker som var fokusert på Jesus og 
den hellige ånds kraft og ledelse! 

Forklaringen Jesus selv gir er at disse 
troende søker vekkelse og fornyelse uten 
å reformere sine liv i samsvar med den 
kunnskap Bibelen tilbyr. De er rett og 
slett ikke villige til å lyde Herren og til 
å tro og gjøre det han ber dem om. Han 
ber dem ikke gjøre eller være noe i egen 
kraft, men han ber dem ville sannhet og 
rett, for deretter å ta imot guddommelig 
kraft til å leve og være. Han sier rett ut at 
de ikke gjør Guds vilje, vers 21. Jesus kan 
umulig komme med den anklagen hvis de 
ikke har noen kjennskap til hva Guds vilje 
er. Det ville være utrolig urettferdig, og 
Guds Sønn er  rettferdig i all sin gjerning. 

“Lederen og folket sluttet da en ny 
pakt med Gud, .og de valgte å tro, 

lyde og leve rett........
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Det betyr at de må ha lest i sine bibler hva 
som er Guds vilje. I vers 23 i dette kapitlet, 
definerer Jesus kjernen i forførelsen, ved å 
si at dette bedraget er mulig fordi de tror 
seg løst fra å skulle lyde Guds lov. (Ordet 
urett i dette verset er oversatt fra ordet lov-
løshet, det å mene seg løst fra innholdet 
i Guds lov.) Før Jesus minner dem på at 
de ikke har reformert sine liv, og sluttet å 
opponere mot Guds lov og sluttet å være 
likeglade med synd i sine liv, tror de at de 
opplever en sann vekkelse. Husk at det er 
Guds lov som definerer synden de må ha 
et oppgjør med, 1. Joh. 3:4, og det Ånden 
som gjør oppgjør og endring mulig.

Vekkelsen i den siste tid.
Karismatiske katolikker opplever for 
tiden det kirken definerer som en vek-
kelse. De ber, taler i det de kaller tunger, 
svaier i ekstase og faller til gulvet. Mange 
av bønnene ber de til Jesu mor og til hel-
gener. Flere av kirkens helgener er de 

gamle romerske husgudene som er gitt 
nye navn. Statuene er ofte nøyaktig de 
samme. I denne vekkelsen blir de fornyet 
i katolsk tro, lære og de mange ritualene 
denne kirken har dratt inn fra hedenske 
religioner. Er dette en beskrivelse av sann 
vekkelse? Hvor er reformasjonen tilbake 
til budskapene i Guds Ord? Husk hva Je-
sus sa om dem som tilba, men som ikke 
gjorde Guds vilje. ”Vik bort fra meg dere 
som gjør urett”, Matt. 7: 23. Vi omtaler 
her et kirkesamfunn som skryter av å ha 
forandret og løsrevet seg fra vesentlige 
sannheter i Guds bud. Hva med mange 
protestantiske menigheter som opplever 
de samme emosjonelle ”vekkelsene” med 
tegn, under og mirakler – i Jesu navn, men 
det er ingen forkynnelse om oppgjør med 
synd og ulydighet. Det er bare et larmende 
hysteri og et fokus på mirakler, men det 
er ingen reformasjon tilbake til Guds Ord 
eller vilje til ved Jesu kraft å rense synd og 
ulydighet ut av livet. Er da dette en sann 
bibelsk vekkelse? 
           
Vekkelse i våre egne liv.
Vi er igjen tilbake til påstanden at det er 
synd som skiller oss fra Jesu nærhet. Han 

elsker oss og vil aldri gi oss opp. Det er 
syndere han elsker og vil frelse, og det er 
nettopp fra syndens skyld og makt han 
frelser oss. Det var derfor han døde på 
korset. …”du skal gi ham navnet Jesus, 
for han skal frelse sitt folk fra deres syn-
der”, Matt. 1:21. Men han kan ikke fylle 
oss med sin kraft og la oss oppleve dyp og 
ekte åndelig fornyelse hvis vi henger fast 
til våre yndlingssynder som han ønsker å 
frelse oss fra, eller kvier oss for å ha op-
pgjør med mennesker vi har syndet imot. 

Kan vi oppleve en ekte  fornyelse hvis vi 
har valgt å tilpasse oss en lettvint, øku-
menisk, liberal og populær kristentro, 
hvor vi anser oss frelst alene ved å tro på 
den seier Jesus vant for to tusen år siden? 
Blir det fornyelse i våre åndelige liv hvis 
vi avstår fra å la ham ta bolig i oss og bli 
Herre i våre liv, slik at han kan gjenta 
denne seieren inni oss?

Er det mulig å skille vekkelse fra refor-
masjon? Vår forståelse av Guds Ord er at 

reformasjon og vekkelse alltid må gå hånd 
i hånd. Uten vilje til å slippe Jesus inn i 
hjerte og sinn, slik at han kommer med 
kraft til å lyde Herren og følge hans vilje 
og lov, kan vi ikke oppleve ekte vekkelse. 

Det er derfor en appell om vekkelse alene, 
uten virkelig å forstå reformasjonens rolle, 
er en farlig åndelige fokusering, som ga-
rantert vil lede til en falsk vekkelse.

“Jesus kan umulig komme med den 
anklagen hvis de ikke har noen 

kjennskap til hva Guds vilje er.....

Hva er hjertet 
fylt med?

For den som virkelig er om-
vendt, vil forholdet til Gud 

og de evige ting være det vik-
tigste i livet. Men hvordan er 
det med sann gudsfrykt i de 
populære kirkesamfunn i vår tid? 
Med-lemmene gir ikke slipp på 
sin stolt-het og sin kjærlighet til 
verden. De er like uvillige til å 
fornekte seg selv og ta korset opp 
og følge den milde og ydmyke 
Jesus, som de var før de ble 
omvendt.
Fritenkere og skeptikere spotter 
kristendommen fordi mange som 
kaller seg kristne, ikke kjenner 
dens prinsipper. Mange trossam-
funn er så å si uten kraft og guds-
frykt. Fester, underholdninger, 
praktfulle boliger og pynt og stas 
har hindret folk i å tenke på Gud. 
Eiendom og verdslige sysler 
opptar sinnet, og det som hører 
evigheten til, får liten oppmerk-
somhet.  
Til tross for den utbredte mangel 
på tro og fromhet, finnes det opp-
riktige kristne i disse kirkesam-
funn. Før Guds straffedommer til 
sist rammer jorden, vil det blant 
Guds folk skje en slik gjenopp-
vekkelse av ekte gudsfrykt som 
man ikke har vært vitne til siden 
apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk 
Ånd og kraft.

Mot historiens klimaks kap.27

Mange er opptatt av materielle goder 
og å eie like mye som et verdslig.men-
neske. Men fokuset stjeler hjertet fra 
Gud og et selvoppofrende liv.
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Mange ofre for hungersnød. En økning 
av alvorlige jordskjelv. Stadig flere som 
smittes av dødelig pest. Dette er et sce-
nario seriøse bibelgranskere forventer 
like før Jesu annet komme.

Beskrivelsen av nye jordskjelv med etterføl-
gende tragedier, frykt og enorme hunger-
katastrofer samt smittsomme epidemier, er 
ikke hentet fra avisenes forsider, selv om de 

meget godt kunne vært klippet derfra. Beskrivelsene 
er å finne i Bibelen. I Matteus 24:7, Markus13:8 og 

Lukas 21:9-11, forteller Jesus at denne tragiske ut-
viklingen er indikasjoner på hans nære gjenkomst. 

Endetidens 
katastrofer

Blir det flere og flere?

“Men har det ikke bestandig vært slike 
tragedier?

Også opprør nevner Markus som tegn på den siste 
tid. Det er som om Guds Ånd trekkes vekk fra en reb-
elsk klode og at Herrens beskyttelse derfor avtar for 
dem som avviser hans tilbud om frelse og ignorerer 
hans lover og prinsipper. Hva sa Gud gjennom sin 
profet?: ”Jorden er vanhelliget under dem som bor 
på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet og 
brutt den evige pakt”, Jes. 24:5.  

Men har det ikke bestandig vært slike tragedier? 
Slike naturkatastrofer, i tillegg til krig og opprør, har 
da alltid vært en trussel. Betyr en slik innvending at 
man regner med at Jesus tar feil? Er det ikke sant at 
jordskjelv, hungersnød, pest og opprør (trolig poli-
tisk motivert), skal tilta like før alt er slutt? Dessverre 
ser vi at det til og med fra talerstoler i kristne kirker 
er forkynnere som prøver å nedtone likheten mellom 
Jesu profetier og dagens faktiske situasjon. Motivet 
for denne tåkeleggingen kan være observasjonen at 
mange bare er navnkristne, og derfor ikke er beredt 

av John Berglund
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for det Guds 
Ord forteller 
skal skje. De lar 
ikke Jesus være 
Herre i sine liv, 
har ikke lært å 
elske sin Skaper 
og leve nær 
Ham, slik at de 
kan motta kraft 
til å lyde hans 
vilje og holde 
hans bud. På 
grunn av denne 
observasjonen 
prøver noen 
forkynnere å 
normalisere det 
unormale som 
skjer i verden, 
for å hindre at 
de som ikke er 
omvendt skal 
blir urolige. 

Resultatet blir i 
stedet at mange ikke våkner opp og forstår alvoret 
av å leve i den siste tid. De sløves ned, blir lunkne 
og fortsetter å være bekjennende kristne som ”har 
skinn av gudsfrykt, (gir inntrykk av å være troende) 
men fornekter dens kraft..” 2. Tim. 3:5. Samtidig vil 
de, og selvfølgelig nettopp av den grunn, automa-
tisk gjøre sitt for å trekke verden inn i menigheten 
og derved påvirke sine medkristne til å være likeg-
lade og leve som alle andre.

Sannheten er at de spesielle katastrofene Jesus sier 
skal tilta kraftig og samtidig i den siste tid, ikke 
tidligere har forekommet ofte og samtidig. Ulike 
leksika beskriver naturlig nok store kriser som både 
var skapt av mennesker og av naturen. Byllepesten 
svartedauden som herjet i Europa i perioden 1347-
1351 var inntilt da den største pandemien i histo-
rien. Jordskjelvene i Shanxi i Kina i 1556, i Lisboa i 
1755 og i Gansu i Kina i 1970 står fram som de ver-
ste. Vi finner også omtalt hungerskatastrofen i Ir-
land fra 1845 – 1852 og i Russland fra 1932 til 1933. 

Sannheten er imidlertid at med god kjennskap til 
fortidens tragedier, har FN utpekt hvert av de siste 3 
årene til et nytt og spesielt katastrofeår, siden hvert 
nye år slår alle gamle rekorder. 

Hungersnød.
Hvis vi forlater fortiden og i stedet forholder oss 

til her og nå, så har World Health Organization 
(WHO) UNICEF mye trist statistikk å tilby. If-
ølge denne organisasjonen dør 25 millioner men-
nesker hvert år av sult og sykdommer relatert 
til ernæringssvikt. Det betyr en person hver 3.5 
sekund. Barn er mest utsatte. Det som er så totalt 
absurd i denne triste statistikken, er at det er mer 
enn nok mat i denne verden for alle og ingen hun-
gertragedier finne sted mer enn 8-10 flytimer fra 
store matlagre. I tillegg har vi i dag kjempestore 
transportfly som kan distribuere nødvendig mat til 
alle verdensdeler. Vi har ekspertise som kan lære 
omtrent alle å dyrke næringsrik lokal mat der de 
bor og avansert utstyr som kan finne vann de fleste 
steder, selv om det er tørke på overflaten. 

Pest.
Lenge var svartedauden regnet for menneskehetens 
verste pest. På grunn av sin varighet har nå Aidsep-
idemien tatt over. To millioner mennesker hvert år 
dør av denne smittsomme sykdommen. Det betyr 
en person hvert 15 sekund. I Afrika har mange mil-
lioner foreldre dødd fra sine barn de siste årene. 
Lærere har dødd ut slik at flere skoler er lagt ned. 
Leger og sykepleiere dør og mange sykehus er uten 
medisinsk ekspertise. Bønder dør og bondegårder 
ligger brakk. Ja hele landsbyer er utdødde på grunn 
av epidemien. I tillegg dør ca. 2 millioner barn hvert 
år av den smittsomme lungebetennelsen, (ARI). 
Statistikken forteller også at 1.6 millioner men-
nesker, igjen de fleste av dem barn, dør hvert år av 
diarè og mer enn 1 million dør hvert år av malaria. 
Om vi kun forholder oss til de sykdommene som 
hittil er nevnt, sammen med hungersnød, forårsa-
ker de over 30 millioner dødsfall årlig. 

Jordskjelv.
Frekvenskurver forteller at det i løpet av 35 års-
perioden 1973 til 2008, var en meget jamn økning 
av registrerte jordskjelv pr. år som hadde en styrke 
på 2.5 pluss. Med en jevn stigning fra ca. 3000 pr. år 
i 1973 til ca. 24000 pr. år i 2008, er ikke dette en ob-
servasjon som enkelt kan bortforklares som tilfeld-
ig. Hvis vi i tillegg inkluderer de svært ødeleggende 
jordskjelvene med etterfølgende tsunamier etter 
2008, ser bildet ennå verre ut. En omtrentlig åtte-
dobbelt og regelmessig økning på 35 år, lar seg ikke 
lett beskrive som naturlig.

Hvordan være beredt?                                                                                         
Troende mennesker som leser sin Bibel og kjenner 
alle tegnene som forteller at Jesu komme og verdens 
ende er nært forestående, vil i den samme bibelen 
finne oppskriften på hvordan de kan være trygge 
når alt synes å rakne omkring dem. Til slike sier 
Jesus:”Når grenene har fått sevje og bladene spring-
er ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere 
også, når dere ser dette, vite at han er nær og står for 
døren”, Markus 13:28.29. ”Men når alt dette begyn-
ner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres 
forløsning stunder til”, Luk. 21:28.

“....slik skal dere også, når dere ser alt 
dette, vite at Han er nær og står for 

døren. Mark 13:29

Mange tidsskrift-
er og aviser er 

oppmerksomme 
på den tiltagen-
de økningen av 
store katastro-

fet på jorden. Å 
snakke om jor-
das undergang 
er ikke lenger 
forbeholdt de 

kristne. Frekven-
skurver viser 

uhyggelige tall 
med jevn stign-
ing fra år til år.
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Når Jesus møter oss med oppfor-
dringen: ”Vær derfor beredt”!, Matt. 
24:44, betyr det at det er mulig å 
være beredt. Men hvordan? Utgang-
spunktet er dårlig, siden alle men-
nesker av naturen er Guds fiender, 
Rom. 3:10-12. 8:7. Det betyr at vi 
av og i oss selv og uten Guds Ånds 
påvirkning, verken vil eller kan 
finne Guds prinsipper attraktive, 
Rom. 7:18. Noe må altså skje med 
dette fiendskapet og vår trelldom til 
den syndige naturen, for at vi kan 
frelses – fra synd. Av den grunn går 
naturlig nok gjenløsningsplanen 
ut på å frigjøre oss fra både syn-
deskyld og syndens slaveri, Rom. 
6:6.12.17.22. Å frelse oss fra skyld, 
men overlate oss til å forbli slaver av 
synden, representerer ingen frelse. 
Når han møter oss med sin nåde, 
demonstrert i hans død i vårt sted, 
kan dette offeret motivere oss til å 
oppdage hans kjærlighet, slik at vi 
lar Guds Ånd lede oss til overgiv-
else og omvendelse, Rom. 2:4. Hans 
kjærlighet gjør at vi begynner å hate 
synden og angrer, bekjenner og øn-
sker tilgivelse. 2. Kor. 7:10. Slik blir 
vi tilgitt og renset, 1. Joh. 1:9. Denne 
responsen gir Gud rett til å sette oss 
fri fra trelldom til den syndige na-
turen, Rom 6:18.

Nærhet til Jesus gjør at vi lærer ham 
å kjenne og tillater at han tar bolig 
i oss ved sin Ånd, Kol. 1:27. Hvis 
vi lar ham fortsette å være Herre i 
våre liv, endrer han oss til nye men-
nesker, 2. Kor. 5:17. Hele vårt indre 
liv blir nytt, Rom 6:4. Gud gjør noe 
med den falne naturens dragning 
mot synd, ved at vår karakter foran-
dres, 2. Pet. 1:4. Det må være slik, for 
det er fra synd, og ikke noe annet, 
han frelser oss, Matt. 1:21. Vi kan 
ikke unngå å elske Jesus når vi blir kjent med ham, 
Rom. 5:5. Hans iboen i vår mentalitet gir oss kraft 
til å lyde Guds lov. Rom. 13:10. Å virkelig kjenne 
Jesus betyr tilført kraft til å holde Guds bud, ved at 
han bor i oss og gjør det mulig, 1. Joh. 2:4. Kun en 
slik ekte kjærlighet og tro som leder til lydighet mot 
budene, garanterer frelse, Heb. 5:9. Derfor stemmer 
det Johannes skriver, at det eneste bevis på at vi el-
sker og kjenner Jesus, faktisk er at vi holder Guds 
bud, 1. Joh. 2:3.  

Da kan vi ha frimodighet når Jesus kommer, 1. Joh. 
4:17 og all frykt er borte, 1. Joh. 4:18. Det er den 
som gjør (lever, praktiserer) rettferdighet ved Jesu 
iboen som kan erklæres rettferdig for Gud, 1. Joh. 

Jesus beskriver 
den siste tidens 
katastrofer som 
veer over en fø-
dende kvinne.
Kjennskap til 
veer forteller oss 
at det betyr at 
katastrofer og 
kriger blir kraft-
igere og oftere 
inntil forløsnin-
gens time..
Åp.11:14 mm

3:7. Da er det sant at det evige livet blir vårt når 
vi virkelig og personlig kjenner Gud Fader og Jesus 
Kristus, Guds enbårne Sønn som Faderen sendte til 
jorden som vår Frelser, Joh. 17:3.
(Kilder for katastrofestatistikk og globale sykdommer: World 
Health Organization (WHO) UNICEF. Andre kilder: Bibelen.)
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Jesu appell om enhet i kristne menighet-
er kommer klart fram i evangeliene. Hvor 
for er det da så vanskelig med enhet i 
menighetene og imellom ulike kirkesa-
mfunn?

E n av grunnene til at en slik enhet er viktig, sier 
Jesus i sin bønn til sin Far i himmelen, er at da 
blir det lettere for verden å tro: ”at du har ut-
sendt meg”, Joh. 17:21. Han ber de troende om å 
være ett slik: ”Jeg og Faderen er ett”, Joh. 10:30. 

17:11. 17:22-23. ”Ha samme sinn”, formaner Paulus, og 
”hold fred med hverandre,” 2. Kor. 13:11. Til den samme 
menigheten skriver han også: ”Det må ikke være splittel-
se blant dere, men dere må alle være fast forenet i samme 
sinn og samme tanke”, 1. Kor. 1:10. ”Bevar Åndens enhet”, 
appellerer han til menigheten i Efesos, Ef. 4:3 og det en-
delige målet må være ”at alle må nå fram til enhet og tro 
på Guds Sønn”, Ef. 4:13.  

Ifølge en internettside er det nå ca. 4000 ulike kristne 
trossamfunn på jorden. Det skulle ikke forundre oss om 

de fleste av dem i sin forkynnelse siterer mange av skrift-
stedene alt nevnt. En konklusjon på disse observasjonene 
må selvfølgelig være at uten objektivitet, er appellen om 
enhet rett og slett absurd. Det er ikke slik at kallet til enhet 
betyr at alle burde være enige med deg, meg eller noen 
andre. Ennå mer forvirrende blir det når ulike kirkesa-
mfunn er uenige om hva som er Skriftens objektive lære. 
Noe kan vi imidlertid med sikkerhet bli enige om, nem-
lig at det flertallet blir enige om å tro og mene, aldri kan 
bli noe endelig kriterium for hva som er bibelsk sannhet. 
Sannhet hva angår kristen tro og lære, styres ikke av en de-
mokratisk prosess hvor en avstemming definerer hvilken 
mening som har flest tilhengere, slik at mindretallet, for 
enhetens skyld, må tilpasse seg majoriteten og slutte å 
forkynne noe annet.   

Striden om Paulus.
Paulus ble som fange ført til Rom, men det var ikke 
romerne som var årsaken til at han var i lenker. Det var 
jødene i Jerusalem som var ansvarlige, Ap.gj. 21:26-30. Da 
han endelig kom til Rom, sammenkalte han de fremste 
jødene, både for å forsvare sitt standpunkt, og for å vitne 

Enhet 
Jesu store bønn omhandlet Hans inderlige ønske og håp 
om at Hans etterfølgere skulle være i enhet og kjærlig 
samhold.

av John Berglund
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Økumenikk i Norge 
Kirkenes Verdensråd (KV) er verdens største 
økumeniske organisasjon, som arbeider for økt 
forståelse og samarbeid mellom forskjellige 

kristne 
kirker. 
Over 340 
kirkesa-
mfunn er 
medlem 
i KV med 
omlag 
550 mil-
lioner 
kristne i 
mer enn 
120 land.  
Nesten 
alle 
østlig-
ortodokse 

kirker, en rekke protestantiske kirker og et 
bredt utvalg av andre uavhengige kirker er 
medlem av KV.
Verdens største kirkesamfunn, Den katol-
ske kirke, er ikke medlem. De siste tiårene 
har Den katolske kirke imidlertid hatt et 
nært samarbeid med KV, og sender ob-
servatører til alle større KV-konferanser.                                                                                                                                
Kirkenes verdensråd har to norske medlemmer; 
Den norske kirke og Norges Kristne Råd.
Norges kristne råd Består av;  
Den Anglikanske kirke i Norge, Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke, 
Den Katolske Kirke, Den norske kirke, Den 
etiopisk-ortodokse kirke i Norge 
Den ortodokse kirke-Hellige Nikolai menigh., 
Den tyske menighet i Norge 
Det Greske Orthodokse Samfunn 
Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Mis-
jonsforbund, Den serbisk ortodokse kirke 
i Norge ,- Hl. Vasilije Ostroski menighet, 
Frelsesarmeen, Guds Menighet, Vegårshei 
Metodistkirken i Norge, Oppdal Kristne Senter, 
Oslo kristne senter, Pinsebevegelsen i Norge, 
Svenska Maragarethakyrkan, Vennenes Sam-
funn Kvekerne
 
Den nye lederen for Norges kristne råd er kato-
likk.
En gang i året arrangeres det felles bønneuke. 
Til denne uken er det laget et felles materiale 
for alle andakter og bønner. Det anbefales 
felles gudstjenester som skal være økumenisk. 
Materialet gir også hjelp til spesielle bønnetek-
ster for å konkretisere bønnen, slik at ”enheten 
i Kristi kirke må bli synlig”. Kilde: Deres eget 
nettsted for kirkenes verdensråd.

om Jesus. Etter å ha hørt på Paulus en hel dag, ble noen 
overbeviste, mens de fleste var uenige med ham. Jødene 
argumenterte og kranglet seg imellom og det var splid i 
synagogen. Hva var Guds vilje i denne saken? Ville det 
vært riktig for Paulus og de få som var enige med ham, å 
slutte fred siden de var i mindretall? 

Jesus saboterer enhet.
En blindfødt mann blir helbredet av Jesus. Guds Sønn vel-
ger å utføre dette miraklet på sabbatsdagen. Han kunne 
ha helbredet mannen en annen ukedag for å slippe bråk 
med de religiøse lederne, men Jesus ønsket bråk. Måten 
helbredelsen fant sted på, brøt nemlig noen av jødenes 
ubibelske tilleggsbud angående sabbatshelligholdelse. 
Burde Jesus, for enhetens og harmoniens skyld, latt være 
å helbrede mannen akkurat denne dagen? Behøvde han å 
legge opp til en tilsynelatende unødvendig konfrontasjon? 
Burde vi alle legge vekk våre Skriftbaserte overbevisninger 
og bli tause i kristne miljøer hvor bibelsk sannhet byttes 
ut med ubibelske tilleggsvedtekter, ubibelske økumeni-
ske tilpasninger og ubibelske populære justeringer? Det 
samme skjedde da Jesus helbredet mannen ved Betesda-
dammen. ”Ta din seng å gå,” sa Jesus, Joh. 5:11, enda han 
visste at dette ville provosere fariseerne og presteskapet. 
Han kunne sagt: ”Gå hjem til ditt hus og hent din seng i 
morgen”. Kan det være at sannhet ofte først blir synlig når 
den kolliderer med usannhet? Er noen konfrontasjoner 

som finner sted når sannhet møter usannhet en nødven-
dig del av evangeliets forkynnelse?
Reformatorenes valg.
Det var mange av dem, selv om noen få står fram i his-
torien som spesielt modige pionerer. Ikke få av dem ble 
martyrer, og det de hadde felles var vilje og mot til å holde 
fast på bibelens sannheter når flertallet valgte en øku-
menisk og religionsblandende tilpasning. De ble sett på 
som fiender av Gud og kirken, men de kunne ikke være 
enige med tro, lære og praksis som hadde tradisjonene fra 
hedenske religioner som kilde og var i opposisjon med Bi-
belens sannheter. De fant enhet med hverandre, som igjen 
betød at de kom i strid med flertallet.  

Endetiden.
Om ikke lenge vil verden samle seg omkring en ideologi 
som ikke er i harmoni med Jesu og apostlenes lære. Den 
økumeniske prosessen som for alvor tok av under det an-
dre Vatikankonsil, vil da være nådd. De vesentlige dok-
trinære forskjellene mellom katolisisme og protestantisme 
er jevnet ut, og alle protestantiske trossamfunn vil ha just-
ert sin lære til å være mest mulig synkronisert med pave-
kirkens bekjennelse. ”Dyret” og ”Den falske profet” har 
tilsynelatende vunnet åndskampen og ”all jorden” undrer 
seg, følger etter og lar seg forføre, Åp. kap. 13. Åp. 16:13.

“Sannhet hva angår kristen 
tro og lære, styres ikke av en 

demokratisk prosess, hvor en 
avstemming definerer......
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Forholdet man har til sabbatsbudet vil bli kjennetegnet og beviset på 
om man vil følge Kristus og i Hans kraft lyde Guds lov, eller om man vil 
underkaste seg pavemakten og dets protestantiske trosallierte. De fleste 
som bor på jorden vil gå sammen og prioritere en teologisk forståelse 
som gjør at alle som ”holder seg til Guds bud og Jesu tro” blir systemets 
fiender, Åp. 13:3.8. 12:17. 14:12. En liten gruppe vil nekte å bøye seg for 
flertallets ”demokratisk” ideologiske  diktatur, og vil bli forfulgt og til 
slutt forsøkt drept, Åp. 13:14-17. Igjen vil mindretallet finne enhet blant 
sine egne, men i forhold til det store flertallet av troende, vil de uten tvil 
bli betraktet å være splittende, illojale, fragmenterende og egenrådige 
utbrytere som opponerer mot Jesu appell om kristen enhet og harmoni. 
Burde de bibeltro legge ned sin motstand på grunn av Jesu appell om at 
det ikke må være splittelse blant de troende? 1. Kor. 1:10. 

Et valg.
Burde Baptister som ennå tror på bibelens troende dåp slutte å være 
uenige i at deres kirkesamfunn mange steder likestiller ubibelsk barne-
sprinkling og bibelsk dåp? Følger de ikke Jesu appell om enhet når de 
påpeker at deres egen menighet innfører falsk lære? Forventer Herren 
at de skal underkaste seg flertallet, for fredens skyld? Hva med pinsev-
enner som ser ideen om den ubibelske barnedåpen begynne å krype 
inn også i noen av deres menigheter? Burde også de velge taushet og 
tilpasning for å oppfylle Jesu anmodning om å være forenet i samme 
tro og sinn? Joh. 10:30.     

Hva med medlemmene i ”World Wide Church of God”, som i mange 
tiår forkynte bibelens lære om sabbaten, Guds lovs gyldighet, tilstanden 
i døden og en rekke andre vesentlige sannheter? Når nye ledere i dette 
kirkesamfunnet plutselig snudde rundt og benektet betydningen av 
omtrent all sin tidligere bibelske forståelse, burde da det bibeltro mind-
retallet slutte å opponere og i stedet ”svelge en del ideologiske kameler” 
for å gjenopprette enhet? For det er jo fred og enhet Gud ønsker blant 
sine barn.

Enhet i sannhet.
Jesu appell om enhet i troen og samhold i menighetene for å unngå 
splittelse, gjelder selvfølgelig en enhet i sannhet. Sannhetens Ånd (Jesu 

og Guds Ånd) ønsker å lede alle til enhet, men det må være en enhet 
som bygger på sannhet. All tilbedelse Herren godkjenner, må finne sted 
både i Ånd og Sannhet, Joh. 4:23. Sannhetens Ånd vi lede alle opprik-
tige troende til nettopp sannhet, ikke til usannhet. Siden djevelen er 
denne verdens fyrste, Joh. 12:31 og siden falske profeter, Matt. 24:11 og 
falske brødre, Gal. 2:4 er til stede i mange menigheter, kan ikke kallet 
om enhet bety at det falske og det ekte skal enes. Det vil bli splid, ue-
nighet og ufred i den kristne menigheten helt til Jesus kommer igjen. 
”Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal (vil, må, er garantert 
å) bli forfulgt”, 2. Tim. 3:12. De kan unngå det, for fredens skyld, men 
da må de også slutte å leve gudfryktig i Kristus Jesus. For mange er 
ikke det et aktuelt alternativ. ”Har de forfulgt meg, vil de også forfølge 
dere”, sa Jesus, Joh. 15:20. Den samme Kristus som sa at de troende må 
ha samme sinn og være ett, sa også: ”Dere må ikke tenke (mene, tro) 
at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å 
bringe fred men sverd”, Matt. 10:34. Det vil bli splittelse når sannhet og 
usannhet møtes. Så lenge djevelen er i live og tillates å infiltrere Guds 

Dette mente Gud  
om økumenikk 
Jeremias og de andre jødiske profetene.
Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja: 
«Hør, Hananja, du er ikke sendt av Herren. 
Og du har fått dette folket til å stole på løgn. 
Derfor sier Herren: Nå sender jeg deg – men 
bort fra jorden. Allerede i år skal du dø, fordi 
du forkynte frafall fra Herren.» Og profeten 
Hananja døde samme året, i den sjuende 
måneden. Jer.28,15.16.17.

……og sa til sine frender og til stridsmennene i 
Samaria: “Hva er det disse usle jødene driver 
på med? Skal de få gjenreise muren? Skal 
de få ofre og fullføre verket i dag? Kan de 
blåse liv i steinene som ligger i grushauger på 
branntomten?” Neh 4,2
Når man arbeider med Guds sannhet skaper 
det motstand blant de som ikke gjør det. Det 
fører til at noen må bygge opp muren, mens 
andre må vokte den (sannheten).
Fra den dagen deltok bare halvparten av 
mine unge menn i arbeidet, mens den andre 
halvparten stod der med spyd, skjold og buer 
og med brynjer på. Høvdingene stod bak hele 
Juda-folket, Neh 4,16

Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! 
For hva har rettferd med urett å gjøre, og 
hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan 
kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener 
en troende og en vantro? Hvordan kan Guds 
tempel og avgudene forlikes? For vi er den 
levende Guds tempel. Gud har jo sagt: Jeg vil 
bo og ferdes blant dem, jeg skal være deres 
Gud, og de skal være mitt folk. 2 Kor 6,14-16

Kan vi kalle andre troende for vantro? Ja, Je-
sus gjør også det når han snakker om kristen-
heten i endetiden. “Herre, Herre! Har vi ikke  
profetert i ditt navn? Jeg har aldri kjent dere”.
Kan vi arbeide for enhet sammen med falske 
profeter eller med den falske profet i Åpen-
baringsboken, eller med dyret og antikrist? 
Svaret er nei. Det betyr ikke at ingen troende 
i andre samfunn er ledet av Gud. Det betyr 
at vi fra lederskiktet ikke kan jobbe for en 
felles enhet. Vi må arbeide med å bygge opp 
muren.

En liten bit av Nehemjas mur 
funnet i Jerusalem.

“Sannhetens ånd vil lede alle opprik-
tige troende til nettopp sannhet, ikke 

til usannhet.......
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Utenkelig for få år tilbake…
Nonne blir ny leder for Norges kristne råd

Nonnen Else-Britt 
Nilsen (64) ble 
onsdag den første 
kvinnen som 
skal lede Norges 
Kristne Råd.
Else-Britt Nilsen 
ble valgt til 
det nasjonale 
kirkeledervervet 
da Norges Kristne 
Råd nylig var 
samlet til møte i 
Trondheim. 
 

Det er første gang en katolikk blir leder i organisas-
jonen, skriver Vårt Land. Det er også første gang en 
kvinne inntar denne lederposisjonen. 
 
- Jeg takker for tilliten. Det som har skjedd i arbeidet 
for økumenikk og kristen enhet de siste årene, er 
nærmest et mirakel, sier Nilsen til avisa. 
 
Rådet inkluderer 20 medlemsorganisasjoner, blant 
annet Den norske kirke, Den katolske kirke i Norge 
og Pinsebevegelsen i Norge.

menighet med sine agenter, kan og skal vi ikke forvente kollektiv 
enhet. Det er utelukket. De trofaste vil finne hverandre og kom-
me sammen for gjensidig styrke og oppmuntring. Derfor ligger 
det foran oss både en splittelse og en samling. De to gruppene vil 
ha enhet med sine egne men vil oppleve splittelse seg imellom. 
De bibeltro kristne har ingen fiender, men vil bli definert som de 
liberales fiender og vil bli behandlet deretter.  

Appell.
Vi må alle arbeide for fred og enhet, men vi må aldri noen gang 
gå på kompromiss med sannhet. Bibelens budskap kan formidles 
i kjærlighet. Vantro mennesker kan behandles med omsorg og 
respekt. Forfølgelse kan møtes med forbønn. Hån og spott kan 
takles med mildhet. Hat kan møtes med vennlighet, men enhet 
kan Guds barn bare erfare sammen med dem som lar seg lede av 
Sannhetens og Kjærlighetens Ånd, og bare der. 

Martin Luther talte Rom midt i mot fordi det de lærte ikke 
var rett. Framfor fyrster og presteskap sto han urokkelig med 
bibelen i hånden og sa at det var feil blant annet å kjøpe sin vei 
til frelse. Med fare for livet har reformatorer gått foran for å gi 
oss religiøs frihet. Enhet gikk aldri på bekostning av sannhet-
skriften

“De trofaste vil finne hverandre 
og komme sammen for gjensidig 

styrke og oppmuntring....
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TV-programmene ”ekstrem 
forvandling” og ”ekstrem op-
pussing” er blitt favoritt un-
derholdning for mange. Å se 
hva kyndige mennesker kan få 
til av endring på kort tid kan 
være fascinerende. At de i til-
legg hjelper ubemidlede men-
nesker i en vanskelig situasjon 
er også prisverdig.

Vi tillater oss å låne formul-
eringen for å si noe om en 
kjærlighet som med god grunn 
kan kalles ekstrem, og deler 
med våre lesere en historie som 
kan være sann, men den kan 
også være oppdiktet som en 
illustrasjon. Det er vanskelig å 
vite når ingen navn eller steder 
er knyttet til den. Fortellingen 
sirkulerer i hvert fall på kristne 
nettsider og inneholder, uan-
sett opprinnelse, et tankev-
ekkende budskap vedrørende 
denne artikkelens tema.

I en mindre evangelisk me-
nighet i USA kom pastoren til 
kirken en møtekveld sammen 
med en eldre mann som ingen 
av menighetens medlemmer 
tidligere hadde sett. Da gud-
stjenesten skulle begynne, ba 
pastoren den besøkende man-
nen om å komme opp til taler-
stolen. Til menigheten fortalte 
pastoren at han hadde bedt 
den eldre mannen om å for-
telle alle noe som innledning 
til gudstjenesten.

Den gamle mannen fortalte 
følgende historie. En far var 
på fisketur med sin sønn og 
sønnens kamerat. De ble over-
rasket av et forferdelig uvær og 
sleit veldig med å holde båten 
flytende, mens de forøkte å 

Noen ganger kan kjærlighet 
uttrykke seg på en grenseløs måte.

Ekstrem kjærlighet

komme seg til lands igjen. En 
kjempebølge skyllet over hele 
den lille båten og begge gut-
tene ble feid på havet. Faren 
satt slik til at han klarte å holde 
seg fast. Fortvilet klarte faren 
å få tak i livbøyen som det var 
festet en line til. Han skimtet 
en stund hodene til begge gut-
tene i de skummende bølgene, 
der de et stykke fra hverandre 
kjempet for å holde seg fly-
tende. Faren måtte foreta et 
hurtig og desperat valg. Ville 
han klare å redde begge gut-
tene før det var for sent. Han 
visste at hans sønn hadde gitt 
sitt liv til Jesus og de hadde før 
de dro ut den morgenen, som 

de pleide å gjøre hver mor-
gen, bedt sammen og på nytt 
lagt sine liv i Guds hender. 
Med all sin styrke kastet faren 
livbøyen i retning av sønnens 
kamerat, som han visste ennå 
ikke hadde valgt å følge Jesus. 
Gutten klarte til slutt å få tak 
i livbøyen og etter en stund 
hadde faren maktet å dra han 
til båten og fikk han berget. 
Han gjorde igjen livbøyen 
klar til kast og stirret fortvilet 
utover havet for å se om han 
fikk øye på sin sønn, men han 
var borte – for alltid.

Etter denne historien hadde 
pastoren en gripende tale om 

Guds ufattelige kjærlighet, 
da han var villig til å ofre sin 
eneste sønn for å redde en for-
tapt verden. Etter talen kom 
to unge gutter fram for å hilse 
på den gamle mannen. Under 
samtalen spurte en av dem om 
han personlig kjente denne 
faren som hadde ofret sin sønn 
for å redde sønnens ufrelste 
kamerat. Med tårer i øynene 
sa den gamle mannen: Jeg 
er faren og det var min sønn 
som døde på havet. Etter en 
liten pause fortsatte han. Deres 
pastor, som inviterte meg hit i 
dag, er kameraten til min sønn 
som jeg reddet. 

av John Berglund
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Den mest populær drikk 
i Norge gir mange 
helseskader

Mengden inntak av skadelige 
drikkevarer har økt i takt med 
bedre velstand. I 50-60 årene 
drakk man brus i jula og på 
17 mai. Kaffedrikkingen de-
rimot har vært et nødvendig 
onde i lange tider for mange 
mennesker. At kaffe er sentral-
stimulerende og leder til høyt 
blodtrykk og hodepine har 
lenge vært kjent. Men er kof-
fein egentlig så skadelig?
I 1998 ga Stephen Cherniske 
ut en bok ved navn “Caffeine 
Blues”, som viste med all ty-
delighet hvordan effekten av 
koffein virker på våre binyrer 
i produksjon av kortisol, krop-
pens fremste stresshormon, 
som også kalles ”Fight or Flight 
(slåss eller flykt) hormonet.
Når dette hormonet skilles ut 
i store mengder kan det lede 
til hurtigere aldring ved en 
økende forfall av organer bl.a. 
muskelsvinn, hjernesvinn, for-
fall av knokler og organer som 
stimulerer antistoffproduks-
jonen. Økt Kortisolverdier før-
er også til at huden krymper og 
rynkene framtrer fortere. 
Hormonet er også ansvarlig 
for vektøkning (fordi kortiso-
let reduserer kroppens evne til 
å trekke ut fett fra lagrene når 
nødvendig), og utvikling av 
hjertesykdommer og diabetes 
(sukkersyke). 
Kortisol lammer Thymuskjer-
telen som produserer T-cel-
ler. Den er svært viktig for et 
sterkt immunsforsvar. Økt 
Kortisol i blodet leder også til 

Kaffe & cola

humørsvinginger og depresjon, 
og til slutt total utmattelse og 
søvnproblemer. I tillegg vet vi 
at kaffedrikking for mange led-
er til mage og tarmproblemer I 
form av sår og blødninger.
En annen fallgrupe for kaffe 
& coladrikkere er økt kalium-
mangel. Uten nok kalium i 
blodet kan det lede til slapphet 
i musklaturen, lammelser og 
ujevn hjerterytme. Forskerne 
har blant annet trukket frem 
eksempler på en australsk 
mann som drakk mellom fire 
og ti liter brus om dagen, og 
som trengte øyeblikkelig hjelp 
etter å ha blitt lammet i lung-
eregionen som følge av kalium-
mangel. Han ble frisk etter at 
han sluttet å drikke cola. 
Sykdom koster tid, penger og 
humør. Informasjon om det 
som skader oss bør vi ta alvor-
lig.
Kilde: The cortisol connection 
av Shawn Talbot, VG NETT 
19.05.2009

Cappucchino

Som tidligere stor kaffe-
drikker, må jeg in-
nrømme at det 
er en ting jeg 
savner. En god 
kopp cappuc-
chino.

Alt man tren-
ger for å løse 
det er en mørk 
kornkaffe, so-
jamelk og noe 
å piske sojamelken 
med. Har man en steamer for 
hånden er det det beste eller 
en melkeskummer, men en 
vanlig stavmikser kan også 
gjøre susen.

Jeg vil anbefale at man 
prøver forskjellig kornkaf-
fer, men de bør være av den 

typen som er  mer mørk-
brent enn vanlig kornkaffe. 
Dette da noen kornkaffer 
tendere til å være mer søte 
enn det en ville forvente av 
en espresso kaffe.
Den kornkaffen jeg synes 
gjør seg best er den italien-
ske Cerealbon fra Probios. 
Den er passelig bitter til 
at den gjør seg godt i cap-
pucchino, og den fås på 
de helsekost butikker (se 
bilde).

Når man blander kornkaf-
fen i koppen bør en velge 
den litt sterkere enn vanlig.
Sojamelken varmes opp 
og skummes, og man til-
bereder cappucchinoen 
som man ville en ellers. Og 

søtes som man 
ønsker.

Av ting som 
ikke fungerer 
er rismelk. Det 
lar seg ikke 
skumme. Havre-
melk lar seg 
skumme, men 
krever litt tål-

modighet og helst 
med steamer eller melkes-
kummer. Sojamelk lar seg 
vilig skumme, til de grader 
at en bør ikke la det koke.

Hvis en velger sojamelk 
med vaniljesmak er det 
ikke sikkert at cappucchi-
noen trenges søtes.

av Elin T.H.Berglund

av Heiki Henrichsen
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CAROB-PÅLEGG                                                                                                                              
375 g mandler                                                                                                                                       
375 g hasselnøtter                                                                                                                                
500 g tørkede stenfrie dadler                                                                                                            
4 dl vann                                                                                                                                             
 3 ss carobpulver

Ha nøttene på en stekeplate og rist nøt-
tene i ovnen i ca 20 minutter ved 150 
grader, til de er godt ristet. De skal ikke 
være brent! Ta de ut og la de kjøle ned.                                                  
Kok opp vann i en kjele. Når vannet kok-
er tar du kjelen av platen og har dadlene 
oppi. La stå, slik at dadlene blir myke.                                                                                                                
Ha nøttene i hurtigmikser og mal 
til de er helt fine (ca 10 minutter). 
Konsistensen skal være som smør. 
Ha i carob-pulveret og bland godt.                                                                                     
Ha i dadlene og vannet i hurtigmikseren 
og mal til alt er jevnt og godt blandet.                              
Smøreklar når den er kjølt ned.

8 let tv inte 
vegan-
pålegg du 
lager på 
1-2-3

Det vanligste pålegg 
ved norske bord er 
ost, ost og ost og egg.  
For mange mennesker 
med sykdommer i 
hjerte og kar, astma, 
diabetes og infeksjons-
sykdommer og depres-
joner er melk rene 
giften. Og i ost er det 
mye melk. Å ta osten 
vekk fra det daglige 
kosthold har vært en 
vanskelig overgang for 
mange. Det er greitt 
med tomat og agurk, 
men det mangler 
liksom noe. Å gå over 
til søte syltetøypålegg 
er ikke tingen heller. 
Derfor vil vi dele med 
deg noen sunne og 
gode pålegg.

MANDEL-ANANAS PÅLEGG
1 boks usukret ananas
1 dl mandler (om ønskelig kan de skåldes, 
men ikke nødvendig)

Kjør  mandler og litt av juicen i boksen på 
hurtigmikser til det er jevnt
Tilsett ananasen og kjør videre til ønsket 
konsistens

MAISPÅLEGG
1 dl kokus, males fint
10 dl mais
2 dl vann
½  ts salt
1 dl gressløk klippet

Kok på lav varme mais og vann i 15-20 
min
Bland alt i hurtigmikseren. Ta i gressløk 
til sist
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Limabønnepålegg
Butter beans – limabønner. 
– den kolesterolnedsenkede bønnen!!  
Den inneholder også antibakterielle stoffer og stoffer som motvirker soppdan-
nelse. Den har også vist seg å hemme veksten av kreftceller. I tillegg inneholder 
bønnen protein 5 %, carbohydrater 17%, Fett 2 %, sodium 1 %, fiber 16%, jern, 
magnesuim, pottasium, mangan, thiamin, riboflavin, sink og folat.   I denne 
oppskriften får du rikelig + mye kalsium.
 
1 boks med limabønner  (eller aller best for næringen skyld, legg tørre lim-
abønner i bløt)
1 dl Ceshewnøtter
1 dl vann
Ceshewnøttene kjøres på hurtigmixeren sammen med 1 dl varmt vann. Når den 
er myk tas limabønner og krydder i og kjøres litt til, og vips er den ferdig!
Dette pålegget har en ganske nøytral smak og kan tilsettes krydder og annet 
pålegg etter behov.

Tomat &Tahini pålegg
150 g. Tahini (laget av sesamfrø).  
Fås i store dagligvarehandler og tyrkiske 
butikker).
8 s.s. hermetiske tomater
1 teskje hvitløkspulver
1 teskje basilikum
1 teskje grønnsaksbuljongpulver
 Blandes sammen på hurtigmikser og 
pålegget er ferdig til servering.

SYLTETØY uten sukker!
2 kurver jordbær/NYPER uten 
tilsatt sukker eller andre tilsetning-
stoffer
2 ½ ss havremel
3 ss honning

* Kjør halvparten av jordbærene i 
mikseren med havremel.
*kok på rist i 30 min.
* Skjær resten av jordbærene i biter 
og bland med sausen
*avkjøles

PESTO
3 dl ceshew nøtter blandes sammen med  
2 dl vann
2 planter med frisk basilikum blandes i
2 spiseskjeer olivenolje
Extra basilikumkrydder hvis det ønskes 
sterkere smak.
Spises sammen med pasta eller på brød 
med tomatskiver på toppen

Avokado & hvitløk
Avokado moses sammen og tilsett så 
mange hvitløksfedd som du synes er godt.
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Tid for vårens 
mest 
næringsrike 
grønnsak.
Norges beste vitaminbombe er gratis. 
Det er selvfølgelig brennesle det er snakk 
om. I Norge vokser det to arter av nesle, 
stornesle og smånesle. Stornesen (Urtica 
dioica) er den vi normalt kaller brennesle. 
Tidlig på våren, når skuddene er blitt ca. 
15 cm. høye, er brennesle en særdeles 
verdifull og velsmakende matplante. På 
denne tiden av året inneholder urten opp 
til tre ganger så mye proteiner som kål og 
har faktisk høyere næringsinnhold enn 
spinat. I tellegg inneholder bladene karo-
ten (forløper for vitamin A) og omtrent 
samme mengde C vitaminer som spinat. 
Brennesle inneholder usedvanlig mye 
jern i tillegg til fosfor, magnesium, man-
gan, sink og silisium, pluss en rekke vitale 
sporstoffer. Friske brennesleblader kan 
forvelles og brukes i supper og stuinger. 
Forvellet brennesle kan gjerne fryses ned 
i porsjonspakker og brukes gjennom hele 
vinteren som et allsidig næringstilskudd i 
matlagingen.
Brennesle som styrkemiddel.
Brenneslen er nok den av urtene våre som 
har de kraftigste blodrensende egens-
kapene. Den driver ut gifter av kroppen 
gjennom å løse opp slaggprodukter fra 
stoffskiftet, og samtidig stimulerer den 
nyrene til å øke urinutskillingen. Både 
i folkemedisinen og ved en rekke godt 
kontrollerte studier, har brennesle også 

vist sin evne til å lette hoste samt lindre 
ved allergiske plager.
Leddbetennelser.
I Europa har bruk av brennesle en lang 
historie, bl.a. for behandling av led-
dbetennelser (artritt), astma, urinveis-
plager og hudplager. Farmakologoske 
studier viser at brennesle øker utskilling 
av klorider og urinstoff gjennom nyrene. 
Å innta brennesle kan derfor være bra 
når det gjelder å løse opp urinsyre i 
leddene og på den måten lindre smer-
tene ved urinsyregikt. Den rensende 
virkningen av brennesle kan man lett se 
ved at urinen ofte er mørkere enn vanlig 
og lukter stramt de første dagene etter 
at man starter en utrenskningskur med 
brennesle. Mennesker med anlegg for å 
danne nyrestein burde drikke te av nesle 
regelmessig, da det kan bidra til å skille ut 
nyregrusen på et tidlig stadium.

Oppskrift på kjempegod 
neslesuppe.

1 liter grønnsaksbuljong 
1 liten bolle brennesle (ca. ½ liter)
3 poteter
1 liten sellerirot
1 løk

Skjær potetene, selleriroten og løken i 
små terninger og kok møre i litt vann.  
Mos blandingen i en mikser eller 
kvern. Neslen forvelles noen minutter 
i kokende vann, finhakkes og røres 
inn i pureen. Spe på med grønnsaks-
buljongen og smak til med litt revet 
muskat, flaksalt og ha gjerne i litt 
soyafløte.

SPIRULINA – SUNNE ALGER

B complex vitamins, beta-carotene, vi-
tamin E, manganese, zinc, copper, iron, 
selenium, and gamma linolenic acid (an 
essential fatty acid).

Spirulina har en appetittnedsettende 
virkning, og er særdeles velegnet kost-
tilskudd under faste og slankekurer. I 
tillegg til å skape en metthetsfølelse til-
fører spirulina mange viktige næringsst-
offer som du ellers lett går glipp av 
når du spiser lite. Forskning har doku-
mentert at spirulina har vektreduserende 

virkning hos overvektige. De næringsstof-
fene som finnes i spirulina gjør kroppen 
mer tilfreds og gjør at den krever mindre 
inntak animalsk protein og sukker.
Spirulina inneholder 10 ganger mer beta-
karoten enn gulrøtter, 50 ganger mer jern 
enn spinat, 10 ganger mer kalsium enn 
melk, 5 ganger mer klorofyll enn grønne 
blader og 3 ganger mer protein enn fisk. 
Spirulina inneholder dessuten vitamin 
B12, magnesium, enzymer og verdifulle 
fettsyrer. Se innholdsanalyse for spiru-
lina.
Spirulina inneholder en svært høy 
konsentrasjon av næringsstoffer. Det er 

lettfordøyelig og stappfull av antioksi-
danter. Proteininnholdet i spirulina er 
hele 62%. Fordøyeligheten av proteinet 
i spirulina er 85%, mens det i biff kun er 
20%.
Studier antyder at spirulina øker 
produksjonen av antistoffer, cytokiner 
og andre celler som øker motstandsk-
raften og hjelper å bli kvitt infeksjoner 
og kroniske sykdommer som blant an-
net kreft. Spirulina er sannsynligvis gun-
stig ved alvorlige leverskader som følge 
av alkoholmisbruk, underernæring, og 
langvarig rus- og medikamentbruk. Fås 
kjøpt i helsekostforretninger.
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Alvorlig advarsler om menneskers mentale tilstand i endetiden                             
                   

I mange år har jeg for både næringslivet samt for kommunale og statlige etater 
forelest og kurset om håndtering av mennesker som framviser psykopatiske trekk. 
Utallige vitnesbyrd fra disse personenes mange ofre dokumenterer at vi her har å 
gjøre med mennesker som har et trolig permanent ødelagt sinn, og som i tillegg 
finner glede og tilfredshet ved å ødelegge andre. 

Både atferdsforskning og hjern-
escanning viser at psykopater 
mangler evne til ekte innlevelse, 
empati og medfølelse. De fun-

gerer overflatisk, er hevngjerrige, framstår 
arrogante, tåler ikke motgang og gir andre 
skyld for egne tabber. Samtidig vil deres 
manipulerende væremåte lett frata andre 
verdiopplevelse og indre trygghet. De la-
ger et vrengebilde av virkeligheten og en-
drer fakta etter som det er gagnlig for dem 
selv. 

Blant de mest framtredende psykopatiske 
trekk kan nevnes:
Går fort i forsvarsposisjon. Mangler inn-
levelsesevne. Bortforklarer og legger 
skyld på andre og omstendigheter. Ofte 
humørsyke. Tåler ikke kritikk. Reagerer 

splanlegging. Tar ikke ansvar for egne han-
dlinger. Fullstendig mangel på selvinnsikt. 
Uopphørlig trang til å ha makt over andre. 
Blir lett fornærmet. Flinke til å fordreie og 
bortforklare. Mangler evne til ekte skyld-
følelse og boltrer seg i godtroende miljøer. 
Det bør merkes at mennesker med denne 
mentale skaden naturlig nok føler seg til-
trukket av subkulturer og posisjoner som 
gir mulighet til å utøve makt og ha kon-
troll. Av den grunn finner vi dessverre 
en overrepresentasjon av slike personer i 
kristne menigheter. I mange slike miljøer 
er ledertilbedelse og fraskriving av eget 
ansvar et kjent fenomen. Medlemmer 

tror, sier og gjør det man blir bedt om, og 
velger ellers å holde en lav profil for ikke å 

Det ødelagte mennesket

ofte heftig og spontant. Ser ikke kon-
sekvensene av egne handlinger. Domi-
nerer lett. Dårlige lyttere. Opptrer verbalt 
handlekraftige, men uten å følge det opp. 
Er ærgjerrige. Deres utgangspunkt er at 
de uansett har rett til å ofre andre for seg 
selv. Ofte glatte og sjarmerende. Utpreget 
selvopptatte. Lyver og overdriver, men er 

dårlige løgnere (lette å avsløre). Manip-
ulerer lett andre. Blir fort kyniske og kan 
oppleves ondsinnede. Klarer ikke langtid-

“Er ærgjerrige. Deres utgangspunkt er at de 
uansett har rett til å ofre andre for seg selv........

av John Berglund
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møte reaksjoner og kritikk. 
Snille, godtroende og tilpassede med-
lemmer er et fullkomment arnested for 
psykopaters herjinger. Forskere regner 
med at 5-7% av Norges befolkning har 
moderate til sterke psykopatiske trekk. 
Hvis det er tilfelle, må vi forholde oss til 
at ca. 300.000 personer framviser flere av 
overnevnte  destruktive trekk i privatliv, i 
organisasjoner og på arbeidsplasser.      

Dagens situasjon.
Både media, politiet og fagfolk innen 
psykiatrien kan bekrefte at flere og flere 
”normale” mennesker framviser symp-
tomer på denne personlighetsforstyr-
relsen. Mobbing, blind og umotivert vold, 

et uimotståelig behov for å være destruk-
tiv, fraværende innlevelsesevne, det ikke 
å tåle behovsutsettelse og respektløs at-
ferd, er blitt dagligdagse observasjoner for 
mange som jobber på ”grasrota” i hjelpe-
apparatet.   

Kjente årsaker til denne personlighets-
forstyrrelsen. 
Selv om ekspertene lenge har vært u-
enige om hva som kan være de sentrale 
årsakene, er det de siste få årene enighet 
om i hvert fall to faktorer. Det gjelder: (1) 
Fraværende eller redusert tidlig fysisk og 
emosjonell nærhet i en viktig tidsperiode. 

Noen kaller det få og ekte ”hud mot hud” 
opplevelser. Det var ingen der, før hjern-
ens kognitive evner var utviklet, som med 
holdning, mentalitet og handling kom-
muniserte ”du er verdifull for meg, jeg er 
glad i deg, jeg vil ha deg nær”. Med denne 
skaden på plass, kan barnet finne det van-
skelig eller umulig å oppleve både ekte til-
hørighet og indre verdikjensle. Selv sam-
men med mange kan dyp indre ensomhet 
gjøre seg gjeldende og vil som et ”sort hull” 
i sjelen suge vekk eller ugyldiggjøre den 
omsorg og nærhet livet senere måtte tilby. 
I tillegg må dette alt resursfattige miljøet 
bygge videre på denne grunnskaden med 
en holdning som plasserer menneskeverd 
kun knyttet til prestasjon. Din verdi som 

individ avgjøres ikke av at du er til, men av 
at du presterer og får til. Med begge disse 
elementene ofte praktisert i en familiekon-
stellasjon, øker faren for at barnet utvikler 
alt definerte personlighetsskade. Resulta-
tet er at hjernen ”feilkobler”, og i sin søken 
etter verdi, definerer alt man selv sier, er 
eller gjør som rett, sant og nødvendig. 
Personen mister evne til å være realitet-
sorientert hva angår egen væremåte. Da 
vil verdiopplevelse ivaretas.

Ofrenes smerte.
Vedvarende og nær kontakt med personer 
som utviser denne personlighetsskaden, 

vil gjøre at man etter hvert begynner å 
tvile på egne observasjoner. Så kraftig kan 
psykopaten presentere sitt vrengebilde, at 
normale mennesker til slutt begynner å 
tvile på egen vurdering. All forutsigbar-
het forsvinner og psykopatens nærmeste 
må stadig være på vakt for det er ikke noe 
mønster i reaksjoner. Mobbing, påført 
skyldfølelse, stadig kritikk og nedvurder-
ing gjør at ofrene lett mister egen følelse av 
tilstrekkelighet. Kommunikasjon som for-
midler hån og forakt kan plutselig endres 
til smiger og smisking. Psykopatens kon-
trollbehov skaper usikkerhet og frykt, En 
psykopat vil søke å hindre at de nærmeste 
har venner og kontakter som han eller 
hun ikke kan kontrollere og styre. Det 
er vanlig at familiemedlemmer eller kol-
leger ”går på tærne” for å hindre utbrudd, 
sinne, straff eller andre konsekvenser hvis 
psykopaten blir misfornøyd. Ofrene ut-
vikler ofte tungsinn, lavt selvbilde, angst, 
vedvarende usikkerhet, tiltaksløshet og de 
har et høyt fryktnivå. Å sette grenser for 
psykopatens handlinger er en nesten håp-
løs oppgave.  

Bibelens vitnesbyrd.
Guds Ord kommer med en spesiell 
beskrivelse av mange menneskers som 
lever i tiden like før Jesu gjenkomst. Det 
er en omtale av mennesker som faktisk gir 
seg ut for å være troende, men som fram-
viser karaktertrekk som viser at de ikke 
har latt Kristus endre deres karakter.
I 2. Tim. 3:1-4 leser vi: ”Men dette skal 
du vite at i de siste dager skal det komme 
vanskelige tider. For menneskene skal da 
være egenkjærlige, pengekjære, stortal-
ende, overmodige, spottende, ulydige mot 
foreldre, utakknemlige, vanhellige, 
ukjærlige, upålitelige, baktalende, 
umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det 
gode, svikefulle, fremfusende, opblåste, 
slike som elsker sine lyster høyere enn 
Gud, 
Selv om det sikkert til alle tider var en-
kelte som i sin karakter framviste noen 
av disse særtrekkene, forteller Bibelen oss 
at i endetiden skal det gjelde mange. Ut-
trykket ”For menneskene skal da være…”, 
gir inntrykk av at riktig mange inkluderes 
i beskrivelsen. Bibelen sier også at de til-
synlatende også kan opptrer som kristne.

Noen aktuelle bøker: (1) Uten samvittighet av Rob-
ert D. Hare. (2) Sjarmør og tyrann, av Alv A. Dahl 
og Aud Dalsegg. (4) Ut av psykopatens grep, av Aud 
Dalsegg og Inger Wesche. (5) Psykopat! Historier 
fra virkeligheten, av Lisbeth F. Brudal. (6) Hånd-
bok i psykopati, av Christopher Patrick. www.knut.
com/2007/10/psykopatene_styrer_-_barna_lider/ 
(Film verd å se: http://www.youtube.com/watch?v=o
aTfdKYbudk&feature=player_embedded
http://www.sfm.no/Serier/Psykopatiserie/Psykopa-
tiserie-del-5.htm

Hjernescanninger av mennesker med mange psykopatiske trekk viser at de på et tids-
punkt svært tidlig i liver har ”skrudd av” sitt normale følelsesliv. Som voksne opplever de 
ikke å føle normal kjærlighet og empati. Dette er synlig i scanninger av hjernen.

“For menneskene skal da (i de siste tider) 
være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, 

overmodige, ulydige mot foreldre, ukjærlige......
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Barn er de mest sårbare og fors-
varsløse

 

En stadig økende spiral av vold, 
aggressivitet og depresjoner 
hos både barn og voksne, kan 
trolig tilskrives et svik fra dem 
som skulle borge for trygghet, 

omsorg og tilgjengelighet tidlig i livet. Det 
er ikke Guds vilje at det skulle være slik. 
Er djevelen nå i endetiden spesielt opptatt 
av å ødelegge familierelasjoner? God so-
matisk og psykologisk forskning viser at 
alt nevnte atferdsproblemer kan knyttes 
til foreldres omsorgssvikt, og at noe kan 
gjøres for å forebygge en slik utvikling.

Gud straffet israelittene når deres atferd 
rammet barna.
Det mest avskyelige av alt Israels barn 
gjorde da de i sin lengsel etter å bli lik de 
ideologiske folkeslagene i sin samtid, var 

Endetidsfamilien  

        I FARE

Den massive ødeleggelsen av familien Gud skapte

ofringen av barn til guden Molok. ”Se, 
barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en 
lønn fra ham”, Sal. 127:3. Vi kaller ennå 
barna vi får en gave fra Gud. Derfor advar-
te Gud israelittene mot barneoffer. De he-
denske nasjonene omkring dem trodde at 
slike offergaver ville gi dem bedre avling 
og levevilkår. ”Du skal ikke gi noen av dine 
barn til Molok; du skal ikke vanhellige din 

Guds navn. Jeg er Herren”, 3. Mos. 18:21. 
”Si til israelittene: Dersom en israelitt eller 
en innflytter som bor i Israel, gir et av sine 

barn til Molok, skal han dø. Folket i landet 
skal steine ham. Jeg vil vende meg mot man-
nen og utrydde ham av folket, fordi han har 
gitt sitt barn til Molok…” 3. Mos. 20:2-3. I 
boka “Rivers of life: Sources and Streams 
of the Faith of man in all Lands,” skriver J. 
G. R. Forlong at de ”brukte trommer for å 
overdøve skrikene til barna som ble ofret”.  

Ta vare på barna og de eldre, er budskapet 
i Guds ord. 
De eldre skal være som dine foreldre. 

“Hva skjer med barn som begynner for 
tidlig i barnehagen? Jo, mange av dem 
vil resten av livet søke eller jakte på en 

trygghet de aldri fikk.

av Elin T.H Berglund
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På 1970 tallet skjedde den store institusjonaliseringen i 
Norge. Omsorgen for de eldre ble på en måte flyttet fra 
familien til statens eller private humanitære organisasjon-
ers ansvar. På disse oppbevaringsstedene ble rutiner ansett 
å være overordnet kjærlighet, psykologisk nærhet og per-

sonlig ivaretakelse. Allerede på 80-tallet be-
gynte noen å rope et varsku. Undersøkelser 
ble særlig utført ved danske sykehjem, og de 
viste tydelig en unormal og hurtig økning 
av senilitetssymptomer og sykdom oss de 

eldre som havnet på et sykehjem. For lite 
personale, stadige utskiftninger og lite 
kjærlighet og personlig kontakt, gjorde 
de eldre sykere mentalt og fysisk enn de 

behøvde å være. Resultatet av disse un-
dersøkelsene var at store reformer ble 
igangsatt. I samme tidsrom begynte 
også institusjonaliseringen av barna i 

stadig flere barnehager. En ny generas-
jon kvinner ville ut og jobbe og var 
villige til å delegere mye omsorg og 
oppdragelse til institusjonene.

Den nyeste utviklingen er institus-
jonaliseringen av de minste barna. 
Kristelig folkeparti, som ønsket øko-
nomisk stimulering for mødre, slik 

at de kunne bli hjemme hos barnet til 
det fylte 3 år, er på tilbakegang. Det er 

kristendommen i Norge også. Sosialistene er 
kommet til makten. Som de ideologiske etter-
kommerne av den franske revolusjon og den 
etterfølgende justerte kommunismen, har de 

Hva kan økning av stresshormon hos 
barn (og voksne) føre til?
Dyre- og menneskeforskning har vist at spedbarn og 
barn som blir separert fra sine foreldre, har ustabil 
temperatur, hjerteforstyrrelser og forkortet REM-søvn 
(den søvnen som fremmer hjerneutvikling). 10 12, 13 Dr. 
Batzy ved Duke University og Lundington-Hoe og kolle-
gaer ved Case Western Univerisity oppdaget i to sepa-
rate studier hvordan forlenget gråt hos spedbarn økte 
blodtrykket i hjernen, forhøyet stresshormoner, hindret 
blodet i å renne bort fra hjernen og minsket hjernens 
oksygeninntak. De konkluderte med at omsorgsyter 
burde besvare gråt hurtig, konsekvent og forståelig. 

1. Studier har vist at når kortisolmengden er høy re-
duseres samtidig verdiene for seretonin (forbundet med 
depresjoner) og dopamin (forbundet med ADHD bl.a).
Hva skjer når kroppen ikke får det viktige dopaminet?                                                      
Dopamin er en neurotransmitter i det sentrale nervesys-
temet vårt, skapt for å holde oss oppmerksomme, aktive 
og motivert. Det hjelper oss å holde oss konsentrert og 
tenke konstruktivt og hjelper oss med hukommelsen, 
dvs lagring av informasjon.   Dopaminet kan også kalles 
fornøydhets hjelperen. Det er dopaminet som gir deg 
den gode og lykkelige følelsen av å være fornøyd og 
glad, seksuell lyst osv.. Den har også god effekt på hjer-
tet og blodomløpet og på metabolisme (nyttiggjøring av 
mat-luft etc).
Dopamin er ikke noe vi vil ha for lite av! 
Har kroppen for lite av det fremkaller det mangel på glede, 
og det gir angst, depresjon, sterke opplevelse av sult, særlig 
søtsaker, fedme, rastløshet i beina-syndrom, sel-
viskhet, vanskeligheter med å føle ekte kjærlighet, 
blir letter avsporet osv. 
For det første, kronisk høye nivåer av korti-
sol skader hippocampus, som er delvis ans-
varlig for å stenge ned produksjonen av kor-
tisol når trusselen er fjernet. Derved 
fortsetter kroppen å produsere 
stresshor- monet. 

Høye nivåer av korti-
sol kan også skade amyg-
dala, som er involvert i hem-
ming av kortisol produksjonen, resultat er 
konstant høyt stressnivå.

Ettåringer har ikke et sosialt be-hov, men behov for tilknytning til en fast person sier ekspertene.
Barna sviktes når viktige valg 

skal tas
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satt i gang en gigantisk barnehageutbyg-
ging. Resultatet er uoverstigelig og vil ikke 
merkes før disse barna er blitt tenåringer 
og voksne. Mange psykologer og flere 
barnehageansatte roper nå et varsko. I 
aviser kan vi lese: ”De minste barna, som 
inntil nylig fikk omsorg hos foreldre eller 
dagmamma, er på full fart inn i barne-
hagene. Mens 15 prosent av landets ett- 
og toåringer gikk i barnehage i 1990, er 
andelen nå over 70 prosent. Samtidig er 
tiden barna må tilbringe i en barneinsti-
tusjon øket. På få år er norske ettåringers 
liv blitt radikalt endret.  

Skal kristne foreldre være med på denne 
utviklingen?
Barnehagene tilfredsstiller ikke behovene 
til de minste barna, sier eksperter. Mens 
politikere sier at barna skal sosialiseres fra 
de er 1 år gamle, sier psykolog Lars Smith 
og mange andre fagfolk, noe annet. På 
grunn av barnehagene mister ettåringene 
vital tilknytning, sier Lars Smith. Han 
er professor ved Psykologisk institutt på 
Universitetet i Oslo og seniorforsker ved 
Nasjonalt kompetansenettverk for sped- 
og småbarns psykiske helse, RBUP for 
Øst og Sør.  Lars Smith har spesielt vært 
interessert i spedbarnsalderens psykologi, 
nevroutviklings-psykologi og tilknytning-
srelaterte problemer. Smiths forskergrup-
pe er involvert i en rekke studier av barn i 

risiko for skjev utvikling. 
Å knytte varige, følelsesmessige bånd 
til sine nærmeste omsorgspersoner er 
avgjørende for barnets utvikling, ifølge 
professoren. Skal tilknytningen bli trygg, 
er sammenhengende og kjærlig oppmerk-
somhet fra én eller noen få primære om-
sorgspersoner over en lengre periode, 
helt avgjørende. Hvis ettåringen skal op-
pholde seg borte fra mor og far må barnet 
ha en annen fast tilknytningsperson. Til-
knytningen utvikles fra barnet er om lag 

et halvt år gammelt. Separasjonsangsten 
kommer sterkest til uttrykk hos barn mel-
lom 12 og 18 måneder, i den alderen de 
fleste barn begynner i barnehagen. 

Utrygge barn kan få psykososiale vansker 
som ungdom og voksen, ifølge Smith, som 
støtter seg på internasjonal forskning. 
ADHD, spiseforstyrrelser, ulike depres-
sive tilstander og personlighetsforstyrrels-

er har ofte sin rot i utrygg og desorganisert 
tilknytning. Han påpeker at tidlig barne-
hagestart kan gi alvorlige atferdsproble-
mer senere i livet. En amerikansk studie 
som nylig ble gjengitt i tidsskriftet Child 
Development, viser sammenheng mel-
lom tidlig barnehagestart og problemer 
i 15-årsalderen. Det anslås i dag at hvert 
tiende barn i førskolealder har så store 
psykiske plager at de har problemer med å 
fungere i sitt daglige liv. Mellom 30 000 og 
40 000 norske barn vil ha hatt en form for 

psykiske problemer før de når skolealder, 
anslår professor Lars Smith. ”De er rett 
og slett gjenstand for et gigantisk eksperi-
ment - ofret på karrierens alter med Mor 
& Far og Statens velsignelse”, sier en de-
battant på nettet. Ofret? Hvor har vi hørt 
det ordet før? Også i de gamle kulturene 
ble barn ofret for bedre velstand.
Psykologspesialist Joachim Haarklou ad-
varer også foreldre mot å sende ettårin-

Ettåringer har ikke et sosialt be-hov, men behov for tilknytning til en fast person sier ekspertene. rapport fr
a USA viser at stadig 

flere stressede foreldre ris
ter sine 

babyer slik at det gir v
arige skader

“Hva skjer med barn som begynner for 
tidlig i barnehagen? Jo, mange av dem 
vil resten av livet søke eller jakte på en 

trygghet de aldri fikk.
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gene i barnehagen, og går enda lenger enn 
Lars Smith. Han tviler ikke på at de aller 
minste får senskader og blir stresset av for 
tidlig barnehagestart. Alle barn bør ikke 
gå i barnehage, og slett ikke de minste. De 
bør være hjemme hos mor eller far. I de 
to første årene av et barns liv er det bare 
en ting som gjelder, nemlig å bygge opp 
en solid base for indre trygghet. Omtrent 
all senere psykologisk utvikling har dette 
som fundament. Det tar lang tid, og denne 
tryggheten kan bare skapes gjennom ved-
varende kvalitetskontakt med mor eller 
eventuelt en annen nær omsorgsperson,” 
sier Haarklou. Han er overrasket over at 
foreldre tar sjansen på å sende barnet sitt 
i barnehagen når det knapt har hatt ett lys 
på bursdagskaken. I Norge har det vært 
liten debatt og forståelse for synspunkter 
og kunnskap om at de minste barna ikke 
bør gå i barnehage. Hva skjer med barn 
som begynner for tidlig i barnehagen? Jo, 
mange av dem vil resten av livet søke eller 
jakte på en trygghet de aldri fikk. De går 
gjennom en slags søkefase, først i skolen 
og så i voksenalder, gjerne også i par-
forhold. Haarklou minner også om at flere 
amerikanske og tyske forskere slår fast at 
de yngste barnas nivå av stresshormonet 
kortisol er dobbelt så høyt for barnehage-
barn, som for hjemmeværende barn.
Undersøkelser fra Australia bekrefter 
dette
Etter å ha lest rapporter om den økende 
stressfaktoren for barn i barnehager målt 
i USA, satte australske forskere i gang 
massive undersøkelser. Disse kan leses 
i sin helhet på nettet. Et utdrag av disse 
undersøkelsene, gjort i hovedsak på barn 
fra 3-5 år, viser at de alle sammen hadde 
forhøyede verdier av stresshormonet Kor-
tisol. Stresshormonet økte utover dagen 
hos de aller fleste.

Hva er konsekvensene for både barn og 
voksne av konstant høyt Kortisolnivå?
I første omgang fører det til aggresjon og 
ulydighet/uvillighet hos barna. Tilpas-
ningsevnen reduseres og irritasjonster-
skelen blir lavere. Disse problemene fører 
igjen til økt konfliktnivå mellom barn og 
voksne. Er det slik Gud ønsket at barn 
skal utvikle seg og er et slikt hjemmemiljø 
gunstig for å lære barna Guds prinsipper? 

Mye stress forårsaker høye Kortisolnivåer 
hos små  barn. Dette gir særlig  grunn til 

Barna som var forløper for den franske 
revolusjon

Den franske revolusjon var en av de blodigste vi kjenner til. Råskapen og ond-
skapen var grenseløs. En mindre kjent historie handler om barna forut for 

den franske revolusjon. Altså de som 
bl.a ble voksne da revolusjonen kom. 
Å være amme for andres barn var en 
inntekskilde i alle land, men da ble de 
hentet til hjemmet. Men den skikk å 
sende spebarn til ammer på landet, 
er ikke kjent i et slikt omfang som i 
Frankrike. Denne skikken spredte seg 
på 1600 tallet og i halve 1700 tallet. 
Da var den blitt vanlig i alle sosiale lag 
som kunne betale en amme. Det gjaldt 
ikke bare aristokratiet og borgerska-
pet. For arbeiderfamilier der kona 
skaffet inntekter til hjemmet, kunne 
det lønne seg å sende barnet til en 
amme, slik at moren kunne fortsette 
i fullt arbeid. I Paris og andre byer 
fantes det egne ammeformidlingskon-
torer. Der møtte landsbykvinnene opp, 
gjennomgikk en summarisk legeunder-
søkelse og reiste hjem med det barnet 

de fikk tildelt. Hvor langt de reiste, kan vi 
lese av kirkebøkenes opplysninger om 
døde spebarn. Det antas at dette sys-

temet økte barnedødeligheten i Frankrike. Bøker er også blitt skrevet om dette 
fenomet og argumentet at morskjærlighet ikke er naturgitt, da så mange leverte 
fra seg barnet uten å være tvunget til det. I flere av landsbyene nord og sør for 
Paris var det flere barn fra byen enn de som normalt levde der. 

Bildet er malt av 
J.B.Greuze og heter 
”hjemkomst fra am-
men” Dette bildet 
viser mor, bestemor, 
søsken og hund som 
tar imot barnet som 
vender hjem etter å 
ha bodd hos am-
men på landet de 
første leveår. Gutten 
virker forskremt ved 
møtet med de frem-
mede.  Den franske 
revolusjon var skapt 
av menn som Jean  
Rousseau, den store 
sosialistiske forlø-
peren til vår tids sos-
ialistiske tankegang. 
Han fikk 5 barn med 
sin samboer. Alle ble 
satt bort som spebarn 
til barnehjem, hvor 
han mente at de ville 
få en bedre oppvekst.

Jean  Rousseau
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bekymring, fordi en rekke av de nevrologiske system-
ene ennå ikke er ferdig utviklet. Det gjelder blant annet 
produksjon av nevrotransmittere (seretonin og dopa-
min) og etablering av nye hjernebaner. Slike prosessene 
nyttiggjør seg nemlig disse transmitterne. (Gerhardt, 
2004.)

Spedbarn  er  ikke  i stand  til å  håndtere  stress  alene, 
og  i  de  første årene er de dermed avhengig av  vok-
sne for å regulere stressnivået. 
Når det skjer på tilfredsstillende måte, vil barns biolo-
giske systemer for stressregulering utvikles  hensikts-
messig. For eksempel viser forskning at hos barn som 
ofte blir  fysisk berørt (tatt på)  og beroliget  og  som  i 
tillegg mottar  responsiv og målrettet  omsorg,  vil an-
tall  av  kortisolreseptorer  i  hippocampus øke.  (Ger-
hardt, 2004). 

Når barn ikke får rask hjelp (ved gråt), opplever de kro-
nisk stress og konsekvensene som alt er beskrevet vil 
oppstå. God omsorgskvalitet i tidlig barndom skaper et 
miljø der barns stressnivå er lavt og det betinger at vok-
sne er tilgjengelige for å reagere riktig på stressreaks-
joner. Når barn kommer til en barnehage og dermed er 
avskåret fra foreldrene, representerer det en betydelig 
stressfaktor.  Som alt nevnt viser forskning  at barn 
i barnehager har betydelig høyere  nivåer  av  korti-
sol enn hjemmeværende barn. Samtidig viser forskning 
at barn i barnehager er mer negativt aggressive og at 
de etter hvert også får langt flere atferdsproblemer på 
skolen samt senere problemer i voksenrelasjoner.
Barna som tidlig sendes til barnehager er spesielt sår-
bare på grunn at av de ikke har fått bygge tidlige og 
trygge nærrelasjoner. Hyppige endringer av ansatte i 
barnehager og få tilgjengelige omsorgspersoner, gjør 
den viktige kvalitetsomsorgen umulig.

Barn som ikke får oppmerksomhet og trøst når de 
gråter i barnehagen, kan få en nederlagsfølelse. Det kan 
gå ut over livsmotet, selvbildet, verdiopplevelse og bar-
nets tro på seg selv. Barnet kan føle seg som en "ingen" 
i stedet for en "noen", sier førsteamanuensis Else Foss.
Selv har jeg vært i småbarnsbarnehager og sett 14 små 
under tre år som oppholder seg ute, med kun to vok-

Gode råd for endetidens familier

Faren og moren er ansvarlige for barnets trivsel, for dets 
fysiske og åndelige tilstand og for utviklingen av en 

karakter etter Guds vilje. Ingen andre kan påta seg dette. Når 
vi blir foreldre, er det vår plikt å samarbeide med Gud for å 
lære barna faste og sunne prinsipper.’ Hvor trist er det ikke 
at mange foreldre har unndratt seg sitt gudgitte ansvar for 
barna, og overlatt det til fremmede. De er villige til å la andre 
ta seg av barna, og overlater sine forpliktelser til dem.
Mange som klager over barnas egenrådighet, har ingen andre 
enn seg selv å klandre. Dersom de ville søke råd i Bibelen, 
ville de snart finne ut hva Gud forventer av dem som foreldre 
og oppdragere. Det er på tide å ta opp igjen de plikter som 
så lenge er blitt forsømt. De trenger å ydmyke seg for Gud 
i anger fordi de har forsømt å følge hans retningslinjer i op-
pdragelsen av barna. De må forandre kurs og følge Bibelens 
råd fullt ut.
Barn er en dyrebar gave fra Gud. En gang vil han komme og 
spørre etter dem. ……
Husk at dine barn er yngre medlemmer av Guds familie. Han 
har betrodd dem til deg for at du skal utdanne dem for him-
melen. Du skal gjøre regnskap for den måten du har tatt vare 
på hans eiendom..
En av de viktigste grunnene til at det er så mye ondskap i 
verden i dag, er at foreldrene sløser bort sin tid med det som 
har mindre betydning, fremfor å bruke sine beste krefter til å 
lære barna hva som er Guds vilje. Dersom vi kunne trekke 
forhenget til side, ville vi se at mange går fortapt på grunn av 
at foreldrene har forsømt å rettlede dem mens de var små og 
mottagelige.
Jesus har eiendomsretten til hvert eneste barn som blir født 
inn i verden, og han ønsker at de ved ord og eksempel skal 
bli oppdratt til å elske Gud og holde hans bud. …………..
Foreldrene burde aldri la økonomiske bekymringer eller 
verdens skikker og krav, ta makten over sinnet, slik at barna 
blir forsømt mens de er små og ikke får den kjærlighet og op-
plæring de trenger i oppveksten.           
Alt hentet fra ”Det kristne hjem”  www.ellenwhite.no

“Spedbarn er ikke i stand til 
å håndtere stress alene, 
og  i  de  første årene er 

de dermed avhengig av vok-
sne for å regulere stressniv-
ået. 
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Stress og lyder.     
                                                                                                                           
Ved Yale Universitetet i USA studerte de 
effekten av stress forårsaket av høy lyd på 
hjernefunksjonen til aper. Resultatet viste 
at den cognitive funksjonen i hjernen ble 
redusert og at årsaken var lavere verdier av 
dopamin. 
Små barn er spesielt oppmerksomme på 
lyder, og fokuserer på alle ord de hører, slik 
at de kan lære å snakke. Høye lyder trigger 
også kroppens “start” respons  - store bev-
egelser i babyers limbs and torso er obser-
vert, ja til og med i mammas mage!   Inntil 
de er ca. 18 måneder reagerer barn veldig 
mye på høye lyder fra andre barn. Overlev-
elsesinstinktet, gir instinktivt en reaksjon på 
en høy lyd for å vekke oss opp fra dyp søvn 
for å løpe av gårde. Denne reaksjonen er 
øyeblikkelig. For mye støy, vil på sikt være 
skadelig for barnet.

Styrer i Kløverenga barnehage i Nes kommune på 
Romerike, Camilla Hagstrøm, forteller at det nok 
forekommer oftere enn de ønsker at foreldre sender 
barna i barnehagen selv om de egentlig er syke.

*- Vi har opplevd at foreldre gir barna paracet om 
morgenen for å kamuflere sykdomssymptomer.* Vi 
opplever også stadig å få beskjed om at ingen kan 
komme og hente barna når de blir syke i barnehagen, 
fordi de for eksempel er opptatt på jobb eller mangler 
bil, sier Hagstrøm. *Hun tror mange har lett for å 
skjule seg bak at barna var i fin form om morgenen, 
selv om de fleste vet at hverdagen i barnehagen er 
mye tøffere 
enn hjemme*.

Fra en ansatt .... 
                                                                                                                                  
Under vignetten: BØR BARN UNDER 1ÅR GÅ I BARNEHAGEN? 
Skriver signaturen Brighty blant annet dette den 24 august 2009 
(innlegget er kraftig forkortet av plasshensyn)
Barnehagene blir større og større. Samtidig forandrer man stadig 
reglene for antall barn per voksen, noe som gir større barnegrup-
per men ikke mer voksenressurser. ……..Tror statsrådene at det er 
åttearma blekksprut-hybrider de produserer på førskolelærerlinjene 
i dette landet?  Vi har vel bare to hender vi som alle andre?   Det 
hjelper lite med 6 på samfunnslæreeksamen når man blir dratt i alle 
retninger av 18 barn under 3 år, som trenger ny bleie, gråter, er trøtt, 
vil legges etc.
Det jeg stiller meg mest kritisk til egentlig, er de store småbarns-
avdelingene som vi etter hvert har sett mer av. Selv jobbet jeg på 
småbarnsavdeling med 18 barn under 3 år. UNDER 3 år!!!
……..Hva betyr det at barna går på løpebånd hele dagen så lenge 
vi har full barnehagedekning? Jeg tror mange foreldre etter hvert 
har sett forandringen i barnehagen, men de er bare sjeleglade for å 
endelig ha fått barnehageplass, slik at de kan gå ut i full jobb igjen, 
det blir nemlig sett på med blide øyne av det øvrige, for ikke å snakke 
om at mange MÅ det for å få endene til å møtes. Nyetablerte familier 
må betale gjeld og livsopphold som alle andre. Det koster mer nå enn 
på lenge. Og ventelistene for en plass i barnehagen har vært lange. 
Jeg vet det. De er mindre nå, men på bekosting av hvem? Det finnes 
mange flinke folk rundtom i barnehagene. Ildsjeler som elsker å 
jobbe med barn, men de har på mange måter fått en umulig oppgave 
med tiden. De får ikke tid til å sette kvalitet på agendaen. Ut i store 
lekearealer med få voksne. Overlatt litt til seg selv mens de øvrige 
voksne skifter bleier, kler på, legger de minste, avvikler pauser og 
prøver å få dagen til å gå opp. På de verste dagene stod jeg ved stel-
lebordet fra frokost til lunsj. 37 bleier på en dag. Med en ansatt med 
ryggproblemer, en gravid og en ansatt som spydde hvis han måtte ta 
bæsjebleier, var valgene få. Og ungene? De måtte jo få rene bleier! 
Da har man bare en ting å gjøre. Ungene i rekke, skifte på en, sende 
barnet ned til neste voksen mens man tar en ny…

Og sånn gikk timene på løpebåndet..                                                                                            
Hvor blir 1 åringen av i alt dette?                                                                                              
Sittende i sandkassa alene mens de voksne løper etter de mobile 
barna for å avverge en farlig situasjon? Sittende på gulvet mens de 
større barna løper rundt og de voksne er opptatte med å mekle mel-
lom to kranglefanter, skifter bleier, har pause eller lager mat? Det er 
ikke kvalitet!! Det føles ikke greit for en voksen som prøver så godt en 
kan, med de 2 hendene man har.
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er spesielt skeptiske til når det gjelder de 
minste barna.

Ettåringer utsatt
Seniorforsker Erik Nord ved Folkehelsein-
stituttet er kritisk til at «alle» ettåringer 
skal begynne i barnehage. Vi vet ikke nok 
om langtidsvirkninger av tidlig barne-

hagestart og lange dager i barnehage for 
de aller minste. Myndighetenes barne-
hagepolitikk er et sjansespill, sier Nord. 
Han foreslår halvtidsplasser for barn i al-
deren 12–18 måneder og tilbakevending 
til fullt arbeid for begge foreldre først etter 
18 måneder som et alternativ. Utviklingen 
i barnehagesektoren har ikke vært moti-
vert av barnas beste, men av de voksnes 
behov, påpeker Nord.

Det er fristende for kvinner som har tatt 
en god utdannelse å gå ut i arbeid. Men 
kristne kvinner burde tenke seg om. Det 
du ikke tar vare på i dag vil gi deg større 
byrde senere – og kanskje større sorg. 
Noen mener de ikke har råd til å være 
hjemme. Kanskje er det på tide å se på hva 
man kan redusere av ekstrating. Kanskje 

er det nettopp da du kan be om at Gud må 
ta vare på deg og dine? Og kanskje burde 
våre menigheter vise offervilje, der noen 
har liten inntekt i en periode for å ta vare 
på sine barn. Disse er de framtidige barna 
av menigheten. De er også de framtidige 
borgere av Guds rike! Beredes de til det 
eller ofres de på velstandens alter som i 
det gamle Israel? Det er alltid noen barn 
som vil klare seg. Hvis vi setter noe godt 
fram på bordet, er det alltid noen som får 
tak i det de trenger og vil ha. Det gjelder 
også når det handler om kontakt og 
oppmerksomhet. Men dette gjelder kun 
noen få. De andre må overleve på andre 
måter, og ta de kroppslige og psykologiske 

sne tilstede. En hær av små kom løpende 
og stimlet seg rundt meg for å få kontakt 
da jeg sto der noen minutter. Et annet 
sted jeg var, gråt flere små ettåringer et-
ter mamma. Personalet var opptatt med å 
dekke bord og hjelpe noen som sølte. De 
hadde ikke tid til de barna som gråt lavest 
og ropte på mamma. 

42.000 av landets ettåringer er med på 
det forskere og psykologer kaller et sjans-
espill. Bedre barnehagetilbud og foreldre 
som jobber fulltid, gjør at stadig flere barn 
er i barnehage mer enn 40 timer i uken. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), 
hadde 85 prosent av alle barn i barnehage 
en avtalt oppholdstid på 41 timer eller 
mer i uken ved inngangen til 2010. Fem 
år tidligere gjaldt dette under 70 prosent 
av barna. I 2004 gikk under halvparten av 
norske ett- og toåringer i barnehage. I dag 
har over 80 prosent av barna i denne al-
dersgruppen fått barnehageplass. 

I Den store barneboka skriver den sven-
ske 10 barnsmoren Wahlgren, at barna 
trenger små grupper å forholde seg til 
når de er små. Tre til fire barn er nok til 
at de opplever et fellesskap. Alt for store 
grupper og for mange ulike voksne virker 
nedbrytende og stressende. Men i dagens 
samfunn går man motsatt vei.

Og værre og værre blir det.....
Trenden er at de små barnehagene blir 
borte fordi de er økonomisk sårbare. Det 
er et klart ønske i de store byene å drive 
store barnehager. Dette ser vi særlig i Oslo 
og Bergen, sier informasjonssjef Jørn-
Tommy Schjelderup i Private barnehagers 
landsforbund (PBL).
Men det har ikke vært forsket på hva som 
er best for små barn, understreker han. I 
Kværnerdalen barnehage i Oslo, er 200 
ettåringer samlet i en gigantisk murbyg-
ning. Barnehagen ligger mellom bolig-
blokker og fabrikkbygg, og har utsikt til 
E6 og Vålerenga-tunnelen. De siste årene 
har debatten jevnlig blusset opp om hvor 
sundt det er for ettåringene å tilbringe 
lange dager i barnehage. Nå er det de store 
basebarnehagene psykologer og forskere 

“Utviklingen i barnehagesektoren har ikke 
vært motivert av barnets beste, men av 
de voksnes behov, påpeker Nord.

belastningene det medfører. Barn er ofte 
lette å avlede i øyeblikket, og gjøre glade 
igjen, men det vil ikke virke videre i livet.
Etter denne artikkelen kan mange forel-
dre med barn bli motløse. Økonomien i 
våre industrielle land har utviklet seg slik 
at kun å ha èn som jobber i familien, kan 
bety store økonomiske problemer. Skal vi 
likevel la konsekvensene være upåaktet? 
Skal informasjonen om skadevirknin-
gene holdes skjult? Jeg tror vi må lete et-
ter alternativer. Åpne barnehager i kristen 
ramme, samarbeid med kjente og familie, 
det å gå ned i materiell velstand og for en 
tid glemme karriere og egen behovstil-
fredsstillelse. 
Barna er det eneste fra denne jorden du 
kan ta med deg til himmelen. Ikke mist 
dem! 
Kilder: Nytt fra regjeringen! 
Av Trine Iversen (uregistrert bruker) den 16 septem-
ber, 2009 - 13:04 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapport-
er_planer/aktuelle-analyser/aktuelle-analyser-om-
barnehager/like-bra-hjemme-som-i-barnehagen.
html?id=544253
http : / /w w w.f i . edu/ le ar n/brain/s t ress .html                        
http://www.psychology.ecu.edu.au/staff/cv/docu-
ments/Sims_M/cortisol.pdf

Og kongen skal svare og si til dem: 
Sannelig sier jeg dere: Hva dere 
har gjort imot en av disse mine 
minste brødre, det har dere gjort 
imot mig. Mat 25:40  

“Barna er det eneste fra denne jorden du 
kan ta med deg til himmelen. Ikke mist 
dem! 

.....Og den som for-
fører én av disse små 
som tror på mig, for 
ham var det bedre 
om det var hengt en 
kvernsten om hans 
hals, og han var 
kastet i havet.
Mark 9:42  
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Manipulering finner sted på alle om-
råder og på alle nivåer i samfunnet.                                             
Det å påvirke andre mennesker til å tro, 
mene eller handle slik man selv ønsker 
at de skal, uten at ofrene blir oppmerk-
somme på at de er ledet eller forførte til 
å ha nettopp denne gitte responsen, er 
manipulering.

Når sjokolade blir plassert like ved 
kassa i butikken, etter at kundene 
har tatt med seg det de ønsker 

å kjøpe, vil langt flere legge mer sukker-
snop i handlekurven enn de ville gjort om 
varen sto et annet sted. Når en viss type 
musikk spilles på kjøpsenteret, er det fordi 
ledelsen har statistikk som viser at net-

Gode kristne tror ofte det skal være sånn…

Manipulering 
i Guds navn 

topp denne musikken virker beroligende 
eller attraktiv for flertallet av besøkende, 
slik at de blir på kjøpsenteret lenger – og 
sannsynligvis handler mer enn de planla.

Religiøs manipulering.                                                                                                              
Mennesker som har en rolle som i en gitt 
kultur er identifisert med myndighet og 
makt, vil mye lettere enn andre kunne 
utøve manipulering. Siden mange i vår 

spesielle kultur assosierer den rollen en 
prest eller pastor har, med psykologisk og 
hierarkisk makt og myndighet (det gamle 
prest- og lensmann syndromet), blir det 
enkelt for kristne ledere å påvirke andre, 
ofte uten selv å være det bevisst eller ville 
det. Til og med godhet og hjelpsomhet 
kan være manipulerende, når det tilbys 
av mennesker man i et spesielt miljø ikke 
”burde” avvise. Du kan si: ”Nei, det pass-

“Vi er kun gjester i andres liv, og 
må forholde oss deretter.....

av John Berglund
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er ikke”, når en tigger eller selger står på 
døra. Det er mye vanskeligere å si til din 
pastor: ”Takk for at du stakk innom, men 
akkurat nå passer det av spesielle grunner 
så dårlig at vi heller kan gjøre en avtale om 
at du kommer en annen gang”. 

Sunne kristne ledere setter selv grenser for 
sin lette adgang inn i andres liv og prior-
itering. Ingen, uansett posisjon eller rang, 
har rett til å ”invadere” et annet voksent 
menneske. Vi er alle kun gjester i andres 
liv og må forholde oss deretter. Vi kan gi 
råd, veilede og peke på løsninger og mu-
ligheter, men vi har ikke rett til å gå over 
den psykologiske streken som markerer 
hvor vi selv slutter og den andre begyn-
ner. Vi kan vise hva vi tror et valg eller en 
prioritering vil lede til, men vi har ingen 
rett til å frata den andre vissheten om 
at vedkommende selv må si ja eller nei. 
Kristent lederskap må utøves med en stor 
grad av varsomhet og respekt for andres 
integritet. Du har ikke rett til å ignorere 
et annet menneskes negative respons, 
ved å fortsette å presse, mase, gjenta eller 
repetere det du vil, når svaret er et klart 
nei.   

Særlig må kristne ledere være på vakt 
overfor maktmisbruk i en direkte åndelige 

Hva er Retorikk?
Den greske filosofen Aristoteles regnes som 
”retorikkens far,” fordi han var den første som 
beskrev talekunsten, allerede i år 330 før Kris-
tus. Aristoteles tok blant annet i bruk begrepene 
etos, patos og logos for å beskrive viktige over-
talelsesgrep i talekunsten:                                       
1. Å framstå med troverdighet (etos) 
Derfor presenterer ofte taleren seg selv 
med alt det de har gjort og gjør, all 
anerkjennelse de har fått for det osv.,                                                                            
2. Å bevege mottakerne (patos), dette gjøres 
ofte med fortellinger som når hjertet. Mange 
tyr til humor og latterliggjøring og deret-
ter mistenkeliggjøring, for å understøtte sitt 
budskap mot andres arbeid eller person.                                                                                                                
3. Legge fram et overbevisende saksforhold 
(logos), dvs vise fram solid kjennskap til fakta. 
Dette kan gjøres ved at de faktisk vet noe om 
det de snakker om, eller de kan lure publikum 
til å tro at de vet ved å sitere andre som burde 
vite eller hente informasjon fra ikke-pålitelige 
kilder, for deretter å uttrykke seg med styrke.. 
Vi fester mer lit til personer som gir inntrykk av 
å vite hva de snakker om.
Denne argumentasjonsformen var ikke ukjent 
på bibelsk tid. Paulus sa følgene: “Jeg la ikke 
fram mitt ord og mitt budskap med overtalende 
argumenter og visdomslære, men med Ånd og 
kraft som bevis”. 1 Kor 2,4
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sammenheng, der pastorer ofte påberoper 
seg å tale i Guds sted, og dermed utøver 
en autoritet som kan være okkuperende. 
Åndelig veiledning må tilbys med en 
overdrevet stor grad av modenhet og be-
vissthet i forhold til eget ståsted og den 
andres gudgitte frihet. Når Skaperen har 
gitt oss mennesker en fri vilje og han selv 
respekterer den, uansett konsekvens, har 
ingen av oss lov til å overse eller ignorere 
denne gudgitte gaven til frihet. 

Ved å gjennomgå den litteratur som til-
bys ved ulike kristne ledersamlinger, ser 
vi at det som vektlegges vanligvis bygger 
på ideen at den kristne lederen automa-
tisk har en iboende kompetanse og myn-
dighet, noe som faktisk ofte er fraværende 
eller kraftig redusert. Vi møter dessverre 
også illusjonen om en åndelig makt som 
gir en guddommelig myndighet til å be-
stemme sannhet og utvise dominans over 
menighetens medlemmer. 

I en sunn kristen sammenheng, er alle 
personlig troende, som lar Kristus være 
Herre i sine liv, prester for Herren og kan 
være mottakere av Guds Ånds ledelse 
og veiledning. Så godt som alt bibelav-
vikende frafall ned gjennom den kristne 
historie, hadde som årsak at kristne ledere 
fravek bibelens lære og i forveien hadde 
gitt seg selv en autoritet som menighet-
ens medlemmer ikke hadde ”tillatelse ” 
til å utfordre. Igjen og igjen så mange bi-
bellesende medlemmer at ledere tok feil, 
men konsekvensene av å korrigere var så 
alvorlige at de fleste valgte å være tause. 

Noen få reformatorer tok tilbake 
det ansvaret som kirkens ledelse 
hadde forsøkt å stjele fra dem, 

og for noen av dem ble død, fengsel, 
tortur, utvisning eller passivisering 
resultatet. Vi burde aldri glemme 

den psykologiske tesen at psykolo-
gisk makt aldri kan tas, den kan bare gis 
bort. Et betydelig ansvar for forførelse lig-
ger faktisk hos den forførte, når evne og 
kunnskap til evaluering er tilgjengelig.     

Retorikk i menighetsliv
Et hjertesukk 

Det som kjennetegner Erlandsen, Kornmo og Minos er at de 
er retorikkens mestere. Svært få kan måle seg med dem i deres 
talekunst. Men jeg vil stille spørsmål om ikke retorikken faktisk 
tok overhånd? Er det mest sentrale elementet i menighetens liv 
blitt våre taler? På grunn av sin fremragende retorikk fikk disse 
nå gamle forkynnerne en høy status, som de nyter godt av den 
dag i dag - i vide kretser.
Og fortsatt preges våre menigheter av retorikk. Talekunsten blir 
betraktet som en tjenestegave - ja, den viktigste tjenestegaven, til 
tross for at Bibelen advarer mot retorikk. Hva annet kan vi vente, 
når de kristne alltid samles under en talerstol og en scene. Og 
mange tror at dette er urkristendommen. Kanskje til og med Er-
landsen, Kornmo og Minos tror at våre talerstol- og scenedomin-
erte menigheter representerer urkristendommen?  Det å preke er 
like mye en fristelse som et kall. Våre ledere og forkynnere overser 
av en eller annen grunn Bibelens vektlegging på dialog og sam-
tale, samt alles deltakelse med ulike tjenestegaver i samlingene. 
De har overhodet ingen betenkeligheter med å totalt dominere de 
kristnes samlinger med sine egne tjenestegaver. At forsamlingene 
drastisk er blitt redusert under disse forholdene, synes ikke å være 
noen vekkerklokke.  Bibelen er full av eksempler på at kristen 
forkynnelse ikke behøver å være trettende monologer. Et av de 
sterkeste eksempler på samtalens betydning - også for utbredelsen 
av evangeliet - er Paulus´ to-årige tjeneste i Tyrannus´ skole. Evan-
geliet spredte seg til hele Lille-Asia under Paulus´ samtaler.
Den som eier en talerstol har stor makt og den som behersker 
talekunsten får høy status. Av en eller annen grunn spesielt 
i kristne menigheter. Dette er privilegier lederskapet vet å ta 
vare på. Så får det ikke hjelpe at bare en fjerdedel av de som 
kaller seg personlige kristne i Norge gidder å gå på møte. Så 
lenge det iallefall er noen som kommer for å høre på og så lenge 
taleren får sin lønn, så holder man på.                                                                                           
Er det lov å håpe på en radikal fornyelse 
av menighetenes liv? Er det lov å håpe 
at retorikkens plass vil bli redusert til 
fordel for sant fellesskap og alles del-
takelse? Ja, det vil skje. Jeg tror Guds Ånd 
vil lede oss fram til de sanne Guds Rikes 
verdier slik vi finner dem beskrevet i Bibelen.       

Are Karlsen 2006

Det er noe helt spesielt med det 
kristne budskapet, som ikke 
nødvendigvis er tilfelle i en reg-
ulær jobbsituasjon. Det er at alle 
troende som har en bibel, som 
kan lese, som har overgitt seg til 
Herren og som daglig med op-
priktighet studerer Skriften og 
ber om Guds Ånds hjelp, selv 
kan vite alt som er nødvendig å 
kjenne til for å tro og leve rett, 
og kunne samarbeide med Gud 
til egen og andres frelse. Det er 
derfor ikke meningen at 
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menighetens medlemmer skal være uvi-
tende om noe vesentlig hva angår Bibel-
ens innhold. De skal heller ikke passivt 
delegere forkynnelse og vitnetjeneste 
til en pastor som blir lønnet for å være 
koordinator i en forsamling. Hele denne 
selvpassiviseringen og pastor/prestegu-
ruiseringen, har den katolske kirkes or-
ganisasjonsform som kilde. Den hører 
ikke hjemme i det nye testamentets kris-
tendom, siden ingen gruppe av men-
nesker nå lever i et system hvor Herrens 
vilje alltid er kollektivt synliggjort for 
alle.

Manipulering fra talerstolen.
Det er mange måter en forkynner kan 
passivisere menighetens medlemmer 
på, slik at de fleste vil akseptere det 
som framlegges, uten selv å vurdere 
eller evaluere innholdet. En av de mest 
vanlige manipuleringsmetodene er det 
som kalles ledende retoriske spørsmål. 
Et eksempel kan være at pastoren hen-
vender seg direkte til enkeltmennesker 
i salen, som pastoren vet vil gi en ak-
septerende respons. Da blir dette med-
lemmet lett modell for en tilsnikende          

grupperespons. En annen relativt vanlig 
manipuleringsmåte fra talerstolen er hvis 
en pastor ofte i en forkynnelse sier: ”Ikke 

sant? Stemmer ikke det? Kan du se at 
det er slik? Er det riktig det jeg sier? 
Kan du si amen til det?  Sistnevnte 

spørsmål leder selvfølgelig til en 
fullstendig verdiløs og manip-

ulert respons. Hvis forkyn-

neren ikke deler et budskap som 
er så viktig eller betyr så mye for 
lytterne at et ”amen” eller ”halle-
luja” kommer spontant innenfra, 
er det usedvanlig manipulerende 
å diktere en spontan respons som 
da selvfølgelig ikke kan være 
spontan, men er invitert eller et-

terlyst fra budskapets sender. Det 
blir som å si til dine middagsgjester. 

”Var ikke den middagen god?” – og før 
gjestene får mulighet til å svare, legger du 
til: ”Si at den er god. Si det akkurat nå. La 
meg høre deg si; ja den er god! Kom igjen 
. DEN ER GOD!”

Problemet med kommunikasjon som 
inkluderer målrettet retoriske spørsmål, 
er at tilhørerne ledes, lokkes og fristes til 
å gi små og trinnvise bekreftelser på det 
forkynneren hevder. Det skal meget hardt 
gjøres bare å foreslå ubibelske konklus-
joner i en gudstjeneste eller i et bibelstudi-
um. Det vil som regel være noen spørsmål 
de fleste i forsamlingen kan nikke aksep-

terende til. Kommunikasjonsforskning 
viser imidlertid at når en forsamling har 
kommet ”i siget” med enten verbalt eller 
med kroppsspråk (for eksempel å nikke) 
å gi aksepterende progressiv respons, vil 
de fleste fortsette å akseptere også det som 
de faktisk ikke ville ha akseptert, om de 
retoriske spørsmålene var fraværende. 
Metoden regnes for å være semi-hypno-
tiserende og vil lett forårsake at evnen til 
egenvurdering neglisjeres. Dette er ho-
vedgrunnen til at denne måten å forkynne 
på blir regnet som meget manipulerende. 

“ Et betydelig ansvar ligger fak-
tisk hos den forførte, når evne og 

kunnskap til evaluering er tilgjengelig.

Det er også registrert at pastorer som 
allerede er kjent for å være manipuler-
ende, omtrent alltid vil benytte denne 
forkynnerstilen.

Noen pastorer eller kristne ledere mener 
at alt de forkynner automatisk er rett, og 
derfor antar de at alle skal eller burde 
akseptere det de sier uten nødvendigvis 

selv å ha studerte temaet eller vurdert 
innholdet. En slik mentalitet er selvføl-
gelig i seg selv særdeles problematisk. 
Hva med alt forkynneren kanskje utelater 
i sin kommunikasjon, eller prioriterer på 
bekostning av noe annet innenfor samme 
tema, som faktisk er mye viktigere. Eller 
kanskje taleren overser skriftsteder som 
formidler det motsatte eller noe helt annet 
enn den anbefalte konklusjonen. Pastorer 
som fungerer sundt, gjør hva de kan for å 
sette menighetens medlemmer fri til selv å 
kjenne de rette svarene og til selv å kunne 
ta sine personlige valg. 

Hebr 8:6. “Men nå har Kristus fått en langt 
høyere prestetjeneste; for han er mellom-
mann for en pakt”. Hebr 8:10. Nei, slik er 
den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i 
de dager, sier Herren: Jeg vil legge mine 
lovbud i deres sinn og skrive dem i deres 
hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal 
være mitt folk. er så mye bedre og hviler 
på bedre løfter”……… 

Hebr 8:11. Da skal ingen lenger lære sin 
landsmann eller sin bror og si: ‘Kjenn 
Herren!’ For de skal alle kjenne meg, fra 
den minste til den største blant dem”.

Matt 23:8. “Men dere skal ikke la dere 
kalle rabbi, for det er én som er lærer for 
dere, og dere er alle søsken”.
Matt 23:10. “La heller ikke noen kalle dere 
veiledere; for dere har bare én veileder: 
Kristus”.

1 Pet 2:9. Men dere er en utvalgt slekt, et 
kongelig presteskap, et hellig folk, et folk 
som er Guds eiendom, for at dere skal 
forkynne hans storverk, han som kalte 
dere fra mørket til sitt underfulle lys”.
1 Tim 2:5. “For det er én Gud og én mel-
lommann mellom Gud og mennesker: 
mennesket Kristus Jesus”.

“........for det er èn som er 
lærer for dere, og dere er 

alle søsken... 
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Det følgende er en forkortet 
utgave av en email Stephen 
Dickie sendte etter at han og 
hans sønn  hadde holdt en 
møteserie i ulike moskeer i 
Australia. Dette skjedde i 
2009, men den spennende 
historien er likevel verdt å 
dele.

Stephen Dickie og hans 
sønn Rodney hadde i 
flere år arbeidet sammen 

med å forkynne for muslimer 
i USA. Ettersom de opprin-
nelig kom fra Australia, ville 
de gjerne gjøre det samme der 
og bestemte seg for å dra. I en 
kø på ambassaden kom de til 
å stå like bak en dame som st-
revde med visakortet sitt. Hun 
hadde et skjerf som tydet på 
at hun var muslim. Stephen 
tilbød seg å betale for henne 
siden kortet hennes ikke vir-
ket. Det viste seg senere at hun 
var gift med en av de viktigste 
sjeikene i Australia. Etter at 
de var ankommet Australia, 
inviterte sjeiken dem til sitt 
hjem fordi han ville betale til-
bake pengene. Han spurte dem 
om hvorfor de hadde vært så 
vennlige å hjelpe hans kone. 
Stephen svarte at de ikke var 
så knyttet til materielle ting, 
og at de ventet på Jesu gjen-
komst og et bedre sted å leve. 
På oppfordring ga de ham 
hver dag i 2 uker bibelstudier 
om alle aspekter vedrørende 
endetiden med utgangspunkt 

i profetiene i Daniels bok og 
Johannes Åpenbaring. Sjeken 
var i sjokk og sa: ”Mitt folk må 
høre dette! Dere må forkynne i 
vår Moskè”.  
 

Vi lar Stephen fortelle: “ Kjære 
venner
”Det skal dere vite: Mange skal 

komme fra øst og fra vest og 
sitte til bords med Abraham 
og Isak og Jakob i himmelrik-
et. Men arvingene til riket skal 
kastes ut i mørket utenfor, der 
en gråter og skjærer tenner.» 
Matt 8:11-12.
Da Rodney og jeg kom til mo-
skeen  møtte  sjeik-
en  oss  utenfor  og ønsket oss 
velkommen med  en  sed-
vanlig klem  og  kyss  på 
hvert  kinn.  Vi  visste da 
at alt var i orden og at avtalen vi 
hadde ennå var godtatt. Sjeik-
en klemte meg  sist og  mens 
han ennå holdt  rundt meg sa 
han:  Boken A  Deadly  Misun-
derstanding  (En dødelig mis-
forståelse) som du sendte meg 

Bokens folk

er en meget god bok, men den 
er likevel blek  i sammenlign-
ing med boken The Great Con-
troversy (”Mot Historiens Kli-
max”. På norsk også utgitt med 
tittelen ”Den Store Strid”). 

Som adventist ble jeg forbløf-
fet over å bli møtt med en slik 
støttende uttalelse fra en  
muslimsk  sjeik.  Han  fortsatte 
med å si  at  de  hadde  kopi-
ert hele boken The Great Con-
troversy
seks ganger  og  delte nå ut  to 
sider om  gangen  til  alle som 
kom i moskéen. Neste gang 
de besøkende kom tilbake, 
fikk de to nye sider av bo-
ken. Han fortalte at den op-
prinnelige boken de hadde 
fått tidligere, var blitt sendt 
til  Egypt for massekopiering, 
men at de nå hadde  fått den 
tilbake. På denne måten ble vi 
møtt og vi var meget overras-
ket da vi sammen med sjeiken 
ble fulgt inn i moskeen. 

Rodney  ble  bedt om  å  tale 
først, og han studerte med de 
frammøtte profetiene i Dan-
iels bok kapittel 2. Deretter 
var det min tur og jeg fortsatte 
med profetiene i Daniels bok 
kapittel 7. Før  vi  forlot  USA 
på denne reisen, satte en 
av de muslimske lederne i den 
nordamerikanske divis-
jonen av adventistsamfunnet, 
spørsmålstegn ved vår bruk av 
temaene i Daniels bok kap. 2 

“Han fortsatte med å 
si at de hadde kopiert 

hele boken “den store 
strid” seks ganger og 
delte nå ut to sider av 
gangen til alle som kom i 
moskeen.

av Elin T.H Berglund
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som  metode  for  evangeliser-
ing til Islam. Vi håper at andre 
av våre muslimske arbeidere 
vil begynne  å  innse  at  profe-
tier er et godt begynnerpunkt i 
arbeidet med å nå muslimer for 
Kristus. Adventister og mus-
limer har mye felles i måten 
å forstå verdenshistorien på. 
Denne metoden plasserer Bi-
belen i sentrum og stadfester 
og dokumenterer Guds ord 
for  de muslimene som sier at 
Bibelen er ødelagt og forfals-
ket. I disse profetiene ser de at 
Bibelen  er enig  med  verden-
shistorien og  viser  hvordan 
ting vil utarte seg i framtiden.

Den andre uka var vi i Mel-
bourne-området i Australia. 
Vi hadde avtaler hele tiden . 
Vår venn som hadde betalt 

for våre flybilletter hadde ord-
net det slik at vi skulle besøke 
en moské like nord for Mel-
bourne. Det ble offisielt et 
godt besøk, men kommuni-
kasjonen var altfor ensidig. De 
snakket og vi lyttet og fikk av 
og til inn et par ord. Denne 
siste uken har vi  fått beskjed 
fra vår adventistvenn som ar-
rangerte møtet, at de nå ønsker 
å høre hva vi har å fortelle. 
For oss er det gode  nyheter.  . 

Tale i en moskè over Johannes 
Åpenbaringen kap. 9.
Jeg  ble ferdig 
med  den  første  timen  i mø-
teserien  kl 10 om kvelden. 
På dette første møtet hadde 
jeg  øst ut  mitt hjerte og min 
sjel,  og  responsen  var  fantas-
tisk. I pausen var det full aktiv-
itet i Moskeen og alle ønsket å 
snakke og stille spørsmål.

Da  jeg  skulle fortsette og var 
på vei opp midtgangen  i  mo-
skeen, så jeg at sjeiken 
selv hadde satt seg på en annen 

stol på plattformen. Han beg-
ynte med å snakke meget posi-
tivt om hva vi adventister tror. 
Han  delte med forsamlingen, 
på en klar og sterk måte, bud-
skapet om Jesu annet komme. 
Noe senere spurte  han  meg 
om jeg  visste  hvor-
for  filmkameraene og alt 
datautstyr  var  satt opp, og 
jeg svarte at ingen hadde in-
formert oss om det. Han  for-
talte da at alle mine  og  Rod-
neys taler  hadde blitt tatt 
opp og kringkastet ”live” til 
en rekke moskeer i Midt-
Østen,  Spania,  Portugal,  Lib-
ya  og Egypt  og  andre  sted-
er  jeg  ikke  kan  huske.  2 
millioner muslimer hadde 
hørt vår forkynnelse. 
Jeg  var litt  i  sjokk  for å si det 
mildt. Jeg begynte raskt å ten-
ke på hva jeg hadde sagt om alle
aspekter  av  profe-
tiene  vi  som  adventister  un-
derviser.  Han  fortsatte 
med  å  si  at vi som sto på ta-
lerstolen på disse møtene 
hadde  en  underlig aura  av 
lys  rundt  oss, ja det så ut 
som om våre ansikter lyste. 
Jeg  skjønte  nå  på alvor at  vi 
var i nærvær av hellige engler 
og at Herren selv hadde ledet 
dette arbeidet.  Sjeiken avs-
luttet  ved å se  på  meg  og  si: 
“Hittil har jeg gitt dere spesi-

elle  invitasjoner til å tale i vår 
moskè. Nå vil jeg ikke gjøre 
det mer, for fra nå av vil jeg 
at dere alltid skal ha anled-
ning til å tale til oss når som 
helst dere kommer. Jeg var 
overveldet og overrasket  for å 
si det mildt. Herren hadde ut-
ført et mirakel og åpnet denne 
muslimske moskeen for Syv-
endedags Adventistenes bud-
skap og vi kunne snakke fritt 
om de temaene vi selv valgte. 

Både Rodney og jeg talte beg-

ge  på tre ulike tidspunk-
ter denne spesielle dagen, som 
var en sabbat, og vi reiste tilbake 
til USA  på  søndag.  Vi  mot-
tok  et budskap  på min  
mobiltelefon  fra  sjeik-
en da vi var på vei  til  fly-
plassen.  Han  sa  at natt 
til sabbaten hadde 
han hatt en drøm eller et syn, 
han visste ikke hva det kunne 
kalles. En engel hadde åpen-
bart seg og gitt han et buds-
kap som lød slik;  «Adventis-
tene som var i Moskeen deres 
fredag    kveld  er de virkeli-
ge  ”bokens folk”.  “Ko-
ranen  omtaler ”bokens  folk” 
mange  ganger,  og  sier  de 
er  forskjellige fra vanlig 
kristne. For en muslim betyr 
det at vi  ikke  behøver å  være 
konvertert  til  islam for at de 
skal lytte til oss. Vi ville, i hen-
hold til Koranen, være ledet 
av Gud og ha et rent budskap. 
Sjeiken  har  informert oss om 
at han nå ønsker å møte ledere 
for adventistsamfunnet lokalt 
og sentralt. Hen ønsker først 
å møte en liten gruppe adven-
tistledere og senere arrangere 

“En engel hadde åpen-
bart seg og gitt han et 

budskap som lød slik: 
Adventistene som var i 
moskeen deres fredag 
kveld er de virkelige  
“bokens folk”.

“ Koranen om-
taler bokens folk 

mange ganger, og sier 
at de er forskjellige fra 
andre kristne.

for at 150 muslimske ledere fra 
hele verden samles for å sam-
tale med adventistene, bokens 
folk 

Vær med å be  for  dette ar-
beidet som Gud i sin visdom 
har ledet oss inn i.  Etter at vi 
kom tilbake til USA, fikk jeg 
vite at denne sjeiken, på en 
verdensomspennende islamsk 
radiostasjon, forteller at Jesus 
er Guds Sønn og at han snart 
kommer igjen. Vi planlegger 
å  lage en rask tur til Australia 
i juli og i september for igjen å 
møte denne sjeiken og snakke 
mer med ham om vår bibelske 
tro.

I Hans tjeneste.
Stephen and Donna Dickie 

Strawberry Meadow Associa-
tion
P.O. Box 355 - Kasson, MN 
55944 - USA
 
Www. StrawberryMeadowAssocia-
tionMeadow Assoc
<http://www.StrawberryMeadowAs-
sociation.com> - sdickie@kmtel.com

Stephen Dickie og hans fam-
ilie bestemte seg for mange 
år siden at de ville vie sine liv 
i tjeneste for Gud. For å tjene 
penger til det mest nødven-
dige, dyrket de jordbær. Der-
for heter deres lille virksom-
het “jordbærmarkene”.  En 
slik selvoppofrelse  er blitt 
rikelig belønnet med Guds 
spesielle ledelse i arbeidet.
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Takk til alle som støtter 
Tyrkiaprosjektet i Istanbul. 
Du er med å støtte en effektiv 
og resultatrik evangelisering 
i en av verdens største byer 
og en metropol for islamske 
land i øst. 

For 2 år siden var du 
kanskje med oss å starte 
korrespondanseskolen. 

Den hadde en spe begyn-
nelse og mange innbyggere i 
Tyrkia har nå tatt kurset. Da 
vi var på besøk i menigheten 
like før påske, dukket det opp 
en mann som kom helt fra 
Tyskland! Han var en tyrker 
bosatt der og hadde tatt hele 
brevkurset. Du har også vært 
med å støtte besøk til de som 
studerer bibelen i Antalya og 
Side. 
Vinteren har vært hard for 
pastorparet, da pastorfruen 

har vært innlagt sykehus med 
en alvorlig sykdom. Nå er 
hun heldigvis hjemme igjen, 
men reiser stadig til kontroll i 
Bulgaria.

Vi ble også kjent med flere 
nye medlemmer i menigheten 
og besøkende som var der for 

første gang eller hadde vært 
innom et par ganger før.
En av de ivrige unge kaller 
vi her Fiat. Han har mistet 

Forfølgelser og gleder i Istanbul.

En eldre muslim vi ofte har 
truffet på møter i Istanbul

I mange år har vi støttet et 
sabbatsmåltid etter gudstjen-
esten. Mange har en reisevei 
på 2-3 timer og det er både 
gjestfritt, sosialt og evangelisk 
å dele et måltid før de tar fatt 
på hjemveien. Slik blir man 
også bedre kjent med nye 
som dukker opp.

Til dette huset strømmer det 
stadig folk som vil lære mer 
om Jesus og studere Guds 
hellige skrifter. Mange kommer 
langveisfra og trenger både 
hus og mat under oppholdet. 
Det sørger vi for med midler 
fra Norge. Vi har også betalt 
reisepenger for de fattigste 
blant dem. Ofte kommer slekt-
ninger av tidligere døpte for å 
lære de også. Dette er virkelig 
en bibelskole for tyrkisktal-
ende mennesker.

jobben sin fordi han ikke ville 
arbeide på sabbaten. Han er 
flink med data og tekniske 
ting og spiller veldig bra på 
et turkisk strengeinstru-
ment som minner om banjo. 
Han vil gjerne hjelpe til med 
brevkurset, og gi det bedre 
reklame over internett m.m 
for å gjøre det mer kjent 
og derved få flere elever. Vi 
har bestemt å støtte et slikt 
reklameframstøt med et beløp 
i måneden en tid framover og 
også støtte den hjelpen Fiat 
gir med en symbolsk sum. 
Han gleder seg til å komme i 
gang. Han vil også gi inter-
nettsidene et løft med bilder 
og film.
I det kommende året vil vi 
også støtte reiser innad i 
Tyrkia til elever ved brevkur-
set. De neste måneder har vi 
av penger som er kommet 

Når resultater er målet

“De er opprinnelig kur-
dere fra Øst-Tyrkia, 

og faren har vært lærer i 
islam. Nå har også kona 
begynnt å gå på bibel-
studium og møter....

av Elin T.H Berglund
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Forfølgelser og gleder i Istanbul.
inn, gitt støtte for reise til 
Konya og Ankara for besøk 
der.

Et annet gledelig bekjentskap 
er en far og en sønn som nylig 
ble døpt. De er opprinnelig 
kurdere fra Øst-Tyrkia, og 
faren har vært lærer i islam. 
Nå har også kona begynt å gå 
på bibelstudium og møter, og 
har sagt at hun ønsker dåp i 
nær framtid. De bor 2-3 timer 
fra der menigheten samles, 
men er alltid først ute sab-
bats morgen. Nå ønsker de å 
starte samlinger i eget hjem 
for å gjøre det glade budskapet 
om Jesus kjent blant andre 

kurdiske venner og familie i 
bydelen der de bor. Sabbaten 
vi var der hadde de med seg 
en av sine kurdiske venner 
som ønsket forbønn for sin 
nevø som var svært syk. De er 
en fattig familie hvor kun søn-
nen jobber for å gi familien 
hus og mat. Vi vil derfor være 
med å støtte starten på dette 
lille menighetsfellesskapet 
blant kurdere i Istanbul, med 
tilskudd hver måned til reise 
og mat m..m

Det fortsetter å strømme til 
flykninger og reisende fra land 
som Iran og Afganistan, og nå 
ventes noen som ønsker stud-
ier helt fra Azerbayshan. For 
de fattigste betaler vi bussrei-
sen for disse ivrige sjeler og vi 

støtter utgifter i forbindelse med 
deres ukelange opphold for å 
studere bibelen med pastoren.
Vår støtte til pastorparets arbeid 
i Istanbul betyr mer en dere aner 
og de hilser begge til alle norske 
givere med et stort takk. De har 
vært i hardt vær fra alle hold, 
men holder ut, mye pga av den 
støtte vi har gitt til arbeidet. 
I det dette nummeret av Mens 
Vi Venter er på vei til trykkeriet 
får vi vite at politiet har vært 
omkring og lett etter vår pastor 
flere steder i Istanbul. Noen har 
informert politiet om at pas-
toren på førstkommende lørdag 
vil brenne Koranen. Dette stem-
mer selvfølgelig ikke. Pastoren 
og kona var ikke hjemme denne 
helgen. Det er ikke første gang 
noen har sendt falske meldinger 
til politiet angånde pastoren 
og hans arbeid. Sist resulterte 
det i fengsling og lange forhør 
og overvåking av menigheten i 
lang tid. I skrivende stund får vi 
denne mailen fra Istanbul: “Vi er 
alle veldig urolig. Vi tror at dette 
er en bevisst agenda, men vi vet 
ikke hvorfra det kommer!  Men 
Gud vet alt. Noen sier jeg må gå 
til politiet! Jeg vet ikke. I går og 
i dag har ingen politi vist seg. 
På sabbaten ønsker vi ikke å ha 
en samling her i huset. Jeg skal 
gi dere mer info. Takk for deres 
bønner.”    Vær med å nå men-
nesker som aldri har hørt frelse-
budskapet, gjennom modige 
arbeidere i Guds vingård.

Gi gjerne en gave på postgiro: 
 0539.79.05812

MERK NYTT Bankgironum-
mer!!!  Alle som tidligere har 
gitt, og de som dette året gir 
noe til Tyrkiamisjonen vil få 
en gratis hjemmelaget DVD 
med intervjuer og reportasje fra 
arbeidet der. 

“Men pastoren er på 
besøk i Tyskland får 

han en mail om at poli-
tiet leter etter han i Istan-
bul. Noen har fortalt 
politiet at pastoren vil 
brenne Koranen.....

Bibelkanalen World Fund
Vil du være med å spre de tre englers budskap 
i Åp. 14 kap. og den fjerde engel i Åp. 18 kap? 
I den økumeniske tidsånden er det svært lett å 
glemme at vi har et viktig budskap i endetiden, 
nemlig ‘falt, falt er Babylon’. I de to filmene 
”Dyret og dets merke” og ”arkens vitnesbyrd” 
finnes beskrivelse og bibelsk begrunnelse for 
hvem som er ”dyret” og ”Babylon” i vår tid.  Du 
kan se filmene her: www.bibelkanalen.no eller 
bestille dem på tlf. 93407755.

Filmene er nå under oversettelse til arabisk og 
tyrkisk. Det er også planer for oversettelse til 
hebraisk, polsk, russisk og farsi (iran).  
Mange av de som bruker sin tid til dette over-
settelsesarbeidet er fattige mennesker i disse 
landene og mange har mistet arbeidet pga. sin 
tro, og vi vil gjerne ha muligheten til å gi disse 
omvendte brødrene  noe for arbeidet de gjør 
med oversettelse. Oversettelsene vil selvfølgelig 
bli kontrollert og korrekturlest av andre. 
I Tyrkia ble de svært glade over at Dyret og 
dets merke er under oversettelse til tyrkisk. De 
planlegger å legge den ut på sine nettsider med 
en gang filmen er ferdig. Kommer det inn nok 
midler vil det bli ennå flere oversettelser til språk 
som ikke har så mye av budskapet tilgjengelig.

Bankgironummer for world fund: 

3201.38.54008

Husk å gi beskjed hvis du har spesifikke ønsker 
for hvilket av språkene du ønsker å støtte over-
settelse til.

Det er også flere norske prosjekter på gang og 
det er stadig behov for midler til å oppgradere 
utstyr. Ofte er mangel på midler en direkte hin-
dring for at arbeidet fortsetter. Ønsker du å støtte 
dette arbeidet kan det sendes til samme konto 
over. Husk å spesifiser hva du ønsker å støtte. 

Besøk gjerne også den ny-startede siden 
www.bibelmuseum.no 

En av mange responser:
“This is worth anyone’s time and inter-
est!! I have been so blessed, thank you so 
much for posting this! Amen and Amen 
and Amen”

“Thanks for posting this! Praise God!”
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Fossiler funnet der ”de ikke skulle 
være” etter utviklingsteorien

Fossiler blir svært ofte funnet som ikke er i den an-
tatte vertikale evolusjonistiske orden. For eksempel, i 
Usbekistan, er 86 sammenhengende hover fra hester 
funnet i bergarter som kan dateres tilbake til di-
nosaurene. En ledende autoritet på Grand Can-
yon publiserte fotografier av hestelignende 
hover synlige i bergarter som, i henhold til evolusjon-
steorien, skulle være fra en tid som lå  100 million-
er år før det fantes dyr med hover. 
Dinosaur og menneskelignende fotavtrykk er 
blitt funnet sammen i Turkmenistan og Arizona. 
Noen ganger er landdyr, flygende dyr, og ma-
rine dyr  forsteinet side ved side i samme fjell. 
Dinosaurer, hval, elefant, hest, og andre fos-
siler, pluss gjenstander laget av menneskelig verktøy, 
er er funnet i fosfatsenger i Sør Carolina. Kulllag in-
neholder runde klumper av sort kull som kalles kull-
baller. Noen av dem inneholder blomstrende plant-
er som angiveligkal ha utviklet seg først 100 millioner  
år etter at kull-laget var formet. Rav, funnet i kull-lag 
i Illinois, inneholder kjemiske signaturer som vis-
er at ravet kom fra blomstrende planter, men blom-
sterplanter utviklet seg 170 millioner år etter at 
kull-laget var dannet. I Grand Canyon, i Venezu-
ela, i Kashmir, og i Guyana, er sporer av bregner 
og pollen fra blomstrende planter funnet i Cambria 
bergarter. Bergarter som visstnok er avsatt lenge 
før blomstrende planter utviklet seg. Pollen er også 
funnet i Precambriske  bergarter avsatt før liv-
et angivelig utviklet seg. Forsteinede trær i Ari-
zona’s Petrified Forest National Park inneholder fos-
silt reir av bier og kokonger av veps. Den forsteinede 
skoger er visstnok 220 millioner år gammel, mens 
bier (og blomstrende planter, som bier krever) an-
givelig utviklet seg nesten 100 millioner år senere. 
Dette er bare noen av de mange historier som evolus-
jonister ikke kan forklare.
Kilde: http://www.creationscience.com

BILEAM – profeten som slo eselet sitt

I et enestående funn, forteller en gammel tekst fun-
net i  Deir Alla, Jordan i 1967, om aktivitetende til en 
profet som heter Bileam eller Balaam.  Kan dette være 
Bileam i Det gamle testamente? 
 
Teksten identifiserer den samme mannen. Tre ganger 
i de fire første linjene er han omtalt som Bileam, Beors 
sønn, akkurat som i Bibelen.  

Bileam var ikke en israelitt. Han ble leiet inn 
av Balak, kongen i Moab, for å forbanne israelit-
tene. De hadde slått leir på østsiden av Jordanelva, i 
ferd med å gjøre sine historiske inntreden i det 
lovede land.  (Mos 22-24).

Den utrolige inskripsjonen består av 119 fragmenter 
skrevet med svart og rødt. Den ble funnet i noen hus-
rester ødelagt etter et jordskjelv i Jordan, i oldtiden.  
Forskere i utgravingsområdet mener jordskjelvet kan 
ha vært det som er beskrevet ca. 750 f.Kr. i kong Uz-
zias tid. 

Hva sier så inskripsjonen som ble funnet?
Den er skrevet på arameisk og teksten begynner med 
en tittel: Advarsler fra Balaam, sønn av Beor bok. Han 
var en profet fra gudene.  Henvisningen til “Bileams 
bok” angir at teksten var en del av et pre-eksis-
terende dokument, og at materialet teksten er 
hentet fra er ennå eldre enn inskripsjonen her 
funnet. Bileam åpenbarer deretter en visjon om for-
estående dom fra gudene, og går inn i en slags argu-
mentasjon med sine tilhørere.

Det står i Bibelen at Bileam var fra  Pethor, nær “elven” 
(Num 22:5), i “Aram” (Num 23:7; Dt 23:4). Deir Alla 
ligger like ved Jabbokelven.  Arkeologen William Shea 
fant en inskripsjon på en kileskrifttavle i Dair Alla 
hvor det sto navnet Pethor.  Dersom Bileam var en 
historisk person, er det nærliggende å tro at Moses 
også var det.

Inskripsjonen tyder på at noen arameere, som etter 
hvert holdt til i hele det som er dagens Syria, verdsatte 
Bileam høyt i flere århundre senere.
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I 1944, da han var ti år gam-
mel, mistet Newton Anderson 
en stor kullklump i kjelleren. 
Kullbiten delte seg og inni 
den lå det en bjelle med en 
åttetallskrok som kunne slå 
mot sidene. Bjellen hadde 
også en inngravering. Dette 
bituminøse kullet som ble 
utvunnet i en gruve i Upshur 
County West Virginia, er av 
forskere hevdet å være om 
lag 300 millioner år gam-
melt! Hva gjør en messing 
bjelle med jernkrok inni 
en kullbit tilskrevet kar-
bon perioden? Ifølge Norm 
Sharbaugh, i sin bok ”Am-
munisjon” (en bok som 
inkluderer en rekke ”umulige” 
kullfunn) er denne bjellen 
laget før vannflommen. In-

stitut for Creation Research 
(ICR) sendte klokken til 
laboratoriet ved University of 
Oklahoma. En kjernefysisk 
aktiviseringsanalyse viste at 
klokken inneholder en meget 
uvanlig blanding av metaller, 

helt forskjellig fra alle kjente 
moderne legeringer. (Bjellen 
inneholdt blant annet kopper, 
sink, tinn, jod og selen). 

 
I 1. Mosebok 4:22 leser vi at 
Tubal-Kain ” smidde alle slags 
redskaper av bronse og jern”. 
Da hans sivilisasjon tok slutt 
i flommen, ble kanskje denne 
bjellen begravd sammen med 

masse vegetasjon, som ble 
kull og endte opp tusenvis av 
år senere i Newt Anderson’s 
kullbinge. I 1992 ble denne 
bjellen viet stor oppmerk-
somhet i et CBS dokumen-
tarprogram kalt Ancient 
Secrets from the Bible, og 
er nå en del av samlingen 
i Genesis Park. Da han ble 
voksen brukte Newton An-
derson mye tid med å forske 
på demonfiguren som var 
risset inn på toppen av klok-
ken. Han oppdaget likheter 
til den babylonske Wind De-
monen og den hinduistiske 
guddommen Garuda. Denne 
guden er ofte avbildet net-
topp på toppen av bjeller. 
Den egyptiske parallellen er 
guden Isis. Demontilbedelser 
ser ut til å ha uttrykt seg likt i 
ulike kulturer. 

Bjelle funnet i kull

Av Elin T.H Berglund

“Enten er dateringen feil eller 
så gikk det mennesker rundt 
på jorden og lagde jerngryter 

for 295 mill. år siden!

En annen mann fant i 1912 
i Thomas, Oklahoma, en 
liten jerngryte inni en stor 
klump med kull. Da han fant 
klumpen slo han den med en 
slegge for å bryte den opp. 
Jerngryten falt ut fra midten 
hvor den etterlot et avtrykk. 
En av de ansatte i selskapet, 
Jim Stull, var vitne da kullet 
ble brutt opp. Stedet hvor kul-
let kom fra er Wilburton Coal 
mines, som antas å ha evolus-
jonær alder på 295 millioner 
år! Enten er datoen fullstendig 
feil eller så gikk det men-
nesker rundt på jorden og 
laget mat i en jerngryter for 
295 millioner år siden!
Løsningen på disse funnene 
er selvsagt en enorm van-
nflom med bibelske di-
mensjoner. Ifølge Bibelens 
beretning, ble hele jordens 
overflate dekket med vann. 
Med unntak av de som ble 
bevart i en stor trebåt, om-
kom alle dyrene sammen 
med menneskene. Mas-
sive gjørmeflommer dekket 
tydeligvis jorden og skapte 
senere kullforekomster. 
Gjenstander fra men-
nesker som levde før flom-
men dukker av og til 
opp i kullårer, som et 
bevis på katastrofen 
som skjedde i Noas dager.
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Han ville selv finne ut om 
dette kunne være Noas ark.
Av John McCoy

John Baumgardner skrev først at 
metallutslagene på funnstedet var 
regelmessige og uten tvil indikerte 

at det dreide seg om en menneskel-
agd konstruksjon. Senere skifter han 
mening og sa at det var en naturlig 
formasjon, uten å legge fram noen funn 
eller dokumentasjon på hvorfor han 
ombestemte seg. Andre kreasjonister, 
blant annet dr. Andrew Snelling, hoppet 
på den aksepterte ”vitenskapelige” bøl-
gen, og skrev at han var helt enig med dr. 
Baumgardner i at funnet ikke viste noen 
regelmessighet, selv om han ikke på egen 
hånd hadde gjort noe for å finne ut hva 
som var sant. De stolte på hva andre sa og 
videreførte bare deres oppfatning. 

Jeg registrerte all uenigheten og bestemte 
meg for selv å finne ut hva som var sant. 
Jeg dro to ganger til Ararat i stedet for å 
stole på de såkalte ekspertene. Jeg kjøpte 
en 800 dollar metalldetektor andre gan-
gen jeg dro dit, siden den billige detek-
toren jeg hadde med første gang kun viste 

metallutslagene med en nålindikator uten 
å gi et lydvarsel. Da jeg dro tilbake i år 
2000 hadde jeg med en HDcamcorder 
og markeringsbånd, som ville gi meg 
overblikket over utslagene. Tre andre var 
med meg og vi registrerte alle ”bipene”, 
markerte stedene og la ut båndene for å 
se mønsteret. Jeg kan bekrefte at vi fikk 
de samme regelmessige utslagene som 
Ron Wyatt også fant. Det er skuffende å 
måtte hevde at flere kristne ”eksperter” 
kun har stolt på hva andre sier. 

Jeg traff dr. Andrew Snelling igjen i Red-
ding California og han fortalte meg at 
han året før hadde skrevet en artikkel, 
som ble publisert i Creation magazine, 
hvor han hevdet at metallforekomstene 
ikke var regelmessige og han fortalte 
at han stolte på de beste bevis som var 
tilgjengelig på den tiden. 
Jeg sa til ham; “Tror du ikke at din tillit 
til ekspertene og de ’profesjonelle’ ligner 

på hvordan fariseerne fungerte. De 
stolte alle på hverandre, men ingen av 
dem prøvde selv å finne ut hva som 
var sannheten. Jeg utfordret han ved 
å si; ”Dro du selv til stedet og sjekket 
ut regelmessigheten i metallforekom-
stene med en metalldetektor eller 
antok du bare at det noen har sagt er 
sannheten?”  

 
La meg legge til at dr. Snelling er en god 
personlig venn av meg, og han er en 
ekspert på mange ting. Likevel måtte 
jeg konfrontere han fordi han stolte på 
og publiserte andres påstander, som var 
direkte feil. Ekte vennskap må bygge 
på åpenhet, oppriktighet og fakta, ikke 
juks. Tidligere dro astronaut Jim Irwing 
til stedet. Også han fant regelmessighet 
i metallforekomstene. Det skjedde 6 år 
før dr. Snelling skrev sin rapport. Dette 
burde fått en bjelle til å ringe hos en 
seriøs forsker. Betyr det at de regelmes-
sige metallforekomstene var der når Ir-
wings team gjorde sine målinger, men at 
de forsvant igjen, og dukket opp når jeg 
kom dit? Også flere andre har i mellom-
tiden funnet disse regelmessighetene. 

Dr. Snelling tok feil når han i sin artikkel 
skrev; “No pattern of metal was detectet.” 
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Vinkrukker fra  
Skorpionkongen 

I Abydos i øvre Egypt ble det i 1990 
funnet en grav med mange rom. Graven 
ble kalt U-j, og arkeologer mener den 
tilhørte en av de tidligste egyptiske 

kongene, Scorpion I, fra 0 dynastiet. Ut-
gravningene ble foretatt av G. Dreyer fra 
The German Archaeological Institute og 
er ment å være fra 3150 f.Kr. I tre av rom-
mene i graven fant man 700 krukker med 
inntørkede rester av en urtevin. Flere av 
urtene som ble brukt er identifisert.
I Egypt blir skorpionkongen kalt den 
mystiske kongen, fordi man vet svært 
lite om han. De fleste tror han levde og 
styrte like før Narmer. I oldtiden skiftet 
konger og folk navn etter hva navnet 
betydde på det språket man benyttet. Slik 
heter for eksempel Amenhotep i hettit-
tiske opptegnelser. Skorpionkongen har 
i så fall en navnebror på samme tid et 
annet viktig sted i Midt Østen, nemlig 
Sargon. Navnet Sargon betyr skorpion på 
sumerisk. I følge andre opptegnelser la 
Sargon under seg alle riker på den tiden. 
Det er derfor ikke umulig at han også 
kom til Egypt, og vinkrukkene var med-
brakt. Det er sikkert heller ikke tilfeldig 
at hans sønn (Manishtusu)   regjerte kort 
tid etter (Menes?), og deretter kom den 
legendariske kongen Naram-Sin, ordet 
Sin kommer fra måneguden. Han var 
den siste store i de akkadiske og eneste 
storriket på den tiden. At han er Narmer 
er derfor ikke usannsynlig. Egyptiske 
faraoer sa de nedstammet fra de myt-
iske halvgudene. Narmer kalte seg gud i 
kileskrifttavler som er funnet.
Sargon selv er den bibelske Nimrod.

Baumgardner tok feil når han skrev 
at han bare brukte “Dowsing rods” og 
derfor ikke registrerte noen regelmes-
sighet. Sannheten er at en video 
avslører at han ikke brukte ”dowsing 
rods”, men at han benyttet en metall-
detektor som viste klare mønstre av 
regelmessighet. Det var også derfor 
han først sto fram og bekreftet dette 
funnet.           
Ved å stole på mennesker som velger 
ikke å være redelige, blir du selv ledet 
vill og forført. Alt tyder faktisk på 
at Noas ark er funnet og det hadde 
vært langt bedre om kristne men-
nesker kunne samarbeide for å få til 
utgravninger og derved vise verden at 
Bibelen er en bok vi kan stole på. Du 
kan selv sjekke ut mine videoer:

http://www.youtube.com/user/Vortex-
Delta

http://www.youtube.com/
watch?v=4CEydyhk2wE

Vi i MVV har to ganger vært med 
og målt de samme utslagene med 
metalldetektorer. Det er trist at 
mange har sterke meninger, men de 
har ikke gjort noen egne og uavhen-
gige undersøkelser på stedet, men 
har stolt fullstendig på Baumgartners 
uttalelser som siteres av alle som går 
funnet imot. Dette til tross for en 
rekke rapporter fra andre om at det 
er regelmessighet i utslagene. 
Måler du må utsiden av arkformas-
jonen finner du ingen regelmessige 
utslag. 
Baumgartner selv uttalte ved en 
anledning da en av våre familiemed-
lemmer var til stede, at Ron Wyatt 
“har ikke et ærlig bein i hele krop-
pen”. Det er ikke pene ord å si om 
en kristen bror i andres påhør. Spør 
du Ron Wyatts barn og søsken m.m 
vil de gi deg et helt annet vitnesbyrd 
om en mann som ønsket av hele sitt 
hjerte å bruke sitt liv på å nå men-
nesker med bibelens budskap.
ETHB

Foto over: Et eldre og et helt ferskt oversiktsbilde som viser ‘Arken’ 
i jordavleiringene mot dalen foran Ararat fjellet. Bildene viser tydelig 
hvordan leire og jord har beveget og endret form mens skroget be-
holder form og struktur uberørt av omgivelsene rundt. Dette er fordi 
båten henger sammen i en indre struktur.
De ferskeste bildene er tatt av Ross Patterson og teamet som nå 
arbeider med å dokumentere funnets troverdighet.
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B - BLAD RETURADRESSE:
MENS VI VENTER
P.B.715
3003 Drammen

Gratis enkelt måltid. Salg av og gratis litteratur & filmer

Hjertelig velkommen til absolutt alle!
Kontakttlf.  Elin 93407755

Sponset av; Stiftelsen Kainos – ny kurs

Bibelen og uroen i verden i 
dag. Klare endetidtegn?

Hvordan tolke den siste uken i 
Daniels profetier (9 kap.)?

Trenger vi å forberede oss på 
Jesu gjenkomst, eller blir alle 
kristne automatisk frelst?

Tid: søndag den 29 mai  kl. 16:00 – 19:30

Sted: Drammen KFUM/KFUK   4 etasje (heis)
Veibeskrivelse: Øvre Torggate 12, Drammen. Sidegate 
venstre side av Bragernes Torg (når du ser mot kirken).
Parkering: Gratis parkering langs veien overfor Park ho-
tell eller sidegater.
Buss/Tog: Tog til Drammen stasjon. Buss til Bragernes 
torg, Drammen.

John Berglund m.fl.


