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Sitat om USA: ”Når katolske prinsip-
per blir akseptert, etterfulgt og beskyt-
tet av myndighetene, vil dette nasjonale 
frafallet hurtig etterfølges av nasjonal 
ruin”  (EGW. Artikkel i bladet ”Review 
and Herald”, 15 juni 1897.) Vi minner 
våre lesere om at president Bush omtrent 
kun hadde katolske rådgivere i sin 
stab, og han blir av en rekke politiske 
observatører sagt å ha vært Vatikanets 
mann i USA. Han begynte sin presi-
dentkariere med et solid nasjonalt over-
skudd, og avslutter nå med det største 
underskuddet i landets historie. Hvilke 
katolske prinsipper har hans katolske 
rådgivere anbefalt presidenten å aksept-
ere og etterfølge?    
Sitat: ”Befolkningen i De forente Stater 
har vært et priviligert folk. Men når 
de innskrenker rekigionsfriheten og over-
gir protestantismen og samtykker med 
pavedømmet, vil målet for deres skyld bli 

fullt, og nasjonalt frafall vil bli registrert 
i himmelens bøker. Resultatet vil bli nas-
jonal ruin”.  

De konservatives framtidsplaner.
De kristne interessegruppene som nå 
skriver og forkynner at nettopp det Bibe-
len forutsier, er deres hensikt og mål, 
forteller selv om begrunnelsen for å 
påtvinge befolkningen religiøse lover. 
Ideen er at et Amerika på vei mot 
dyp krise og nasjonal ruin, kun kan 
reddes ved å presse gjennom en nødv-
endig endring av grunnloven, som igjen 
gjør det mulig å vedta og implementere 
religiøse lover. De tror at Gud ikke kan 
velsigne USA igjen og gi landet fram-

fremgangsrik børsmekler. Han var en 
av dem som ikke trodde at oljen noen 
gang igjen ville falle til under 100 dollar 
fatet. Han har også mange innflytelses-
rike venner i finansmiljøet, men ingen av 
dem så noen logisk grunn til at oljeprisen 
skulle falle. Vi sitter med en mail fra 
Jason. Han er ateist og har aldri aksept-
ert at Bibelen er noe annet enn en histo-
riebok. Jason er dypt sjokkert over den 
uventede finanskrisen og den lave olje-
prisen. Han er som Linsey Williams, 
ikke i tvil om at hele prosessen er plan-
lagt og igangsatt av krefter som har makt 
og myndighet til å manipulere politikk 
og bestemmelser bak kulissene. Han har 
gitt oss følgende refleksjoner:
”USA vil erfare et fullstendig sammen-

brudd) innen 2-4 år. Resultatet vil bli en 
depresjon som blir dypere enn noe landet 
tidligere har opplevd. Nedturen vil ikke 
bare ramme USA, selv om det begynner 
der, resten av verden vil bli dratt med i 
dragsuget”. Bedrifter vil gå konkurs på 
løpende bånd og arbeidsledigheten vil 
bli himmelhøy.

En budbærer fra Gud.                                                                                                                    
Vi har i noen artikler de siste årene 
omtalt personen Ellen G. White, og 
gitt mange eksempler på at Gud brukte 
henne til å bekrefte for kristenheten 
mange detaljer som utfyller kjente bibel-
ske profetier. Dette hverken kan eller vil 
vi ti stille om. Hva viste Gud EGW?                                                                                                             

Alle kristne vet at ”ingen kjenner 
dagen og timen”, Matt. 24:36, 
for Jesu annet komme. Samtidig 

vet alle som studerer Guds Ord at Jesus 
selv nevner en rekke tegn som varsler 
at det snart er slutt. I løpet av de 2-3 
siste årene ga det globale finansmarke-
det klare signaler om at den økonomiske 
veksten vil fortsette uavbrutt. Sommeren 
2008 ble det fra omtrent alle instanser 
som hadde penger som handelsvare, er-
klært at oljeprisen aldri mer ville falle 
under 100 dollar fatet. 

Advarende stemmer.
Men midt i denne jubelen kunne det 
høres noen få røster som formidlet et 
annet budskap og som prosjekterte en 

annerledes framtid. Det begynte allerede 
for ca. 2-3 år siden. Med irriterende 
nøyaktighet spådde de et globalt økono-
misk kollaps høsten 2008. Linsey Wil-
liams er en av dem. I juli 2008, mens 
oljeprisen steg fra dag til dag, varslet han 
50 dollar fatet innen 3-4 måneder. Wil-
liams har i løpet av over 30 år pleiet 
et nært personlig vennskap med mange 
amerikanske topp-politikere, men også 
med nøkkelpersoner som arbeider bak 
kulissene og som har makt til å bruke 
politikere til å implementere det de vedtar 
i sine lukkede kamre.

En børseksperts refleksoner.                
Jason S er en annen. Han er en ekstremt 

Amerika i krise

Er det ett av Bibelens tegn 
på Jesu snare gjenkomst?

Jesus selv beskriver en verden i dyp krise like for han kommer 
igjen. Mange ”faller i avmakt av redsel og gru for det som skal 
komme over jorden”, Luk. 21:26.  

“Hva mer skriver de som arbeider med å innføre de 
religiøse lovene?”

av john Berglund
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gang, før alle viser respekt for kristne 
verdier. Løsningen er altså å lovfeste 
tilbedelse ved å håndheve disse religiøse 
lovene.  
Hva mer skriver de som arbeider med 
å innføre de religiøse lovene?                                             
Sitat: ”Hva har skjedd med dette landet 
siden grunnleggerne etablerte det på 
evangeliets prinsipper? Hva med det 
ugudelige skillet mellom stat og kirke 
som har endret religionsfrihet til frihet 
fra religion? Vi trenger å bringe Gud 
tilbake i dette landet og vi trenger poli-
tiske endringer som gjør det mulig. Vi 

har allerede lover som kan garantere at 
Gud blir trukket inn i alles liv, nå må 
vi håndheve disse lovene”. Flere ulike 
internettsider fra disse gruppene skriver: 
(1) Ja, nasjonen er i moralsk tilbakegang. 
(2) Det er opp til oss kristne å endre til-

standen. (3) Amerika nyter ikke lenger 
Guds velsignelse. (4) Vi må stanse nasjo-
nens moralske forfall hvis vi skal unngå 
å dele skjebne med andre imperier som 
gikk til grunne.  
Merk deg at disse kristnes svar på mor-
alsk forfall ikke er å lede mennesker til 
Gud slik at karakteren blir endret, ved at 

de blir født på ny og får Guds lov skre-
vet i sinnet. Løsningen er i stedet politisk 
håndhevelse av menneskers endringer av 
Guds bud. Endringer som ikke er i har-
moni med  Guds hellige lov, siden Guds 
sabbat, det fjerde budet i Guds  lov,  

byttes ut med den hedenske soldagen, 
søndag.  

En advarsel fra Gud                                                                                                                       
”Når vår nasjons juridiske myndigheter 
vedtar lover som påtvinger mennesker å 

handle mot sin samvittighet ved at 
søndagshelligholdelse blir påkrevet og 
Guds hellige lov blir trampet på, noe 
som bringer forfølgelse mot dem som 
helligholder den syvende-dags sabbat, 
da vil nasjonalt frafall etterfølges av 
nasjonal ruin”. (EGW, 7 bind av Bible 
Commentary, side 977, skrevet i 1888.)  

Syvende-dagsadventister har på grunn 
av Bibelens profetier alltid ventet på 
at det følgende skal skje og har sett 
disse hendelsene som tegn på Jesu snare 
gjenkomst

Moralsk forfall.
- Pavemakten får stor internasjonal innfly-
telse.
- Den katolske kirke blir en maktfaktor i 
”protestantiske” USA.
- Ideologiske broer bygges mellom prot-

estantisme og den katolske kirke.
- Helligdagslover blir vedtatt og håndhe-
vet av myndighetene i USA. 
- Disse lovene leder til ”dyrets merke” 
som setter alle på en lojalitetsprøve. 
- USA opplever en krise som leder til nas-
jonal ruin som sprer seg til hele kloden.
- USA’s kollaps skjer like før Jesus 
kommer igjen. 

“Den katolske kirke blir en maktfaktor i ‘protestan-
tiske USA. Ideologiske broer bygges...”

Skoleskyting, New Orleans under vann, uvanlig mange tornadoer 
og orkaner, USA’s kriger, børsfallet, 11 september, både eldre 

damer og unge gutter finner sport i å drepe hjemløse og de vold-
somme brannene i California er bare noen av en rekke kriser 

som leder mange amerikanere til ønsket om å tvinge gudsfrykt på  
befolkningen gjennom religiøse lover.  Alt er profetert i Bibelen. 
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Redaksjonelt

En alvorlig tid  
Det er ikke bare kristne forkynnere som snakker 

om alvorlige tider. En journalist i Aftenposten 
spurte om ”verden var gått av hengslene”. Forlø-

pig er situasjonen i USA tilsynelatende reddet, 
men kjenner vi profetiene, vet vi at USA står 

foran en økonomisk ruin. De samme økonomene 
som så denne krisen komme for over ett år 

siden, sier det kommer en enda verre neste år. 
Dette var den første advarselen. Det er også en 

advarsel til alle oss som følger med. Vi er brått 
blitt minnet om at ting som skal skje like før 

nådedøren stenges og plagene faller, nå ser ut til 
snart å være en realitet. 

Det er ikke tid for å gjøre våre egne ting lenger. 
Det er tid for beredelse og hjertets ransakelse. 
Det er tid for å bøye våre knær i lønnkammeret 
og be Gud vise oss gjennom sin Ånd om det er 

noe som skiller oss fra Gud. 
Det er ikke minst tid for å reise oss opp og 

avslutte den oppgaven han har gitt sine tjenere. 
Hvor mye tid kan du avse? Hva kan du gjøre? Be 

over det og Herren vil vise deg. 
Mange synes å være opptatt av sine egne ting 

enten det er for Gud eller mennesker. Men 
dersom Ånden snart får muligheten til å lede alle 

som alvorlig og oppriktig søker Gud, så vil vi se 
samhold og fellesskap mellom de som sier ja. 

Ansikter vil være fulle av engasjement og glede. 
Å tjene Gud er å tjene hverandre, og ved hjelp 
og støtte sørge for at arbeidet går fremover og 

ikke hindres.
Snart skal vi møte vår Frelser i himmelen. Han 
skal ta deg og meg i hånden og kalle oss ved 

navn og si; Rett gjort, du gode og trofaste tjener. 
Matt 25,23

Vi kan ikke fortjene himmelen, den er en gave 
fra Gud, men har vi ikke sagt ja til Guds kraft 

og ledelse nå, har vi sagt nei takk til gaven. For 
hver den som har, skal få mer, og han skal ha 
overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt 

selv det han har. “Og kast den unyttige tjeneren 
ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og 

tenners gnissel”. Matt 25,29-30
Jesus ønsker deg 100 %. 99 % er ikke godt nok. 

Gi Ham alt i lønnkammeret i kveld!

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851

Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.

3361 13 75021

I redaksjonen:
John Berglund    

Elin Haugvik Berglund
post@mensviventer.no (henvendelser)     

elin@teamconsultmedia.no (ang. reiser)
Lay-out:  

rebecca@tourniaire.net

MENIGHETSVEKST - 
EN HISTORISK OVERSIKT
Det fleste kirkevekstopplegg møter mennesker der de 
er og fortsetter med bare og nettopp det. Vi ser litt 
nærmere på menighetsvekst-programmenes bakgrunn.
s.41

EN REISE I 
KAUKASUS

Bak Araratfjellet, i Armenia,  
finner vi verdens eldste 

sivilisasjon..
 s.36

Pinse for alle
dkjfksd fklsdlfk sldkjf lsdkjflksdjflksdlkflsdk-
fklsdjf klsdskdflskdskl
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DEN STORE TIDSUKEN
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Har du renset 
guds tempel?
*Hvor er Guds tempel? 
Hvordan kan du være 
med å rense det? s.49 

Guds rike
De fleste kristne venter 

på et nytt og bedre rike. 
Hvor, når og hvordan?

Les mer s. 22

JOE BIDEN:
“Obama vil bli testet”

sier USAs nye visepresi-
dent. Men indikerer lite om 

hva som vil skje.
Verden i dag s.12

Adresse: 
Mens Vi Venter, 
p.b. 75
4291 Kopervik
Tlf: 93407755 eller
Tlf: 92837811



6                  Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008                 Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008

VERDEN I DAG

USAs “Ti buds kommisjon” 
ruller videre” 
Kongressen i USA gratulerer 
TCC (TiBudsKommisjonen) 
og deres supportere for den 
nøkkelrollen de har hatt i å  
kjøre fram og sikre anerkjen-
nelse for at de ti bud er en 
hjørnestein i Vestens lovgivn-
ing. 
Visste du at de siste to årene 
har kongressen i USA tileg-
net den første helgen i Mai 
som “tibuds helgen” (“Ten 
Commandments Weekend, 
TCW)?”  De fleste ameri-
kanere vier liten oppmerk-
somhet til alle resolusjonene 
som blir vedtatt i kongressen 
(USAs lovgivende forsam-
ling). Mange slags reso-
lusjoner blir foreslått, noen 
blir forkastet, noen fast-
lagt og andre 

I 

flere måneder har Chris 
Rodda, en senior for-
skningsleder for militær 
religiøs frihet,  stiftelsen  
(MRFF - website), fulgt godt 
med på utviklingen omkring 
disse tibuds resolusjonene, 
(Senate Resolution 483 og 
House Resolution 598.) De 
ser ikke ut til å gi opp å innføre 
tilbedelse i lovs form til tross 
for skillet mellom stat og kirke 
i USA, og det foruroliger alle 
som ønsker religiøs frihet til å 
være en merkestein i ameri-
kansk styresett.
Resolusjonen sier at senatet 
bør:
(1) anerkjenne den første 
weekend i mai som “tibuds 

helgen” 
(2) feire de ti bud som et 
betydningsfullt aspekt av det 
nasjonale livet i USA. og 
(3) oppmuntre innbyggerne i 
USA til å reflektere over den 
helhetlige rolle som de ti bud 
har spilt i nasjonens liv.
Tibuds kommisjonen inklud-
erer bl.a. Dr. Myles Munroe; 
Cornerstone Church; Dr. Paul 
Crouch, Trinity Broadcasting 
Network; Benny Hinn,  Rich-
ard Roberts, [former] Pres-
ident - Oral Roberts 
University;   Mrs. Roberta 
Combs, Christian Coalition, 
Dr. James Dobson, Focus on 
the Family; [the late] Rev. 
Jerry Falwell, Liberty Alli-
ance;  Rod Parsley, Center of 
Moral Clarity, and 
Lord’s Day Alliance.  
Kilde: Bill Berkowitz 
April 16, 2008

Kommentar: Hvordan lyder 
budet? Står det: 5 dager skal 
du arbeide og helgen skal 
du ha fri? Innførte Gud en 
tibuds-helg? Nei, Budet lyder 
”seks dager skal du arbeide 
og gjøre din gjerning (det in-
kluderer søndagen) men den 
syvende dag er sabbat for 
Herren din Gud.”    
Når Gud sier det, burde vi 
adlyde det. 
På dette vet vi at vi har lært 
Ham å kjenne, om vi holder 
Hans bud. 1.Joh.2:3

trukket tilbake.
I disse dager er det 

to resolusjoner som 
omhandler de ti bud, 
som er under behan-
dlig i kongressen. 
Den ene vil igjen 
tilegne den første 
helgen i mai neste år  
som “tibuds helgen”, 
mens den andre  har 
som formal å feire 
TCC (tibuds kom-
misjonen), en organ-
isasjon ledet av en 
tidligere veteran fra 
den israelske hær og 
satt sammen av flere 
konservative kristne 
ledere.   
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Hvem leser 
Bibelen mest?

Fra Vatikanet via Reuters, blir det rapportert at 
USA er landet med mest bibelkunnskap i dag. 
De mest ukyndige, om hva Guds ord sier, er 

derimot spanjolene, franskmennene og italienerne. 
 
En undersøkelse som ble utført i 9 land, USA, Tyskland, 
Storbritania, Frankrike, Russland , Nederland, Italia, Spania 
og Polen, viste også at amerikanerne var mer villig enn de 
andre til å donere penger for spredningen av Guds budskap. 
 
 
Utenom USA, Storbritania og Russland, var mesteparten av 
de kristne som svarte, katolikker. De ble spurt om de hadde 
lest noe fra Bibelen de siste 12 måneder. 75 % av amerikan-
erne sa ja, mens bare 20 % og 38 % av innbyggerne i de åtte 
andre landene sa ja.
Det laveste resultatet kom fra Spania med kun 20%, Frankrike 
svarte med 21 %, Italia med 27 % og Tyskland med 28 % 
Resultet ble det samme da de ble spurt om de hadde lest 
en bok med et religiøst tema de siste 12 måneder. 58 % av 
amerikanerne svarte ja. Polen var nr. 2 med 50 % og de andre 
landenes resultat var mellom 22 og 35 %.
Amerikanerne ba mest, 87% og franskmennene minst, 49 % 
 
 
Amerikanere, briter, nederlendere, spanjoler, polakker og 
russere ba mest med “personlige ord” mens italienere og fran-
skmenn resiterte vanligvis kun formelbønner de hadde lært.   
 
Amerikanere var den største gruppen av de som sa de 
hadde en bibel hjemme (93%), og Frankrike den laveste 
andelen av de som hadde en bibel hjemme (48%). 

 
Polen hadde den høyeste 

prosent blant dem som 
rapporterte at de 
regelmessig opp-

søkte et religiøst 
møte (91%), 

etterfulgt av 
USA med 77 
% og Russland 
md 75%. 
 
Det ble for 
øvrig nevnt i 
rapporten at 
majoriteten 
av britene 
ikke kunne 
navngi 5 av 
de ti bud, 
og de visste 
heller ikke 
fødestedet 
til Jesus.

VERDEN I DAG

Paven innkalt som 
vitne i rettsak om 
sexovergrep

Tre av mange hundre 
amerikanske menn som ble 
utsatt for seksuelle over-
grep av katolske prester 
mens de var korgutter i 
katolske kirker, har stevnet 
paven selv som vitne i 
rettsaken mot kirken. 
Nåværende pave var i over 
24 år ansvarlig for avde-
lingen i Vatikanet som 
skulle disiplinere prester 
som hadde forbrudd seg 
mot Guds prinsipper og 
kirkens lover. Som leder 
for dette kontoret utarbei-
det han i 1962 et direktiv 
med detaljerte beskrivelser 
om hvordan overgreps-
saker skulle skjules og 
benektes av kirken. I følge 
overgrepsofrenes advokat, 
William F. McMurray, er 
derfor nåværende pave 
personlig og direkte ans-
varlig for at overgrepene 
ikke ble stanset, og at 
overgriperne fikk anledn-
ing til å fortsette med kir-
keledelsens viten. Ja til og 
med noen av pavekirkens 
lokale biskopper er selv 
tiltalt for overgrep. Til avisen 
”The Guardian” opplyser 
advokaten at det rent jurid-
isk ikke spiller noen rolle 
at den tiltalte er paven. Det 
er kunnskap om at et over-
grep og lovbrudd blir utført 
uten å forsøke å hindre 
det, som formidler juridisk 
ansvar. I den oppgaven var 
han nåværende pave ans-
varlig for å informere da-
værende pave om hvilke 
tiltak kirken skulle ta i slike 
saker. I stedet valgte han å 
skjule og benekte. 
Vårt land, internettutgaven

Å tråkke på 
katolske tær

Hva angår sokneprest Einar 
Gelius’ teologi og bibelsyn, 
er det på flere områder svært 
lett å være uenig med han. 
Enkelte av hans tidligere lib-
erale utspill finner vi lite 
samstemt med Skriften. 

Men i noen debattinnlegg 
i Dagbladet i septem-
ber og oktober, tilbyr 

Gelius en del observasjoner 
som absolutt er leserverdige 
og nyttige å reflektere over. 
Bakgrunnen for hans engasje-
ment var det faktum at flere 
norske samfunnstopper i det 
siste har konvertert til katoli-
sismen. MVV klipper og sum-
merer fra en av hans innlegg, 
fra Dagbladet 7 oktober 2008, 
side 40.

”Jeg er forundret over at 
oppegående intellektuelle nor-
dmenn lar seg så lett forføre 
og underkaste seg en av ver-
dens mest autoritære organ-
isasjoner, nemlig den katolske 
kirken. Jeg tenker da på denne 
kirkens makt og ikke minst 
dens  misbruk av makt….”

”Hva er det med en kirke som 
har så mange prester og bisko-
per som misbruker barn sek-
suelt – og hvordan er det mulig 
at disse overgrepene blir både 
fortiet og forsøkt skjult av den 
samme kirken?...”

”Kan man med et eneste bibel-
vers forsvare opprettelsen av 
pavestolen og dyrkelsen av 
paven? Hele Jesu livshistorie 
er jo en historie i kamp mot 
autoritetene (presteskapet og 
de skriftlærde) og et forsvar for 
de små og svake.
Hvordan kan man forsvare en 
kirke som utstråler så mye jor-
disk makt og gull – når Jesus 
selv talte de fattiges og under-
tryktes sak?...”

”Jeg hører både (navn på to 
av hans opponenter i debat-
ten) rope etter noe absolutt, en 
kirke som står for noe og som 
taler med ”èn røst og èn tunge”. 
Lengselen etter noe absolutt 
handler ikke bare om teologi, 
men også om psykologi. His-
torien har vist oss at mange 
usikre og utrygge mennesker 
har latt seg kue og forføre 
av sterke menn og autoritære 
ideologier. Men det har dess-
verre alltid ført til maktmisbruk 
og undertrykkelse i stedet for 
frigjøring.”
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EU må holde søndag 
sier den katolske 
kirke 

Den katolske kirke 
ønsker å få søndags 
helligholdelsen ved-

tatt  i lovs form i alle land i 
den europeiske union.
Parlamentet i EU debatterer 
endringer for arbeidstid- 
direktivet. I den forbindelse 
ønsker Vatikanet å få 
innført et viktig punkt 
i denne loven som 
ville tvinge alle 
innbyggere i den 
europeiske union til å 
hvile på søndag. 
Arbeidsdirektivet i dag gjør 
det illegal for de som arbei-
der, med noen untak, å arbeide 
mer enn 48 timer i uken i EU. 
Arbeidere i England behøver 
ikke å følge dette direktivet.
 

Hele loven skal nå revideres. 
Gjennom den andre behand- 
lingsrunden i oktober, var det 
7 medlemmer av det euro-
peiske parlament som formet 
en endring som uttrykte at en 
minimum hvileperiode i prin-
sippet skal inkludere søndag. 

Gruppen av katolske biskop- 
per i EU (Comece) som er 
stasjonert i Brussel har drevet 
lobbyvirksomhet for å få fram 
en enighet om 

dette.
Lovinnholdet sa bl.a.: “Sann-
synligheten for sykdom i bed-
rifter hvor det kreves arbeid 
på søndager, er større enn i 
bedrifter som ikke har søn-
dagsarbeid”. 
Arbeidernes helse er avhen-

gig av, blant andre faktorer,  
deres muligheter til å bringe 
arbeid og familieliv tilbake i 
harmoni med hverandre, og 
til å etablere og bibeholde et 
sosialt liv og å møte åndelige 
behov.
Søndag, som den tradisjonelle 
ukentlige fridag, bidrar til 
dette mer enn noen annen dag 
i uken, mener biskoppene.

Piotr Mazurkiewicz, gener-
alsekretær i Comece, var skuf-
fet. Beskyttelsen av søndag, 
sa han, er ”hjørnesteinen i 
Europas sosiale modell og et 
tema av stor betydning for 
arbeidere og deres familier.” 
Arbeidstidsdirektivet vil 
komme opp til ny debatt i 
desember, og Europas biskop- 

per vil da pånytt ta opp saken. 
Paven har selv vært en enorm 
pådriver for en gjenoppvå-
kning av søndagshellighold-
elsen. 
“Uten søndagstilbedelse kan 
vi ikke leve,” erklærte pave 
Benedikt XIV under en messe 
9 september i fjor, og hevdet 
at det var en nødvendighet for 
alle mennesker.

Å tenke seg en europeisk 
ledelse som er så mektig, at 
den kunne sette en dag til side 
som hviledag, er skremmende. 
Dette kan i neste omgang bli et 
EU som kan tvinge livsstilen-
dringer på sine innbyggere, 
enten de liker det eller ikke. 
Det ville bli et Europa som 
innfører en katolsk statsreli-
gion. Innførelsen av påtvun-
gen søndagshelligholdelse vil 
bli et merke på en mektig, 
vatikan-alliert, europeisk 

supermakt.

November 18, 2008 | From 
theTrumpet.com

Avstemningen i desember ga 
negativt resultet for biskop-
pene.

“Det vil bli et Europa som innfører 
en katolsk statsreligion.” 

Paven har selv vært en pådriver for 
en gjenoppvåkning av 
søndagshelligholdelsen.
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Parlamentet i Kroatia bestemte i juli at butikker 
må stenge på søndager. Denne bestemmelsen var 
etter sterke ønsker fra den romersk katolske kirke. 
Loven vil effektueres den 1 januar 2009..  
 
90 % av den religiøse befolkningen er katolikker 
og Associated Press rapporterer at kirkens tilst-
edeværelse  har vært betydelig i lobbyvirksomhet 
for å få denne loven vedtatt.    
 
Loven tillater at bensinstasjoner, buss og togstasjoner 
kan holde åpent på søndager gjennom hele året. Andre bed-
rifter, slik som bakerier, avissalg og blomsterbutikker 
er ikke inkludert i forbudet. Søndagshandelforbudet 
vil bli opphevet i sommerferier og vinterhelligdager.  
 
September 23, 2008 Zagreb, Croatia Megan Brauner/
ANN

(MVV-kommentar: Utgiverne av MVV er opptatt av 
ulike lands prosess med å vedta lover som innskjer-
per helligholdelse av søndag. Grunnen er at vi tolker 
profetier i åpenbaringsboken (bl.a. i kap. 13) dit hen 
at det like før Jesus kommer igjen, vil bli vedtatt 
lover i alle land som ikke bare innskjerper, men også 
påtvinger borgerne å helligholde denne falske hvile-
dagen og samtidig tillater forfølgelse av troende som 
”holder fast på Guds Bud” og har ”den samme tro 
Jesus hadde” og derfor helligholder bibelens sabbat, 
lørdag. Vi tror dette lojalitets- og lydighetstegnet til 
slutt vil bli knyttet til prosessen å ta eller ikke ta 
dyrets merke.) 
Den første søndagslov i Europa kom  7 mars 321 e. 
Kr. og lød som følger;
“På solens ærverdige dag (venerabili die Solis) bør 
embedsmennene og befolkningen i byene hvile, og 
verkstedene skal lukkes. Men på landet har de men-
nesker som driver landbruk, lov til å fortsette arbei-
det.” (Codex Jusunianus i Schaff, History of tbe 
Ghrtstian Ghurch) 
Loven ble utstedet av keiser Konstantin den store.

I det katolske Kroatia 
begrenses nå søndags-
handelen.

Menighetsfakultetet 
rekker ut sin hånd og 
knytter sterke katolske 
bånd

Torsdag 25. august arrang-
erte Menighetsfakultetet lan-

seringskonferanse for de katolske 
studieprogram og emner. Konfer-
ansen samlet  katolske prester, 
teologer, studenter og lekfolk 
sammen med kolleger fra andre 
kirkesamfunn til en konferanse 
som setter aktuelle teologiske 
tema i feltet katolsk/luthersk 
teologi på dagsorden og som 
samtidig markerer den endrede 
økumeniske profil ved fakultetet.
Det er i år 100 år siden Menighets-
fakultetet (MF) ble etablert som 
en selvstendig og uavhengig for-
skningsinstitusjon i Norge. 
Kardinal H. E. Walter  Kasper, 
president for Det pavelige råd for 
fremme av kristen enhet, besøkte 
helgen 10. - 12. oktober Oslo for 
å feire Det teologiske Menighets-
fakultets 100-årsjubileum
Tema for foredraget var; “The 
Timeliness of Speaking of God”, 
hvor kardinalen utfordret Europas 
kristne ved å hevde at “Det er tid, 
det er rette tid, til å snakke om 
Gud.” Til stede var blant annet 
MFs rektor Vidar L. Haanes, som 
introduserte kardinalen til de nor-
diske land, erkebiskop Emil Paul 
Tscherrig, biskop Bernt Eidsvig, 
flere av Den norske kirkes bisko-
per, tidligere statsminister Kjell 
Magne Bondevik, representan-
ter for andre kirkesamfunn, stu-
denter og ansatte ved MF og 
andre interesserte tilhørere.
Kardinalen feiret lørdag kveld 
messe i St. Olav domkirke, før 
biskop Eidsvig arrangerte middag 
for spesielt inviterte gjester. 
Søndag formiddag deltok Kasper 
ved en jubileumsgudstjeneste i 
Trefoldighetskirken, hvor blant 
annet H.K.H. Kronprins Haakon 
Magnus deltok.
Til www.katolsk.no fortalte kardi-
nalen at han opplevde den øku-
menisk pregede jubileumshelgen 
som en historisk begivenhet - 
også for Den katolske kirke.
Kardinal Kasper besøkte også 
Norge (Trondheim) sommeren 
2003, da i anledning av 850-årsju-

bileet for opprettelsen av Den 
norske kirkeprovins, som gjorde 
at Trondheim ble erkebispesete 
i den katolske kirke
Kardinal Walter Kasper, pavens 
økumeniker ble i 1994  utnevnt  
til med-president for Det 
pavelige råd for fremme av Kris-
ten enhets felles katolsk-luther-
ske kommisjon. Den 16. mars 
1999 ble han utnevnt til sekretær 
for Det pavelige råd for fremme 
av Kristen enhet.
Han ble den  3. mars 2001 
utnevnt til president for Det 
pavelige råd for fremme av Kris-
ten enhet etter kardinal Edward 
Cassidy, som gikk av for alders-
grensen etter å ha ledet rådet 
siden 1989.
Kilde - Katolsk Informasjon-
stjeneste (Oslo) (20. august 
2008)

Menighetsfakultetet startet 
samarbeidet med jesuitt uni-
versitetet allerede i 2004

Våren 2004 ble det arbeidet med 
en en samarbeidsavtale mellom 
Det teologiske menighets-
fakultetet (MF) i Oslo og Det 
pavelige universitet Gregoriana 
i Roma. Avtalen innebærer at 
studenter ved MF kan få god-
skrevet studieopphold ved Gre-
goriana. I forlengelsen av dette 
kan det også bli mulig med 
en lærerutveksling mellom de 
to fakultetene, men dette ligger 
lenger frem i tid. MF vil med dette 
kunne tilby studenter en mas-
tergrad i katolsk teologi. Avtalen 
er kommet i stand på bakgrunn 
av at det allerede finnes katol-
ske studenter ved MF som vil 
benytte seg av dette tilbudet.
Gregoriana universitetet er Jes-
uittenes universitet i Roma  
Avtalen skjer samtidig som pro-
fessor Bernt Oftestad får tilbake 
retten til å undervise ved fakulte-
tet, en rett han mistet da han 
konverterte til Den katolske kirke 
for et par år siden.
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Thomas More feires av flere 
enn katolikker i dag!
Mores store altoppsluke-
nde lidenskap i livet var 
å få fanget William Tyn-
dale,  slik at han kunne 
bli brent på bålet! Hva 
var Tyndales forbrytelse? 
Han støttet Martin Luther 
og han oversatte og dis-
tribuerte bibler på engelsk 
til den engelske befolkn-
ing! William Tyndale blir 
kalt far til den engelske 
bibel.
Det sies i historien at 
han ofte pleide å piske 
seg selv for å oppnå tilg-
ivelse for sine synder. 
Hans eldste datter måtte 
ofte vaske blodet vekk 
fra hans skjorter. Ikke så 
merkelig at Luthers bibel-
forståelse  var lite attrak-
tiv for ham og at han 
ville hindre engelskmenn 
å lese Bibelen slik at de 
selv kunne finne ut av hva 
Guds Ord lærte. 
Thomas Hutton var den første 
som ble brent levende av St. 
Thomas More. 
“Det hadde ikke vært noen 
kjetterbål I England på 8 år. 
Det fikk More fort slutt på.  Han 
mente at hans forgjengere 
hadde vært slappe. Han kon-
kluderte med at ‘I fordøm-
melsen av kjettere, må 
presteskapet etter loven være 
mye raskere enn de 
var’”(Moynahan, God’s Best-
seller, p. 204).
Thomas Hutton ble altså 
More’s første offer. Han ble 
brent levende i 1530, den 
første av mange, mange ofre 
for ”skythelgenen” Thomas 
More!!. Thomas Hutton var en 
fattig og ydmyk pastor i Kent, 
og han pleide å dra regelm-
essig til Antwerpen for å få 
tak i det nye testamentet på 
engelsk. Det var på vei hjem 

beskyldte ham for kjetteri og 
et brutt munkeløfte m.m. Han 

ble drept.
Senere ble også John 
Tewkesbury torturert og 
drept av Thomas More, 
Det samme ble James 
Bainham. Sistnevnte sa til 
alle fremmøtte da han sto 
bundet til staken: ” For 
det første; Det skulle være 
lovlig for alle menn og kvin-
ner å ha Guds bok på 
sitt eget tungemål. For det 
andre: Biskoppen i Roma er 
antikrist og det er ikke noen 
skjærsild. Det ble ropt “kjet-
ter” og ordren ble gitt: ”tenn 
på ilden og brenn ham!”  
Mot slutten sa Tewkes-
bury; Herre, tilgi Sir Thomas 
More! Og be for meg godt-
folk, med disse ord tok 
flammene tak i hans hode. 
“ (Moynahan, God’s Best-
seller, p. 265).
Minst 10 reformerte 

kristne ble brent levende 
etter ordre fra Thomas 
More.
Thomas More ble en helgen 
I den katolske kirke I 1936 
og på reformasjonsdagen i 
år 2000 gjorde paven ham 
til skyts-helgen for politikere. 
I stedet for fordømmelse får 
han anerkjennelse. 

Hva sa pave Johannes Paul 
II om Thomas More?
“Det var akkurat når det gjaldt  
å forsvare  rett til å følge 
sin samvittighet at Thomas 
Mores eksempel skinner så 
sterkt. (!!!) Det kan sies at 
han demonstrerte på en hel-
hetlig måte verdien av å ha 
en moralsk samvittighet som 
er “et vitne for Gud selv. 
Hans stemme og dømmekraft 
trenger igjennom dypet av 
menneskenes sjel” “ (Encyc-
lical Letter Veritatis Splendor, 
58), selv om han, gjennom 

sine handlinger mot kjettere, 
reflekterte  sin kulturs begrens-
inger på den tiden.”  Begren-
sninger?? Det hadde vært 
nok å lese bibelen! Og hva 
Jesus sa om forfølgelse.
I  Constitution Gaudium et 
Spes. Står det ”det andre 
Vatikankonsil noterte seg 
hvordan det i verden i dag er 
“ en gryende bevissthet om at 
ingenting kan måle seg med 
et menneskes storhet, som 
står over alt annet og hvis 
rettigheter og plikter er uni-
verselle og inviolable” Sankt 
Thomas Mores liv illusterer 
en fundamental tro på politisk 
etikk.(!!!) Forsvaret for kirkens 
frihet fra utillatelig innblanding 
fra staten, er på samme tid et 
forsvar, i samvittighetbetydnin-
gens navn og i betydningen 
av individuell frihet vis-à-vis 
politisk makt.(!!!) Her finner 
vi fundamentale prinsipp i 
enhver sivil orden som er 
i overenstemmelse med den 
menneskelige oppfatning.  
 
Jeg er derfor trygg på at 
proklameringen av den fan-
tastiske person  Saint Thomas 
More som skytsengel for stats-
menn og politikere, vil tilflyte til 
det beste for samfunnet. Det 
er på samme måte i full ove-
renstemmelse med ånden i 
det store jubileum som tar oss 
med inn i det tredje årtusen. 
 
Derfor, etter  nødvendige over-
veielse, var jeg villig med 
på denne forespørselen. Jeg  
etablerer og erklærer Sankt 
Thomas More som den him-
melske  beskytter for stats-
menn og politikere,  og jeg 
erklærer at han må bli tilskre-
vet all liturgisk ære og privile-
gier som, ifølge loven, tilhører 
Patroner (skytshelgen). Slutt 
på sitat fra paven.

fra en av disse ekspedis-
jonene i 1529, med lasten full 
av smuglede bibler til England, 
at han ble arrestert og utsatt 
for den forferdeligste tortur for 
å få ham til å fornekte sin tro. 
Senere kom Bilney, Frith, Bay-
field. Richard Bayfield var en 
av de ledende menn i å frakte 
bibler til England. Han var 
utdannet på Cambridge og 
var en tidligere benedikter-
munk som hadde fått se evan-
geliet i sitt rette lys. Han 
hadde offentlig gitt avkall på 
sin tidligere katolske tro og 
stakk deretter av for å hjelpe 
og arbeide sammen med Tyn-
dale. Bayfiels hadde ansvaret 
for å frakte minst tre store 
partier med Tyndales bøker 
til England. Thomas More ble 
tipset om den tredje lasten og 
konfiskerte den. Bayfield ble 
senere tatt og fengslet i ”The 
Tower”, lenket til veggen fra   
nakken og livet og bena. More 

Rød messe og Thomas More

“Skytshelgenen” for advokater og 
politikere Thomas More
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Hva sier norske katolske 
nettsider om Thomas 
More?
”Han stilte seg helt avvisende 
overfor de tyske lutheraner-
nes lære, og for å hindre at 
den fikk innpass i England, 
anbefalte han uten betenkning 
de strengeste forholdsregler, 
inkludert kjetterforfølgelse”. 
More og en til, ble saligkåret 
den 9. desember 1886 ved at 
deres kult ble stadfestet av 
pave Leo XIII (1878-1903), og 
den 19. mai 1935 ble de videre 
helligkåret av pave Pius XI 
(1922-39). Kirken helligkåret 
Thomas More som martyr; 
men kirken sier at han like 
mye oppfylte forutsetningene 
for å bli kanonisert ved sitt 
helstøpte gudhengivne liv”. 
(MVV betrakter han som en 
fanatisk, hjernevasket religiøs 
morder))
More’s fest var tidligere 9. juli, 
men siden 1969 feires den 
22. juni. De to er nå blant 
de få engelske helgenene 
som æres i kirkens univer-
salkalender. Hans navn står 
i Martyrologium Romanum. 
Han er skytshelgen også for 
advokater. 

Rød messe
Her feirer de sin skytshelgen 
Thomas More.
Rød Messe referer til en 
messe som feires årlig i den 
katolske kirke. Den holdes for 
dommere, statsadvokater, for-
svarere, professorer ved juri-
siske fakultet, studenter og 
regjeringsansatte.  Den første 
røde messe ble avholdt i Paris 
1245.
En av de mest kjente røde 
messer blir feiret hver vår i 
St Matteus katedralen i Wash-
ington D.C. søndagen før den 
første mandagen i oktober. 
Den overværes av advokatene 
i høyesterett, medlemmer av 

kongressen, det diplomatiske 
korps, kabinettet og andre 
regjeringsdepartementer og 
noen ganger presidenten 
USA. Alle deltar på privat 
basis, mer enn i kraft av 
sine stillinger,  for ikke å 
svekke grunnlovens atskil-
lelsen mellom kirke og stat 
i USA. Denne logikk hadde 
større betydning i 1950 årene, 
da de første messene ble 
holdt, skriver internettlek-
sikonet wikipedia, ettersom 
katolisismen da ble vurdert 
med større skespsis enn i 
dag i amerikansk politikk.
Grunnen til at det heter rød 
messe er etter de røde kles-
draktene til til de katolske 
høyesteretts dommerne i 
Skottland.

Jesuittene underviser nå 
(tilfeldigvis?), alle de mil-
itære lederne i USA, 
jesuittenes universitet. 
 
1.) Øverste militære leder, 
Peter Pace. Utdannet ved 
Georgetown University  
2.) Kommandør av den Mul-
tinasjonale styrken Iraq, David 
Howell Petraeus. Utdannet 
ved Georgetown University  
3.) Forsvarsminister  i USA, 
Robert Gates Utdannet ved 
Georgetown University 
4.) Tidligere høyeste allierte 
Kommandør i Europa 
(SACEUR), General James 
Jones Utdannet ved Geor-
getown University.  
5.) Tidligere Forsvarsminister 
i USA, Donald Henry 
Rumsfeld, også  
utdannet ved Georgetown. 
6.) Nåværende stabsjef ved 
den amerikanske hær og 
tidligere kommandør for de 
allierte styrker i Irak, George 
Casey Utdannet ved George-
town University
 

Øverste bilde: Her er 
noen av deltakerne ved 
Rød messe i 2008; Bar-

bara Bush, George W 
Bush,  Og øverste leder 

for USAs høyesterrett 

Nederst: Den øverste 
militærsjefen i USA, 

Peter Pace, omgitt av 
sine katolske brødre.
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Joe Biden: “Obama 
vil bli testet”
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Joe Biden sier i et 
hemmelig opptak, at 
Obama vil ble testet før 
seks måneder er gått.
 
USA’s visepresident Biden er 
tilstede på et møte i Sheraton 
Hotel, Seattle søndag den 19 
Oktober 2008, for å samle inn 
penger til presidentkampan-
jen. Han vet ikke at det blir 
gjort et hemmelig opptak av 
talen. Her er et utdrag av talen 
som vakte stor oppmerksom-
het i USA. Vet han noe andre 
ikke vet?
“Vi kommer til å befinne oss 
midt i enorme vanskeligheter 
når vi blir valgt. Dette kommer 
til å bli virkelig tøft. Det 
kommer til å bli virkelig, 
virkelig, virkelig hardt. Vi 
kommer til å ha det største 
nasjonale underskuddet i 
moderne tid, nei ikke i mod-
erne tid, men i hele verden-
shistorien! Helt bokstavelig! 
Vi befinner oss i en situasjon 
hvor vi arver en gjeld som 
pr. idag alene blir på ca. 
¾ trillion dollar. Hører dere 
meg? Vi etterlot til denne 
mannen (Bush) ca. 232 mil-
lioner dollar i pluss. Som et 
minimum når vi overtar, om 
Gud vil, kommer vi til å ha nye 
$450 milliarder i gjeld. Men 
slik økonomien nå utvikler seg 
kan det fort bli så høyt som 
$750 milliarder.
28 stater er i  meget alvorlige 
problemer og de er iferd med 

å gi støtet til en økonomisk 
nedadgående spiral. Hvorfor? 
Fordi de kutter på servicetil-
bud, gjør folk arbeidsløse og 
deretter mister de sin skat-

teinntekt. Men i tillegg er det 
flere tøffe avgjørelser Barack 
blir nødt til å ta, en rekke 
tøffe avgjørelser, og det inklu-
derer ikke minst sider av vår 

utenrikspolitikk.
Og her er poenget jeg ønsker å 
bringe fram. Merk mine ord. 
Merk mine ord. Det vil ikke 
gå seks måneder før verden 

kommer til å teste Barack 
Obama slik de gjorde med 
John Kennedy. Vi er i ferd 
med å velge en brilliant 47-år 
gammel senator til president 

i de amerikanske stater. Husk 
at jeg sa dette stående her 
foran dere, selv om dere glem-
mer alt annet. Følg med, vi 
kommer til å få en internas-
jonal krise, en produsert og 
planlagt krise, for å teste dris-
tigheten til denne mannen. Og 
han kommer til å måtte ta noen 
virkelige tøffe avgjørelser. Jeg 
vet ikke nok om hva disse 
avgjørelsene må bli, men jeg 
lover dere at dette vil skje. 
Jeg har studert historien og 
etter å ha tjent under syv pres-
identer, kan jeg garanterer 
dere at dette vil komme til å 
skje. Jeg kan gi dere minst 
fire eller fem scenarioer hvor 
dette kan komme fra. Og pres-
identen kommer til å trenge 
hjelp. Han kommer til å trenge 
dere, ikke finansielt, men til å 
være en innflytelse i samfun-
net, til å stå sammen med ham. 
Det kommer ikke til å beg-
ynne med å være innlysende 
at vi har rett. Fordi alle disse 
avgjørelsene, når de først er 
tatt, og de virker, så blir de 
ikke sett på som kriseløsnin-
ger. Men hvis de ikke virker, 
blir det sett på som om du 
ikke tok den rette avgjørelsen. 
Det blir på samme måte som 
da vi nølte for lenge da vi 
hadde å gjøre med Bosnia 
og Kosovo, og resultatet var 
at nesten 200,000 mennesker 
mistet livet, som kanskje ikke 
hadde behøvd å miste sine 
liv om vi hadde handlet rik-

“Han kommer til å trenge 
dere, ikke finansielt, men til 

å være en inflytelse i samfun-
net, til å stå sammen med han.”
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VERDEN I DAG

tigere. Det er også slik vi 
gjorde feil i Irak og i Soma-
lia. Ja, det kommer til å bli 
noen veldig tøffe avgjørelser. 
De kan komme til å gjelde 
Midt-Østen eller krisene kan 
komme fra et annet konti-
nent. De kan også komme 
fra den nye maktposisjon som 
Russland har fått, når de nå 
omtrent flyter i en sjø av 
olje.”
Matthew Jaffe, ABC News, 
Washington, DC.  (Se 
YouTube.com)

                                      
Hva er det tidligere forsvars-
minister Colin Powell vet?                                                                                                                                
Fra et opptak i programmet: 
”Meet the press” (møt 
pressen) 19. oktober – 2008. 
”Jeg vil snakke til det ameri-
kanske folk og til verden og 
fortelle dem om et nytt bilde 
av amerikansk lederskap, et 
helt nytt bilde av Amerikas 
rolle i verden. Problemene 
vil alltid være der, men det 
kommer en kollosal krise i 
Amerika den 21 eller den 22 
januar, som vi ikke engang 
vet detaljene om ennå.” 
(MVV-redaksjonen kommen-
terer: Hvordan kan Colin 
Powel vite at en krise kommer 
på gitte datoer, når han samti-
dig hevder at han ikke vet hva 
det er? Foregår det noe bak 
kulissene i maktsystemene 
som trekker i trådene? 

“På fruktene skal dere 
kjenne dem” sa Jesus

Den store karismatiske, hel-
bredende Todd Bentley var 
ikke fra Gud likevel? Siden 
april og helt til sommeren 
holdt han møter i Florida 
med overføringer på TV til 
store deler av verden vis 
GodTV og TrinityBroadcast-
ingNetwork. 

Samtidig som han tilsynela-
tende helbredet, kastet folk 
overende og gjorde store 
mirakler, og inspirerte kir-
keledere utsendt helt fra 
Norge, levde ikke Todd 
Bentley et liv i samsvar med 
Bibelens lære og bud.
Han hadde et forhold på si, 
brøt ekteskapet oog levde 
et dobbeltliv. Å lyve og 
banne var heller ikke noe 
problem for denne mannen 
som påsto at han var ledet 
av en engel som besøkte 
ham. Han er nå separert fra 
sin kone og ingen av dem 
ønsker forholdet gjenoppret-
tet. 
Foreløpig har avsløringene 
ført til at han er fjernet fra 
styret i organisasjonen han 
selv startet.
Nå er det mange som 
undrer seg over at flere 
kjente karismatiske 
kirkeledere Strade, Joyner, 
Toronto-Arnott og Peter 
Wagner, som ordinerte han 
og profeterte over han, ikke 
var klar over disse prob-
lemene eller visste de det?  
Todd Bentley tar ikke ansvar 
for sine handlinger. Han 
legger skylden på Gud som 
ledet ham.
Var hans syndige handlinger 
Guds ledelse? Nei
Var hans handlinger på 
scenen Guds ledelse? Nei
Bentley forteller at Gud en 
gang gav ham ordre til å 
sparke en gammel dame i 
ansiktet! Og han gjorde det!

Hvorfor blir så mange 
kristne forfulgt! Fordi de 
ønsker tegn og under 
i stedet for å studere 
Guds ord og ta imot 
kjærligheten til 
sannheten, sier Jesus 
og Paulus i Matt,12:39, 
Mark.12:24,2, Tess.2:10

Biene er stresset

Verdens bier er stresset og går 
mot en massedød. Dette 
kan få dramatiske 
konsekvenser for 
menneskenes 
matforsyning.
Biene har gitt 
beskjed om 
hva de synes 
om industri-
jordbruket. De 
dør. Forskerne 
tror at de har mistet 
retningssansen. 
Plutselig en kveld kommer de ikke hjem til kuben, selv om 
de har mat nok der inne til alle, ja selv om dronningen er 
der, så kommer de ikke. Og så biene som var så gode net-
topp til å finne frem! Men fra i fjor til i år ble en tredel av 
biene borte i USA. Og det samme skjedde året før. Euro-
peiske birøktere rapporterer om det samme, men i mindre 
omfang.
Morgenbladet dro derfor til Kløfta. Til Birøktens Hus.
– Er det alvor, eller er det hauset opp?
– Det er alvor, sier Bjørn Dahle, birøkterlagets fagkonsu-
lent innen avl. – Dette er absolutt så bekymringsfullt som 
det fremstilles i mediene internasjonalt.
– Frykter dere kollapsen også i Norge?
– Vi er spent på tapsprosenten neste år. De farligste typene 
av midd er også her nå, sier Dahle. 

De forsvinner, «uten at vi forstår hvorfor», sa Edward 
Knipling, sjefen for det amerikanske landbruksdepartemen-
tets forskningsavdeling, så sent som nå i sommer.
Vi kan imidlertid lete hvor som helst for å finne forklaring 
på bidøden. Forklaringer finnes, til overmål, skjønt mr. 
Knipling har rett i at ingen ligger i dagen. 
Einstein og bier. 
Naturviternes kamp mot fengende forenklinger ytrer seg 
også i en debatt som handler om hva Albert Einstein vel 
visste om bier, og hva han kan ha sagt om bier og mat. 
Knapt en artikkel om dette temaet er skrevet uten føl-
gende Einstein-sitat: «Forsvinner biene, er det ute med 
menneskene fire år senere.»
…..Og så venter man i større spenning enn noensinne på 
våren. I Danmark og deler av Sverige, altså land det ikke 
er så unaturlig å sammenligne seg med, var tapsprosenten 
i år 30. Mot ti i Norge.
– Hva har økonomien i norsk birøkt med skrekkscenari-
oene å gjøre?
– Så store tap vil ikke birøkterne tåle, da blir det kroken 
på døren. Et selskap med stor egenkapital kan tåle noen 
dårlige år, men som birøkter har du ikke den 
bufferen. Og som sagt, det er ikke forsyningen 
av honning til folket dette handler om, men kon-
sekvensene for landbruket og altså matproduks-
jonen, siden nesten alle avlinger trenger biene til 
bestøvning.
 
Publisert 10. oktober 2008
Av Håkon Gundersen 
Morgenbladet
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SVAR FRA BIBELEN

Den som tror og blir døpt 
skal bli frelst, men den som 
ikke tror, skal bli fordømt. 

Legg merke til rekkefølgen. Troen 
kommer først. Troen på alteret….. 
Jesu offer for menneskehetens frelse, 
tilgivelsen og nåden og hjelp til å leve 
et nytt liv med Kristus. Eller vet dere 
ikke at alle vi som ble døpt til Kristus 
Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble 
altså begravet med Ham ved dåpen 
til døden, for at slik som Kristus ble 
oppreist fra de døde ved Faderens 
herlighet, slik skal også vi vandre i 
et nytt liv  Dåpen er en avleggelse 
av kjødets urenhet og en god samvit-
tighetspakt med Gud, og er det neste 
steg inn i Guds helligdom, der hjelpen 
er tilgjengelig for å nå målet.  I dag 
finnes det to dåpsformer; barnedåp 
med sprinkling/helling av vann på  
hodet, og de troende, voksen, bevisst 
dåp ved full neddykking. Men Paulus 
sier at det finnes bare èn dåp, på 
samme måte som det finnes bare 
en Gud og en Herre . Barnedåp 
var ukjent på bibelsk tid og er et 
senere menneskepåfunn. Jesus sa: 
Og forgjeves tilber de meg, når de 
underviser menneskebud som om det 
var den rette lære. For dere setter 
Guds bud til side og holder fast 
på mennesk-
ers forskrifter. 
Å følge den 
lære Jesus og 
apostlene 
underviste i er 
en sikker 
garanti for å bli 
frelst.
Da Paulus 
kom til Efesos 
skjedde det 
der som alle 
andre steder: 
Da de hørte 
dette, ble de 
døpt i Herren 
Jesu navn. 
Mark. 16:16.        

Er voksendåp en 
betingelse for å bli 
frelst? 

Kan troen og dåpen 
skilles, eller er dåpen 
i seg selv en troshan-
dling?

Hvorfor skulle kanaanittene drepes da 
israelittene invaderte landet?

Har Bibel-kritikerne rett når de hevder Gud 
var urettferdig da Han ga dødsdommen over 
kanaanittene?

Mange forkaster Gud fordi Han ga ordre til utryd-
delsen av kanaanittene som hadde bosatt seg i Israel, 
landet som Gud hadde lovet Abrahams etterkommere. 
Men det var en årsak. Gud ønsker ikke noens død. 

”Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den ugudelige 
skal dø”.   
”Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på 
miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd, 
han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige 
slippe straff.”
Historie og arkeologi kan i dag bekrefte kananittenes grusomhet. 
Utgravninger viser at ofringer av barn skjedde i stor skala over 
hele landet. Krukker med barneskjeletter forteller en forferdelig 
historie. I historien om Sodoma og Gomorra vet vi at fremmede 
ble voldtatt så snart de satte foten innenfor byporten. Disse 
byenes innbyggere var også etterkommere av Kanaan.
Ved å vokse opp i et slikt fordervet samfunn ville etter hvert 
alle være en del av grusomheten, både liten og stor. Vi ser 
bare i dag hvordan et stadig økende voldsamfunn preger barna 
slik at volden også øker blant dem. Hvordan ville de da se 
ut om grusomhet og hevn skulle slå ut for fullt? Det var ikke 
lenger noen innflytelse til stede i samfunnet for endring. Alle ble 
gjennomsyret av ondskap og hver neste generasjon måtte bringe 

videre og øke  grusomhetene. Samfun-
net var fortapt.
Ikke før syndens mål var fullt, sier 
Gud, ville han ødelegge amorittene som 
bodde der (Kanaans sønner). Gud kunne 
ikke lenger se en framtid for Israel med 
kanaanittene i landet. 
En gammel jødisk bok (Jashers bok) 
forteller at Noa delte opp verden 
mellom sine sønner. Kams etterkom-
mere fikk Afrika. Men en av Kams 
sønner, Kanaan, stoppet opp på veien 
og ble værende i landet som var 
tildelt Sems etterkommere. Vi vet ikke 
om dette er tradisjon eller sannhet 
men Kanaans etterkommerne slo seg 
tydeligvis ned her og ble værende… 
inntil syndens mål var fullt.  Esek 33;11, 
2 Mos. 34;6-7, 1Mos.15:16

Rom. 6:4,5,
Mark 7:7-8 Ap.gj. 
19;1-5     

Bilde av dåps-
basseng, for vok-
sendåp, i ruinene 
etter en tidlig kirke 
i Efesos
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Hva vil det si å ha Jesu tro?

Å ha Jesu tro er å ha den tro Han 
hadde. Å tro at Gud finnes, er 
ikke den tro Bibelen snakker om. 

Selv demonene tror på det. Jak.2;19. 
Den bibelske tro ligger nærmere det 
norske ordet tillit. ”Å tro er full tillit” 
sier Paulus (Heb.11;1) På hvilken måte 
hadde Jesus tillit til Gud?  David Gates 
sier det så fint i DVD serien Extreme 
Faith (YouTube). “Selv da Jesus hang 
i all sin smerte og nød på korset, så 
han i tro forbi korset og la alt trygt 
i Guds hender”. Han stolte fullstendig 
på Gud. Han handlet alltid på sin tro. 
Troens menn gjorde det samme, slik vi 
leser i Heb 11 kap. De trodde og de var 
lydige mot Gud.
Når vi mangler tro så mangler vi 

I
Hvordan passer 
profetien gitt 
Abraham med 
det som faktisk 

skjedde?

 I 2 Mosebok 
12;40-41  leser vi 
at tiden Israels barn 

bodde i Egypt var 430 år. De 
dro ut på nøyaktig samme 
dag!  
Men mange har sett prob-
lemene som oppstår når man 
vet at Josefs brødre, Levi, 
Juda, Ruben og de andre, 
kom til Egypt da de var godt 
voksne og hadde barn. Når 
Moses blir født er han olde-
barn av Levi på farsiden (Levi 
-  Kehat - Amram – Moses), 
og  barnebarn av Levi på 
morsiden!  Jokebed , mor til 
Moses, var datter av Levi.  
Det kan umulig ta 430 år å 
få et barnebarn!!  Løsningen 
kommer av hvor man beg-

SVAR FRA BIBELEN

Hvor lenge var israelittene i 
fangenskap i Egypt?

ynner å regne de 
430 årene. Da Abra-
ham, Isak og Jakob 
levde i Negev ørk-
enen og Hebron 
områdene var de 
nomader på 
fremmed jord. 
Kanaans sønner 
eide jordområdene 
og etter hvert lå hele 
Kanaans land under 
Egypt. Vi leser  i 
Bibelen at Abraham 
måtte kjøpe et jord-
stykke av en hetitt da 
han skulle begrave 
Sara.
Etter at Israels barn kom 
til Egypt levde de lenge i 
frihet og kunne reise frem 
og tilbake til Kanaan. På 
denne tiden var det mulig 
for Efraims etterkommere å 
kjøpe jord i Kanaan og de 
bygde byer bl.a.i øvre og 
nedre Bet-Horon,  i dag 
mellom Jerusalem og TelAviv. 

Israel lå fortsatt 
under Egypt.
Først etter at Josef 
døde ble de gjort 

til slaver. Sannsynligvis sam-
menfaller dette med at det 
18 dynasti kommer til makten 
og Hyksosfolket i Gosenom-
rådet blir delvis drept, for-
drevet og gjort til slaver. 
Den jødiske historieskriveren 
Josephus skriver at israelit-
tene var til sammen 230 år i 
Egypt. Regnes de 430 årene 
fra året Abraham inngikk en 
pakt med Gud og ble lovd 
at hans etterkommere skulle 
får hele landet Israel, stem-

egentlig tillit til det Gud sier. Vi tror 
ikke helt på det. Det første Satan gjorde 
før han fristet Eva, var å så tvil om 
det Gud hadde sagt. ”Har Gud virkelig 
sagt?” Dernest motsa han Gud og sådde 
tvil i Eva hjerte. 
I dag er det mange som lar disse 
ord ringe i ørene. “Har Gud virkelig 
sagt”? Å tro er å overgi sine tanker, 
sine selvkloke meninger, sine holdnin-
ger, menneskebud og tradisjoner…. og 
bare gjøre og følge det Gud, og ingen 
andre, har sagt.”Hver den som hører 
disse mine ord og ikke gjør etter dem, 
han er lik en uforstandig mann som 
bygde huset sitt på sand.” Matt. 7:26 
hva skedde? Huset falt. Og fallet var 
stort. 
Jeg taler alt slik min far lærte meg. Sa 
Jesus Joh 8,31. “Tro på Gud og tro på 
meg”, Joh 14.1.

mer det perfekt. Slik står 
det da også i septuangita 
(den jødiske oversettelsen av 
GT til gresk). Tiden Israels 
barn hadde vært i Kanaan og 
Egypt var firehundre og tretti 
år. Paulus er også klar 
over dette kan vi lese i 
galaterbrevet 3:17; hvor han 
skriver at løftet (pakten) til 
Abraham kom 430 år før 
loven på Sinai. 1 Krøn. 6:2.3. 
1 Krøn.7:21.24

Hva er Jesu tro? 
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sabbat med høytidelig hvile, en hellig 
samling. Da skal dere ikke gjøre noe 
arbeid. Den er Herrens sabbat overalt 
hvor dere bor”.

7 år syklusen ble kalt en år-uke
“I seks år skal du så til åkeren din, og 
i seks år skal du beskjære vingården din 
og samle inn avlingen fra den. Men i det 
sjuende året skal det være sabbat med 
høytidelig hvile for landet, en sabbat 
for Herren. Da skal du verken så til 

Guds klokke er alltid riktig innstilt.

bake, og kok det dere vil koke. Legg til 
side alt som blir til overs, så det kan bli 
tatt vare på til neste morgen.”
3 Mos 23,3: “I seks dager skal arbeidet 
gjøres, men den sjuende dagen er det 

Gud laget menneskenes første kalender. Allerede i skapelsen ble 
lysene på himmelen skapt for  å angi årstider, dager og år. I Guds 
kalender hadde 7-tallet en helt spesiell plass. Det representerte 
Guds fullendte skaperverk. Det representerte også en spesiell hvile. 
Denne hvilen er et spesielt samfunn mellom Gud og menneskene 
Han skapte. Tid ble satt til side med dette som formål.

Den store tidsuken

7-dagers uken 

2 Mos 16,23. “Da sa han til dem: 
Dette er hva Herren har sagt: 
I morgen er det sabbatshvile, en 

hellig sabbat for Herren. Bak det dere vil 

av Elin Haugvik 
Berglund
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åkeren din eller beskjære vingården din. 
Det som vokser av seg selv etter høsten, 
skal du ikke høste inn. Du skal heller 
ikke samle inn druene fra de ustelte vin-
trærne, for det er et år med sabbatshvile 
for landet”.                     3 Mos 25,3.-5

7 x 7 spesielt hellig; ett sabbatsår + et 
jubelår
“Og du skal telle sju sabbatsår, sju 
ganger sju år. Tiden for de sju sabbat-
sårene blir da førtini år”,    3 Mos 25,8. 

Alt dette var Guds forordning i Hans 
utvalgte land, Israel, og ikke noe men-
neskepåfunn.

Da de lot være å holde sabbatsåret i 490 
år, la Gud landet øde i 70 år, mens folket 
var i Babylon. Det var så mange sabbat-
sår som de hadde uteglemt.
“Dette skjedde for at Herrens ord ved 
Jeremias munn skulle bli oppfylt, helt til 
landet hadde fått nyte sine sabbater. Alle 
dagene det lå øde, holdt det sabbat, helt 

til sytti år var oppfylt. 2 Krøn 36,21 

Er 7-dagers uken også en del av en større 
plan?

Hva med tusenårsuke?
“Men de himler og den jord som er nå, 
blir ved det samme Guds ord spart til 
ilden ved tiden for de ugudelige men-
neskers dom og fortapelse. Men dette 
ene må dere ikke glemme, mine kjære, at 
for Herren er én dag som tusen år, og 

Den store tidsuken
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tusen år som én dag. 2 Pet 3,7-8 

1000 år er som 1 dag

Offerlammet skulle vente i 4 dager før 
det ble slaktet.
I den forbindelse er det en interessant 
instruksjon jødene lærte. Offerlammet 
som skulle slaktes i påsken, ble valgt ut 
4 dager i forveien, altså den tiende Abib. 
Lammet ventet og var klar fire dager før 
det ble slaktet. Jesus det sanne offerlam 
ventet i 4000 år (dager) slik åpenbarings-
boken beskriver det, fra verdens grund-
vold ble lagt. (Åpenbaringen 13:8). 
Mange kristne og rabbinske tradisjoner 
har prøvd å forklare hva disse fire dagene 
skulle symbolisere. Synspunktene har 
vært forskjellige. Men her representerer 
en dag 1000 år, og når tidens fylde var 
inne.(Mark 1:5) kom Han som profetien 
omhandlet.

På den tredje dag skal han reise oss 
opp.
”Kom og la oss vende om til Herren! For 
Han har revet i stykker, men Han skal 
også lege oss. Han slo, men Han skal 
også forbinde oss. Han skal gjøre oss 
levende etter to dager. På den tredje dag 
skal Han reise oss opp, så vi skal leve for 
Hans åsyn”. Hos 6,1.2  
Etter 4 dager, eller fire tusen år fra Adam, 
blir Jesus korsfestet. Så vil det bli nye to 
dager eller to tusen år før den tredje 
dagen eller et tusen år da vi skal blir reist 
opp for å være i Guds vidunderlige rike. 
Oppstandelsen skjer altså på den tredje 
dagen altså når de 3000 år begynner.

7  måneder satt til side hvert år i den 
jødiske kalender.
Det er interessant at av de 12 måneder 
vi har vært år, er det 7 av dem som er 
satt til side for fastsettelse av fester. Kun 
7 måneder med fastsatte høytider som 
skulle være en skygge av det som skulle 
komme.  
Alle de gammeltestamentlige festene fikk 
eller får sin oppfyllelse i det nye. Høstens 
festdager var et symbol på endetiden.
SE SKJEMA side 20

Sabbatshvilen kommer
 “Derfor gjenstår det en sabbatshvile for 
Guds folk.  Hebr 4,9

                                                                                                                                        

Den første dagen:  0 -1000    År f. Kr
Adam  blir skapt og dør år        930  3060 
Set fødes i  130 og dør  i          937 3053 

Den andre dagen: 1000-2000              
Noah    født 1056                      2934               
Shem               1556 – 2168
Vannflommen     1656                 2334

Den tredje dagen   2000-3000        
2038   Abraham blir født                       1952    
2113   Abraham drar til Kanaan      1877
          Moses blir født         1527  
  
2544  Utgangen av Egypt      1446         
      
Den fjerde dagen : 3000-4000 
Saul blir konge                1040
David blir konge               1010  
    
3024 Byggingen av templet  
begynner 480 år etter utvandringen       966                 
Templet og Jerusalem blir 
ødelagt          587

3533  Dekret sendes   
ut om gjenoppbygging                
       457        
 (70 år-uker = 490 år 
i Daniel 9 begynner her)     

Den femte dagen:  4000-5000         År e. Kr. 
4023  Jesus blir døpt                          27
          (etter 62 år-uker, Dan.kap 9)                                
4027  Jesus korsfestet 
          (midt i Daniels år-uke)      31
4030  Slutten på de 70 år-uker        34 

Den sjette dagen:   5000-6000 
Det lille horn dukker opp etter  de
4 verdensriker i Dan 7       538
Det lille horns maktperiode over    
                               1798
     
    ca. 5998  år e. skapelsen                      2009
6000 år  etter skapelsen slutter i år     2010-2012 ? 
   

Dersom vi tar høyde 
for små usikkerhets 
momentene så kan 
tidstavlen se slik ut 
(med takk til snart 99 
år gamle Ove Martin-
sen): 
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6000 arbeidsdager + 1000 år i sabbats-
hvile. Landet vil ligge udyrket og de frel-
ste vil hvile.  Se, Herren gjør jorden tom 
og legger den øde, omvelter dens over-
flate, og dem som bor der sprer Han 
omkring. Hvordan går det med dem? 
.....Jorden sørger og visner bort, verden 
svinner bort og visner. De stolteste folk 
på jorden svinner bort. Jorden blir van-
helliget av dem som bor der, fordi de 
har overtrådt lovene, brutt forskriften og 
aktet den evige pakten for intet. Derfor 
blir jorden fortært av forbannelsen, og 
det er de som bor på den, som må bære 
skylden. Derfor brennes de som bor på 
jorden, og de menneskene som blir igjen, 
er få”.  Og hvor er de få som blir igjen? 
Jes 24,1, 4-6
Det er her himmelen kommer inn. Jesus 
sa; “I Min Fars hus er det mange rom. 
Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg 
går for å gjøre i stand et sted for dere. 
Når Jeg har gått bort og gjort i stand et 
sted for dere, skal Jeg komme igjen og 
ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal 
også dere være. Dere vet hvor Jeg går, 
og dere kjenner veien.”  Joh 14,2-4 I 

Hvor dro Jesus? Til himmelen, mens de 
så på. Når starter sabbatshvilen? Når Han 
kommer tilbake for å ”ta dere til meg”.
Skal vi bare være i himmelen i 1000 år? 
Ja, etter dette skriver Johannes etter en 
åpenbaring han fikk se, at de som får 
del i den første oppstandelsen: levde og 
regjerte med Kristus i tusen år. Paulus 
sier at den første oppstandelsen skjer når 
Jesus kommer:

Når 1000 års sabbatshvile er over skjer 
det noe nytt:
“Og  jeg, Johannes, så den hellige 
Staden, Det nye Jerusalem, komme ned 
fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand 
som en brud smykket for sin brudgom”. 
Åp 21,2 Vi vet at dette skjer etter de 
tusen år fordi i kapitlet før får vi vite:  
“Når så de tusen år er omme, skal Satan 
slippes fri fra sitt fengsel.  Hva gjør 
han da? Jo han forfører de som ikke 
er i staden; og de drog opp på jordens 
høyslette og omringet de helliges leir og 
den elskede staden. Og ild falt ned fra 
Gud fra himmelen og fortærte dem. Åp 
20,7.9
Sabbatshvilen er over, en ny tid kommer 
 “Og jeg så en ny himmel og en ny jord, 

for den første himmel og den første jord 
var blitt borte, og havet er ikke mer. Og 
Gud skal tørke bort hver tåre fra deres 
øyne, og døden skal ikke være mer, heller 
ikke sorg eller gråt eller smerte skal være 
mer, for de første ting er blitt borte.”
Åp 21,1.4
Den store årtusenuken er over! En ny 
tid starter.

Den syvende dagen     
I himmelen! Sabbatshvile i 1000 år

Skal dagene regnes fra Skapelsen eller 
fra syndefallet? Ingen vet hvor lenge 
Adam og Eva var i paradiset før de falt i 
synd. En jødisk tradisjon sier 7 år.   Bibe

“Kun Gud kjenner den nøyaktige 
tid. Ikke engang Sønnen eller  

 englene vet. Men vi vet at vi er 
svært, svært nær.

Kan vi regne oss fram til når de 6000 
årene er omme?
Ja, med noe feilmargin så kan vi det. De 
største og beste bibelforskere har ikke så 
store problemer  med å regne det ut fra 
de opplysninger Bibelen selv gir. Likevel 
er det noen problemområder som f.eks. i 
ættetavlen etter Noa. Arpaksad var Sems 
førstefødte. Men hvem var Sems sønn? 
I følge GT var det Sjelah. I følge NT 
og Septuanginta var det Kenan. Jødiske 
tradisjoner hevder at Kenan begynte med 
astrologiske forbudte aktiviteter og ble 
straffet med blant annet utelukkelse fra 
ættetavlene. Utstøtelse med andre ord. 
Hvor gammel var han da han fødte 
Sjelah? Det vet vi  ikke. Her tipper vi 30 
år, for å få han plassert i utregningen.

len sier også at trengselstiden mot slutten 
vil bli forkortet. Dagen og timen kjenner 
ingen. Heller ikke det nøyaktig året.
Kun Gud kjenner den nøyaktige tid. Ikke 
engang Sønnen eller englene vet. Men vi 
vet at vi er svært, svært nær. Matt.24:36

Hva om?
Hva om  tidsregningene fra bibelen stem-
mer? Hva om det bare er noen få år igjen, 
kanskje ett eller to?  Du har bare to som-
merferier igjen? To år for din karriere? 
Vil det bety noe for deg? Dine prioriter-
inger? Din tid eller ditt pengebruk? 
Er vi blitt altfor trygge på at alt går bra 
til slutt?  Eller har vi en jobb å gjøre med 
oss selv, og med den oppgaven Gud ga 
ALLE sine etterfølgere.
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Tiden nå er avgjørende for vår frelse.

Vår beredelse og misjon
Vår beredelse innebærer å gi slipp på oss 
selv, bli født på ny og bli fyllt og ledet av 
Ånden. Uten denne personlige forvan-
dling skal vi ikke se Guds rike.  
Jesus svarte og sa til ham: “Sannelig, 
sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir 
født på ny, kan ikke se Guds rike.” Joh 
3,3.
“Derfor er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus, de som ikke 
vandrer etter kjødet, men etter Ånden”, 
Rom 8,1. Det er definisjonen!

Beredelsens ABC: 
Be, vær våken,  bli født på ny!
 “Derfor om noen er i Kristus, er han en 
ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt 
er blitt nytt”.  2 Kor 5,17.

Selvet som må dø
Vi må korsfestes med Kristus: 
“Så sa Han til dem alle: Hvis noen vil 
komme etter Meg, da må han fornekte 
seg selv og daglig ta opp sitt kors og 
følge Meg”,   Luk 9,23. 

Ikke tenke på seg selv.
“Disse er skamflekker ved kjærlighets-
festene deres. Mens de fryktløst fester 
sammen med dere, tjener de bare seg 
selv. De er skyer uten vann, som blir 
drevet omkring av vindene, sene høsttrær 
uten frukt, to ganger døde, revet opp med 
røttene”, Jud 1,12 .
“For jeg frykter at jeg ikke skal finne 
dere slik jeg ønsker når jeg kommer, 
og at jeg skal bli funnet av dere slik 
dere ikke ønsker. Jeg frykter at det vil 
være stridigheter, misunnelse, utbrudd 
av vrede, selvhevdelse, baktalelse, slad-
der, hovmod og opprør”, 2 Kor 12,20.
“Ha samme sinn overfor hverandre! 
Trakt ikke etter det høye, men hold dere 
gjerne til de lave! Vær ikke selvkloke!” 
Rom 12,16. 
“Gjør ikke noe ut fra ønske om egen 
nytte eller lyst til tom ære, men enhver 
skal med ydmykt sinn anse de andre 
høyere enn seg selv. Ingen av dere må 
bare trakte etter det som er best for 
en selv, men også etter det som gagner 
andre”, Fil 2,3-4.
“For hvor det er misunnelse og 
selvhevdelse, der er det også forvirring 

Festdagene i 
Gamle Testamentet 
Skygge av det som 
skulle komme

De oppfylte hen-
delsene i Nye Tes-
tamentet

Utregning/når 

VÅREN:                         Jesu første komme

1.Pesach (påskelam-
met slaktes, blod 
smøres på døren for 
å redde liv) og usyr-
ede brøds høytid 
(flukt gjennom ørk-
enen) og  
3dje dag (Førstefrukt, 
svinging av kornbån-
det)
Siste sabbat i 
høytiden skal minne 
om ferden igjennom 
Rødehavet

Jesus er påskelam-
met. Hans blod reder 
liv.
Jesus er Livets brød 
som kommer ned fra 
himmelen
Jesus er Første- 
frukten (av de 
oppstandne) 
=oppstandelen. Sto 
opp den tredje dag. 
. Han døde for at vi 
skulle bli renset og 
leve.

1 Nisan - Nymåne
14 Nisan 
Påskekvelden – 
påskelammet 
slaktes
15 Nisan Høytids-
sabbat
16 Nisan Oppstan-
delsen svinging av 
kornbåndet.
17 -20 Nisan forts. 
av usyret brøds 
høytid 
21 Nisan ny høytids-
sabbat

1.Shavout  Ukenes 
høytid 
Loven ble gitt på 
Sinai
– 1 sabbat

Pinsefestens dag.
Guds lov nedlagt i 
hjertene – Nye pakt. 
Guds Ånd utdelt
Tidligregnet falt.

50 dager etter 14 
Nisan

3.Yom Terah  
Basunenes 
høytid – 
1 sabbat
Varsler dommen 
som snart 
kommer

Forvarsel/forberedelse 
før dommen som 
innebærer forkastelse 
eller frigivelse.
Senregnet faller for 
å modne grøden før 
innhøstningen.

Starter første dag 
i 7 måned (Tisri). 
Måneden starter når 
nymånen er 
observert.
Herfra hentes 
uttrykket Jesus 
bruker;  dagen og 
timen vet ingen..

3.Yom Kippur  For-
soningsdagen. En 
dag for bønn og 
faste, oppgjør, tilgiv-
else og sletting av 
synder…. eller 
utstøtelse av leiren.
1 sabbat

Representerer 
oppgjørets time.
”Timen for hans dom 
er kommet”
Det er tid for å berede 
seg for Jesu 
gjenkomst, å få sine 
synder slettet og la 
seg lede av Guds Ånd 
slik at vi blir funnet 
verdige. 
Når forsoningsda-
gen er over er 
nådedøren stengt. 

Starter den 10 
dagen i den 7 måned 
(etter observasjon av 
nymånen)

3.Sukkot  Starter med 
en sabbat 
Løvhyttefesten. 
Reisen i ørkenen på 
vei mot det jordiske 
Kanaan, det lovede 
land. Jesus midt iblant 
dem i skystøtten.

Jesu gjenkomst - 
Innhøstningen av 
de frelste oppskre-
vet i livets bok og 
de døde står opp. 
7 dager reise til 
stjernenes myriader 
til selveste himme-
len, det himmelske 
Kanaan. Jesus er i 
blant oss.

Starter den 15 
dagen etter 
nymånen i  den 7 
mnd.

Den store sabbat Samling til bords i 
himmelen!

22 dagen etter 
nymånen

HØSTEN:                    Jesu annet komme
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og all slags ond gjerning”, Jak 3,16 
Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi 
oss selv, og sannheten er ikke i oss. 
“Og Han er Selv soningen for våre 
synder, og det ikke bare for våre, men 
også for hele verdens”.
“Og dette er løftet som Han Selv har gitt 
oss, det evige liv”, 1 Joh 1,8.  2;2.25.
“Hver den som kommer til Meg og hører 
Mine ord og gjør etter dem, Jeg 
skal vise dere hvem han er lik:  
Han er lik et menneske som 
bygde et hus, som gravde dypt 
og la grunnmuren på fjellet. 
Og da vannflommene steg 
og vannstrømmen brøt vold-
somt mot huset, kunne den 
ikke rokke det, for det 
var grunnlagt på fjellk-
lippen”,
Luk 6,47-48. 
“Og etter at Han var 
blitt fullendt, ble Han 
opphavsmann til evig 
frelse for alle dem som 
lyder Ham”, Hebr 5,9.
“Og vi er Hans vitner 
om alt dette som har 
hendt, og det er også 
Den Hellige Ånd som 
Gud har gitt til dem som 
lyder Ham”, Apg 5,32
“Men hvorfor kaller dere 
Meg Herre, Herre, og gjør 
ikke det Jeg sier?” Luk 
6,46.
“Han drog meg opp fra den 
grusomme avgrunnen, ut av den 
gjørmete leiren. Han satte mine 
føtter på klippen, og trygget mine 
skritt”, Sal 40,3.
“Men må det være langt fra meg å rose 
meg av noe annet enn vår Herre Jesu 
Kristi kors. Ved Ham er verden blitt kors-
festet for meg, og jeg for verden. For i 
Kristus Jesus betyr verken omskjærelse 
eller mangel på omskjærelse noen ting, 
men en ny skapning”, Gal 6,14-15.

Når denne forvandling har funnet sted 
vil vårt største ønske og trang være å 
hente mennesker inn i Guds fellesskap 
og advare om de kommende katastrofer 
som vil ramme alle som ikke har Guds 
segl i sine panner.
Det er så mange mennesker der ute! Opp-

gaven kan virke helt 
håpløs. Gud ber 

oss bare om å så, og å oppføre oss slik 
at mennesker blir tiltrukket av Faderens 
kjærlighet. Da vil søkende mennesker 
som ånden taler til, komme. Snart vil 
evangeliet skinne i et lys vi aldri før har 
sett det. Det vil overstige pinsefestens 
dag! 

Inspirerende sitater:
“Når den tredje engels budskap vokser 
til et høyt rop (Åp.18;1), vil stor kraft 
og herlighet ledsage forkynnelsen. Guds 
folks ansikter vil skinne med et lys fra 
himmelen.” 7 T 17

En tredjedel av himmelens engler ble 
forført. Eva og Kain, hennes førstefødte, 
ble forført. Alle på åtte nær ble forført, på 
syndflodens tid. Mange av de religiøse
lederne på Kristi tid ble forført, enda de 
var vitne til at Guds Sønn utførte noen
av sine største mirakler,” EGW. 5  T 394
 (Spirutal Gifts. Bind 2, side 277),

I de siste dager når satans makt intensi-
veres, kommer han til å forføre endog de 
utvalgte, om mulig. (Matt. 24,24). Fordi 
satans fristelser øker i kraft, er den tid vi 
lever i, full av fare for Guds barn”
(Counsels to Teachers, side 322).

“Vi må føre en stadig kamp mot 
selviskhet og fordervelse i det men-
neskelige hjerte. . De som glemmer Gud, 
selv om det bare er for en time eller et 
øyeblikk, går på en farlig sti.” 5 T 397:

“Men ta dere i vare, så ikke deres 
hjerter blir tynger av rus, drukkenskap 
og bekymringer for dette livet, slik at den 
dagen skulle komme uventet over dere.
For den skal komme som en snare over 
dem som bor på jorden. Våk derfor og be 
alltid om at dere skal bli holdt verdige til 
å unnslippe alt dette som skal skje, og til 
å bli stående for Menneskesønnen”
Luk. 21:34-36

Ta det på alvor! Tiden er nær.

Slik som frøet må begraves 
for å kunne blomstre, ber Kris-
tus oss om å dø fra selvet, få 
et nytt liv og vokse i “livets lys”

“Be, vær våken,  bli født på ny!
“Derfor om noen er i Kristus, er han 

en ny skapning. Det gamle er forbi. 
Se, alt er blitt nytt.”  (2 Kor 5,17)
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Da Guds egen Sønn vandret blant mennesker, forkynte han ”evangeliet om 
riket.” Han hevdet også at det nettopp er evangeliet om dette gudsriket som skal 
forkynnes over hele jorden.  (Matt. 4:23. Matt. 24:14. Mark. 1:14.)

som oppfyllelsen av dette rike. Hvis vi 
skal finne ut hva ”evangeliet om riket” 
betyr, må vi la Skriften forklare seg selv. 
Det holder ikke å kapre ordene uten å 
ha med hva de inneholder i bibelsk sam-
menheng.

Hvilket evangelium?
Da Jesus forkynte på tempelplassen, Luk. 
20:1 og da han appellerte til folket om at 
de måtte omvende seg, Mark. 1:15, var 
det gudsrikets prinsipper han framholdt. 
Da han ”gikk opp i fjellet”, Matt. 5:1, 
for å forkynne, fortalte han ikke om sin 
forestående død på korset, men han fork-
larte dem om fruktene og resultatet av 
denne forsoningen i deres liv. Han under-
viste dem i hvordan menneskene som 

Evangeliet 
om Guds rike

Noen stjeler dessverre ordet evan-
geliet og gir dette navnet til hva 
de enn måtte ønske å fokusere 

på av egne ideer og forkynnelse. Andre 
legger beslag på ordet riket, og definerer 
sin egen teologi og organisasjonsstruktur 

av john Berglund
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skulle bli borgere i Guds riket, måtte 
tenke, føle, mene, handle og være. Han 
forklarte dem og oss at dette riket er for 
mennesker som har latt Guds Ånd foran-
dre seg så dypt og gjennomgripende, at 
de ikke lenger tilhører denne verden selv 
om de lever i den. Hans rike er for de 
ydmyke, rene og rettskafne. De som vil 
være borgere der må la Gud rense seg 
fra både syndens skyld og makt. De er 
fullstendig døde fra seg selv og lever for 
himmelens sannheter. 

Som svar på spørsmålet om når Guds 
rike ville ble opprettet, svarte Jesus at 
Guds rike ikke er noe vi kan se med 
øynene, for dette riket er inne i dem 
som har et rett forhold til sin Gud, Luk. 
17:20.21. Ordet som er oversatt enten 
inne i eller iblant dere i ulike overset-
telser, er det greske entòs. Dette ordet 
finnes bare ett annet sted i Bibelen og det 
er i Matt. 23:25. Der leser vi: ”Ve dere, 
skriftlærde og fariseere, dere hyklere, 
som ligner kalkede graver som utvendig 
er vakre å se til, men innvendig er fulle 
av dødningeben og all slags urenhet”. At 
innvendig eller inne i er rett oversettelse 
her, kan ingen argumentere mot. Det er 
derfor ganske rimelig at Jesus mente 
at Guds rike kommer til syne inne 

ikke la noen lure deg til å tro at men-
nesker som begår urett og ikke er endret 
av Guds kraft, kan bli borgere i dette 
riket. Denne forståelsen er ikke i oppo-
sisjon til læren om at Guds fysiske rike 
også begynner når Jesus kommer igjen 
for å hente rikets innbyggere. Da vil de 
troende døde og levende tas til himme-
len, de ufrelste dør og de døde ufrelste 
forblir i sine graver, slik at denne kloden 
blir liggende øde og forlatt i 1000 år, Åp. 
kap. 20. 1. Tess. 4:14-17. Luk. 17:26-36.  
I Luk. 21:31 er tegnene på Jesu komme 
nevnt som varsel på at Guds rike snart 
kommer.  

Det evige evangelium
I Bibelens siste bok, Jesu Kristi åpen-
baring, er det evige og tidløse evangeliet 
om Guds rike definert. Ingen behøver å 
gjette seg til hva det er. I Åp. 14:1-6, 
møter vi mennesker som på alvor tok 
imot dette evangeliet om riket, slik at 
Guds kraft kunne endre dem til å bli 
borgere der. De er forandret fra å være 
syndens slaver til troende som har latt 
Herren utviklet i seg Guds og Sønnens 
karakter, Åp. 14:1. De har avvist alle 
de falske teoriene om Gud og evangeliet 
som sirkulerer, Åp. 14:4. De er lydige 
mot alt Jesus lærte, Åp.14:4. De har tatt 

budskap. Ha ærefrykt og respekt for ham 
som er Den gamle av dager (Dan. 7:9) og 
den høyeste Gud, Faderen. Dyp aktelse 
og ærefrykt er umulig uten lydighet. Et 
barn som er ulydig mot sine foreldre, 
demonstrerer det motsatte av ærefrylt 
og respekt. Samtidig er lydighet en 
uunngåelig konsekvens av å elske, 1. 
Joh. 5:3. 2:4. 2. Joh. 1:6. En frelse som 
ikke endrer oss fra innsiden av, er ikke 
Guds frelse. Sann frelse omdanner oss 
nettopp til å elske og lyde. Derfor vitner 
Guds Ord: ”Å frykte Herren er å hate det 
onde”, Ord. 8:13. ”Den som vandrer i 
oppriktighet, frykter Herren”, Ord. 14:2. 
Det siste verset kaller også ”det å gå 
krokveier” som det motsatte av å ha 
gudsfrykt. Frelsen i det evige evan-
gelium forandrer mennesker så totalt, at 
de elsker Gud like sterkt som de hater 
synd og ondskap. De forandres til å 
elske rettskaffenhet og oppriktighet og 
avsky manipulering, krokveier og usan-
nhet. Baktalelser, falske vitnesbyrd, uær-
lighet og glatt manipulerende væremåte 
er bombesikker dokumentasjon på at 
man ikke har tatt imot det evige evan-
gelium. Å frykte Gud kan derfor defin-
eres som det å bli forvandlet av Guds 
Ånd til å hate synd, elske rettferdighet og 
lyde Gud.

i de troendes holdninger, mentalitet, 
tanker, væremåte og karakter, men som 
selvfølgelig også vil uttrykke seg i liv, 
vandel, væremåte og prioritering. Åndens 
frukter kan ikke skjules hvis Ånden er 
Herre. Det er de som er blitt nye men-
nesker ved at de er født på ny, som kan 
bli borgere i Guds rike, Joh. 3:3. Derfor 
lærer Bibelen at Guds rike ”ikke består i 
ord, men i kraft”, 1. Kor. 4:20. Den Hel-
lige Ånds kraft er det eneste som kan 
forvandle mennesker til å bli rene, hel-
lige og rettferdige. De som ikke vil la 
seg endre av denne kraften, vil måtte 
leve i og med sine syndige trekk og sva-
kheter. Derfor skriver også Paulus i 1. 
Kor. 6:9 at; ”den som gjør urett ikke skal 
arve Guds rike”, og han legger til i neste 
setning: ”Far ikke vill”! Med andre ord, 

imot Guds Ånd slik at deres liv er renset 
fra syndens skyld og makt og de er derfor 
uten feil og mangler i holdning og kara-
kter, Åp. 14:5. La oss se på de 5 hoved-
budskapene i dette evige og kraftfulle 
evangeliet. Hva du enn hører eller leser 
som ikke synliggjør dette innholdet, er 
et falskt eller ufullstendig evangelium. 
De gode nyhetene i evangeliet er at Gud 
kan frelse syndige mennesker ved både å 
tilgi og endre dem så totalt, at de passer 
inn i Guds rike. Det er av nåde og kjær-
lighet han gjør begge deler. Det følgende 
er hva Gud selv definerer som innholdet 
i det budskapet han selv kaller ”det evige 
evangelium”, i Åp. 14:6.   

Frykt Gud! (Åp. 14:7)
Dette er det evige evangeliums første 

Gi ham ære! (Åp. 14:7)
Dette er det evige evangeliums andre 
budskap. Paulus definerte sin oppgave 
som det å føre dem som ikke er jøder til 
troens lydighet, til ære for Guds navn, 
Rom.1:5. Å lede andre til lydighet var 
det sentrale i hans forkynnelse, Rom. 
15:18. 16:26. Det er like umulig tro uten 
å ha troens gjerninger, Jak. 2:14. 22. 24, 
som det er å ære Gud uten å lyde ham. 
Å ære Gud med ord i sang og tale uten 
vilje til å lyde og følge hans vilje og 
lov, er en vederstyggelighet for Herren. 
I Mal. 1:6 finner du begge ordene (hold-
ningene) å frykte og ære i samme vers. 
Her sier Gud at de som ikke er lydige, 
forakter ham. Han avskyr falske kristne 
som ærer og priser ham med leppene, 
når de ikke ønsker å lyde hans bud 

“Derfor lærer Bibelen at Guds rike ”ikke 
består i ord, men i kraft”, 1. Kor. 4:20.
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og vilje, Jes. 29:13. Matt. 15:8. Mark. 
7:6. I 1. Sam. 2:29 er ulydighet sidestilt 
med vanære. Å framvise åndens frukter 
i holdning og liv, er å ære Gud, Ord. 
14:31. Også profeten Daniel, når han 
konfronterer kong Belsasar, skriver at det 
å være ulydig mot Herren er det mosatte 
av å ære Gud, Dan. 5:23. Å tro at vi ærer 
Gud ved å følge vedtekter og forskrifter 
ute å være lojale mot Guds 
prinsipper, er et selvbedrag. 
Å synge: ”Jeg priser deg, 
ærer deg og tilber deg” har 
ingen verdens ting å gjøre 
med det å prise, ære og tilbe 
Gud. Det er kun ord som 
alle kan uttale og betyr ikke 
noe før vi lar oss forandre 
og omskape av Guds Ånd 
til å lyde alle hans bud. Å 
ære Gud betyr derfor å la 
sann frelse fra syndens skyld 
og makt endre oss slik at 
vi elsker Gud og hans san-
nheter og lyder Herren uten 
forbehold.   
For timen for hans dom er 
kommet! 
(Åp. 14:7)
Erklæringen om Guds dom 
er det evige evangeliums 
tredje budskap. At Gud skal 
dømme alle, Jud. 1:15, blir 
fortrengt av mange troende 
og er stort sett fraværende 
i populær forkynnelse. Gud 
har ”satt en dag til dom”, 
Jes. 2:12 og Jesus hevder 
selv; ”Til dom er jeg kommet 
til denne verden”, Joh. 9:39. 
”…Hver gjerning vil Gud 
føre fram for dommen…. 
Enten det er godt eller ondt”, 
Fork. 12:14. Men hvorfor vil 
han dømme det som er godt? En dom kan 
erklære skyld og den kan frifinne. Ikke 
noe er skjult for Gud, derfor er dommen 
”over alt som er skjult”, Fork. 12:14. 
Da vil også de rettferdiges ord, handlin-
ger og liv synliggjøres slik at alle kan 
bevitne at deres frifinnelse er rettferdig, 
Sal. 17:2. Når Jesus snart kommer igjen, 
er den avklarende eller undersøkende 
dommen over alles liv avsluttet. Da er 
alles skjebne avgjort. Grunnen til at 
det evige evangelium må lyde før han 
kommer, er at det er for sent når han 
åpenbares i himmelens skyer. Alle må ha 
fått et tilbud om å ta imot evangeliet om 

riket, om en frelse så stor og kraftfull at 
de som tidligere levde i synd, kan ha en 
endret karakter og et forvandlet liv når 
han kommer, slik at de passer til å være 
borgere i Guds rike. Det er når ”kjær-
ligheten er fullkommen” i oss, at vi ”kan 
ha frimodighet på dommens dag”, 1. 
Joh. 4:5. Hvorfor? Det samme verset gir 
oss svaret. ”For slik som han er slik er 

Tilbe ham som skapte alt! (Åp. 14:7)
Anmodningen om å tilbe den sanne Gud, 
identifisert som Skaperen av ”himmelen 
og jorden, havet og vannkildene”, er det 
fjerde budskapet i det evige evangelium! 
Hvordan skal vi tilbe? Å tilbe betyr å 
underkaste seg, lyde, tjene og følge. I 
Matt. 7:22.23 omtales kristne som mente 
de tilba, priste og æret Gud, men de var 

ikke lydige mot hans hel-
lige bud. Da svarte djeve-
len på deres bønner og 
gjorde mirakler, tegn og 
undre på deres møter, men 
Jesus måtte si til dem at han 
aldri hadde kjent dem. Sann 
tilbedelse uten lydighet er 
umulig. Bibelens første 
beskrivelse av ham som 
skapte ”himmelen, og 
jorden, havet og vannk-
ildene” finner du i ska-
pelsesberetningen, da Gud 
Fader ved og gjennom sin 
enbårne Sønn skapte alt. 
Da ble også tilbedelses- 
og minnedagen for ska-
pelsen innstiftet, sabbaten – 
den syvende dagen i uken. 
Denne dagen ble senere 
plassert midt i Guds hellige 
lov og alle ble bedt om å 
tilbe Gud på denne spesielle 
ukedagen som minner oss 
alle om hvem som er den 
sanne Gud. Å bringe kristen-
heten tilbake til sann tilbe-
delse av den sanne Gud på 
hans sanne minnedag, er en 
integrert del av det evige 
evangelium alle må ta et 
standpunt til før det er for 
sent.

Falt, falt er Babylon den store! 
(Åp. 14:8)
Dette er det femte budskapet i det evige 
evangelium. Beskrivelsen fortsetter med 
forklaringen: ”Som har gitt alle folkeslag 
å drikke av sitt horelivs vredesvin”. Sys-
temene, ideologiene, de falske kirkesam-
funnene og menneskene som var aktive 
med å lansere et falskt evangelium, vil 
møte Guds dom. Merk deg at dette 
endelige oppgjøret med usannhet er en 
del av Guds evige evangelium. Gud har 
gitt seg selv oppgaven å finne og lede 
alle som er oppriktige, men som er fanget 
i hedenskap og falsk kristendom. Til det 

Dersom Guds rike bor inni men-
nesker vil Kristus bo der med sin 
ånd. og fortrenge en ånd hvor 
kjærligheten er ufullkommen og 
egenrettferdigheten dominerer.

også vi i denne verden”, vers 5. Ingen 
”ugudelige blir stående i dommen”, Sal. 
1:5. Hvis du lengter etter himmelen, 
burde din bønn være: ”Hvor lenge skal 
det være før du holder dom”?, Åp. 6:10. 
”Reis deg Gud! Hold dom!, Sal. 82:8, 
for ”dine dommer er rettferdige”, Sal. 
119:75.   
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trenger han troende som kjenner dette 
evangeliet og er villige til å forkynne det. 
Pavekirken dro utrolig mye hedenskap 
inn i kristenheten og mange protestan-
tiske kirkesamfunn tok imot i sin teologi 
flere av disse falske ideene. Reforma-
torene hadde uten tvil rett når de identifi-
serte pavemakten som den store skjøgen 
i Åpenbaringsboken. Det betyr at ”skjø-
gens døtre” har videreført arven fra 
skjøgen selv. Mange protestantiske kirke-
samfunn har et oppgjør og en kursen-
dring å være med på før de eier og 
forkynner innholdet i det evige evan-
geliet. Glem ikke at det er Gud som 
inkluderer denne advarselen som en del 
av evangeliet. Det er ikke opp til noe 
menneske å endre hans prioritering. I 
Åp.18:1-5 gjentas denne alvorlige appel-
len med ordene: ”Falt, falt er Babylon 
den store…. Kom ut av henne, mitt folk! 
For at dere ikke skal få del i hennes 
plager”.
Ta mot til deg en kveld og bruk et 
par timer med å titte innom noen av ete-
rens kristne TV-tilbud. Hvis du ikke blir 
sjokkert og hvis du sover søtt den natten, 
er det et dårlig tegn. Du vil sannsynligvis 
møte rå og utilslørt pengetigging, dette 
for å sikre Herrens rike og overdådige 
velsignelser til programmenes salvede 
profeter, slik at de kan nyte sine flotte 
hus med svømmebasseng og flyreiser på 
første klasse. Herren tar jo vare på sine, 
vet du. Videre blir du trolig konfrontert 
med store doser av usminket sjølskryt 
og åndelig egotripping. Du slipper nok 
heller ikke unna salg av horoskop-pro-
fetier, hvor donasjonens størrelse styrer 
hvor mye velstand og helse du garan-
teres. Forsøkene på budskapsforkynnelse 

som du måtte komme over, blir med få 
unntak gjerne bibeltamme prateprogram-
mer som gir minimalt av fast føde og 
sjelden tar opp noe å forholde seg til eller 
som leder seerne fra lys til lys.  
Paulus advarte på sin tid mot et falskt 
evangelium. Apostelen beklaget forkyn-
nelsen av en annen Jesus enn den vir-

kelige, han som i sannhet var Kristus 
og Faderens enbårne Sønn. Han anklaget 
også noen i menigheten for å akseptere 
en annen ånd enn den sanne Guds Ånd og 
påpekte at de så gjerne lot seg påvirke av 
et annet evangelium enn det ekte, 2. Kor. 
11:4. I dagens kirkesamfunn forkynnes 

stort sett nettopp budskapet om en Jesus 
som ikke virkelig og i sannhet er Guds 
enbårne Sønn. Videre ser du at onde ånd-
skrefter herjer med de troende, men det 
defineres som påvirkning av Guds Ånd 
og du blir konfrontert med et budskap 
som ikke kommer i nærheten av å ligne 
bibelens evige evangelium. 

Konsekvensene av ulydighet 
(Åp. 14:9-11)
Den sjette budskapet i det evige evan-
gelium, er beskrivelsen av Babylons 

endelige ødeleggelse. Samtidig forteller 
Gud oss at alle som rives med i endetidens 
babylonbedrag, vil måtte dele skjebne 
med systemet de følger og lyder. Kristne 
som viser større lojalitet til det falske 
evangeliet og ubibelsk lære, kommer til 
å ta merket på tilhørighet som bibelen 
kaller ”dyrets merke”. De som lyder det 

falske blir her omtalt som at de tilber 
denne makten. Lydighet og lojalitet er 
en del av tilbedelse. Gud har til hensikt 
å tilintetgjøre alt det falske og han vil 
gjøre det ved sin gjenkomst. Alle må før 
den dagen ta et standpunkt for eller imot 
det evige evangeliet.

Resultatet av å akseptere det sanne 
evangelium. (Åp. 14:12)
Det siste og syvende budskapet i Guds 
appell, er en beskrivelse av dem som 
har tatt imot det evige evangelium og 
blitt forandret av det. Han forteller det 
rett ut slik at ingen behøver å misforstå. 
Slik omtaler Herren dem. Det er ”de som 
holder fast ved Guds bud og Jesu tro”, 
Åp. 14:12. Det som skiller de som har 
akseptert det evige evangelium fra de 
troende som har avvist innholdet i dette 
evangeliet, et at de bl.a. holder fast ved 
Guds evige bud. De er så grundig foran-
dret av Guds Ånd, at Herrens lov og 
vilje er skrevet inn i deres mentalitet. 
Lydighet er lystbetonet og kraften er fra 
Gud. Kristenheten har ignorert budene 
og blant annet forkastet lojalitetsbeviset 
på valget å tilbe, lyde og tjene ham, 
helligholdelsen av sabbaten, det fjerde 
budet i Guds hellige lov. Et standpunkt 
til innholdet i det evige evangelium må 
vi alle ta og konsekvensene av både å 
lyde Guds kall og å avvise det, er klart 
beskrevet i kapitlet vi her har studert. De 
har også det nye rikets grunnlov, Guds 
hellige ti bud, inngravert i sine sinn  

“Glem ikke at det er Gud som 
inkluderer denne advarselen 
som en del av evangeliet.

“Samtidig forteller Gud oss at alle 
som rives med i endetidens baby-
lonbedrag, vil måtte dele skjebne 
med systemet de følger og lyder”.
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Vi er svært lei oss 
for at vi ikke kan 
komme med 

detaljerte opplysninger i 
bladet om vår støttevirksom-
het i Tyrkia. Det er dessverre 
for farlig. Dersom du vil ha 
ytterligere informasjon kan 
du sende oss mailadresse 
eller postadresse og vi kan 
være mer detaljerte.
I juli var vi en gruppe på 
15 personer som dro på tur 
til Tyrkia for å besøke våre 
venner der og gi inspirasjon 
og bli inspirert selv.
I Istanbul holdt vi seminar 
om Daniels bok, og  det 
var kommet tilreisende helt 
fra Bulgaria og Bahrain. I 
Bulgaria finnes det nærmere 
en million tyrkiskættede med 
tyrkisk som morsmål. De 
hadde aldri hørt dette bud-
skapet forkynt på sitt eget 
språk og seminaret betød 
mye for dem. De var selv 
ivrige arbeidere for Herren, 
og en som kjente dem godt 
fortalte at de sleit ut skoene 
ved å gå fra dør til dør i 
de tyrkiske landsbyene i Bul-
garia (de hadde ikke penger 
til buss-billett!). I forsamlin-
gen hadde vi også noen få 
muslimer. En av dem var 
så god i engelsk han han 
hjalp til med oversettelsen. 
Noen ganger ble han så glad 
og overrasket at han stoppet 
midt i oversettelsen og sa: 
”er det virkelig sant?” Senere 
fortalte han at det står i 
Koranen om oss, men han 
visste ikke at vi fantes ennå 

(han refererte trolig til skrif-
tens folk).  En annen av 
våre oversettere ble døpt 5 
måneder før. Han kommer 
fra Iran og var nå ivrig opp-
tatt med å oversette viktige 
bøker til farsi. En av dem 
var allerede trykket og spredt 
videre.
Flere av de siste års frukt 
(døpte) ble våre nye venner 
i denne store 16 millioners 
byen. Et fantastisk folk i et 
fantastisk land! 
Noen eksempler på hvor 
flotte mennesker vi møter i 
Tyrkia. ”Tarkan” ble døpt for 
5 år siden, for få måneder 
siden hadde han gleden av 
å se sin kone døpt. Nå 
er de begge en ressurs i 
menigheten. 

I siste mail fra Istanbul fikk 
vi oppløftende nyheter om en 
ny dåp av ennå en ny aktiv 
bibelstudent, og det var ikke 
noen hvem som helst!. Be 
for arbeidet i Tyrkia. Det er 
farlig, men er rikt på vel-
signelser.

Vi besøkte også trosfeller 
i Izmir (bibelens Smyrna). 
3 amerikanske familier har 
flyttet dit for å lære tyrkisk 
og nå dette folket med det 
sanne evangeliet. Foreløpig 
har de satt av 8 år, og har 
allerede vært der i 4 av dem. 
Men de regner med at det 
kan bli mere  (om Gud vil).

Rapport 
fra Tyrkia

Hovedgaten i det gamle Efesos var overfyllt på 
en varm sommerdag. Det var ikke disse ruinene i 
utkanten av byen. Her møtte vi bare en iraner på 
ferie, men vi fikk en fin samtale om denne kirken 
som en gang huset kirkemøtet som fordømte 
Nestorius fordi han ikke ville tilbe jomfru Maria.

Adventkirken er fortsatt stengt av tyrkiske 
myndigheter. men appell er sendt til 
menneskerettsdomstolen.

I Izmir besøkte vi andre som ønsker å nå tyrkerne 
med det sanne evangelium. Her sammen med 
noen av deres barn.

MISJON & VITNESBYRD
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...og gi oss i dag 
vårt daglige brød
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En av de største medisinske 
utfordringene i dagens samfunn 
er  livsstilsykdommene. Det ink-
luderer båden diabetes, kreft og 
hjerte-karsykdommene. 
En lege på ett sykehus sa engang 
at hadde de som var innlagt på 
sykehuset hans vært mer opp-
merksome på hva de spiste, så 
hadde 75% av dem ikke hatt noe 
behov for å være på sykehuset.
Kyr, fjørfe og fisk får hormoner 
for å vokse fort, for at den delen 
av kjøttet som selger skal være 
størst mulig og for at tiden fra 
fødsel til disk skal være kortest 
mulig. De får antibiotika for at 
de ikke skal bli syke eller for å 
bli fort friske. 
Kan det da tenkes at disse pre-
paratene påvirker oss? Kan det 
tenkes at når dyr og planter 
presses til å produsere mest 
mulig på kortest mulig tid, så 
påvirker det næringsinnholdet?
Det korte svaret på dette er ja. 
Vi skal i noen artikler se på hva 
vi kan gjøre for å bedre vår egen 
hverdag hva mat angår.
Hvis vi går langt tilbake, helt 
til første Mosebok, ser vi at den 
opprinnelige dietten var basert 
på frukt, deretter grønnsaker, 
bønner, korn og urter for først 
etter vannflommen å inkludere 
kjøtt.
Det er mange som sier at vi er 
frie til å spise hva vi vil, men 
vi burde huske på at spiselovene 
omtalt i Mosebøkene, er til vårt 
beste. Det er ikke Gud som skal 
følge disse forskriftene, men 
vi. Skaperen synliggjør for det 
skapte hva som er god mat, på 
samme måte som for eksempel 

Mercedes fabrikken informerer 
kjøperne om hva slags olje 
som skal brukes som smøring i 
motoren. 
I Daniels bok kapitel 1 står det 
at Daniel og hans venner valgte 
et vegetarisk kosthold og dette 
medførte at da de ble evaluert, 
var de sunnere og i bedre form 
enn de andre ungdommene som 
valgte å spise rettene fra kon-
gens kulinariske bord.
Der er et ordtak som sier; ”du 
blir hva du spiser,” og det er mer 
sannhet i denne påstanden enn 
mange forstår. 
Som en hovedregel vil jeg 
anbefale at vi velger økologisk 
produsert mat der det er praktisk 
mulig. Dessverre ser en ofte at 
økologisk mat er litt dyrere enn 
vanlig mat, men dette har veldig 
mye med etterspørsel å gjøre. I 
vårt naboland, Danmark, er det 
motsatt. Der er økologisk mat 
billigere enn ”vanlig” mat til 
stor glede for forbrukerne. Hvis 
butikken din ikke har økologiske 
produkter, kan du spørre om de 
kan ta inn noe, om ikke annet 
gulrøtter og poteter til å begynne 
med. 
Noen gårder har egne gårdsut-
salg og en kan da snakke med 
bonden om han evt kan dyrke 
noe økologisk. 
Som familie opplever vi at 
økologiske gulrøttene og poteter 
smaker betydelig bedre enn 
de som ikke er økologiske. 
Appelsinene smaker mer 
appelsin og sitronene er både 
fyldigere og surere.
AGH

Anne Grete Henrichsen driver 
egen broderiforretning, men 
er på fritiden en dyktig og 

eksperimenterende kokk. Utfordrin-
gen var stor da hun og familien 
i 1999 gikk over til et vegansk 
kosthold. Med to små barn og en 
aktiv utearbeidende mann med kre-
vende lederjobb, skulle det settes 
sammen en riktig kosthold som 
også skulle smake godt. Og smake 
godt gjør det. Det har alle gjester 
som ofte inviteres til deres hjem, 
også erfart. 

Mat og råvarer er ikke lenger i 
samme kvalitet som de ble skapt. 
Menneskekroppen er heller ikke 
den samme. I den første tid av 
menneskehetens historie ga Gud 
råd om hva de skulle spise. Det har 
han også gjort i endetiden. Disse 
rådene blir stadig bekreftet av nye 
undersøkelser. I hvert nummer av 
Mens Vi Venter vil du fra nå av finne 
oppskrifter, matprat og nyttig helse-
opplysning for kropp og sjel.   Anne 
Grete vil dele med oss oppskrifter 
som er gode for både din helse og 
gane. 

Den Bibelske diett
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Tomatsuppe 

2 bokser hakkede tomater (helst økologiske)
1 gul løk
1 kinesisk hvitløk (de små nesten runde 
hvitløkene uten fedd)
1 neve hakket fersk basilikum
2 halve bokser vann
1 ts havsalt
Og litt nykvernet pepper etter smak

Oatly Imat ved servering

Grovhakk løken og stek 
gylden i gryte (1,5-2 liter 
skulle passe) med litt olje. Ha 
så løken i en foodprosessor 
eller en blender (blender gir 
best resultat synes vi). Ikke 
skyll gryten den skal brukes 
til suppen.
Tøm i hakkede tomater, putt 
i den skrelte hvitløken, skru 
på blenderen og la den gå 
til massen er helt fin. Har du 
blender med ”Smoothie” pro-
gram, så still maskinen på 
dette.
Nå helles massen i en gryte. 
Ta deretter de to tomme 
boksene fyll dem begge halv-
fulle med vann og skyller 
dem rene med kun denne 

mengden vann som tømmes i 
gryten. Så har vi fått med all 
tomatjuicen, boksene er rene 
og kan resirkuleres.
Varm opp suppen med fin-
hakket basilikum, tilsett salt 
og pepper.
Server med rundstykker, 
gjerne med Tofutti urteost.
Skal en pynte litt ekstra så 
bruk Oatly Imat fløte. Begynn 
i midten av suppen med en 
tynn stråle og lag et spi-
ralmønster i midterste del av 
skålen, ellers blir det for mye 
og suppen blir fort kald. Til 
slutt settes en liten topp med 
tre basilikumblader forsiktig i 
midten. 

Lasagne
(nok til 2 ildfaste former)

1 pk Gourmet färs fra Hälsans kök
6 gulrøtter skrellet og delt i terninger
1 stor løk
1 glass Meridian pastasaus ed soltørkede tomater
2 bokser hakkede tomater
2 bokser maiskorn
4-5 hvitløk 
3 toppede ts urtebuljong
Fersk finhakket basilikum

Kok gulrøttene møre i en 3 liters gryte, hell av vannet og 
skru av varmen.
Stek färsen, finhakk løken og stek og hell i gryten.
Tilsett pastasaus, hakkede tomater, finhakket hvitløk, fin-
hakket basilikum, mais, buljong og bland.

Saus
2 pk à 175 gr saltede ristede cashewnøtter
Kokende vann

Hell nøttene i en blender eller foodprosessor og hell i litt 
vann, la maskinen gå til det er en glatt masse. 
Bland med mer vann til sauskonsistens.
Ha litt tomatsaus i bunnen av hver form og 
dekk med lasagne plater hell så over litt nøtte-
saus.
Fortsett med tomatsaus, lasagne plater og 
nøttesaus til formene er nesten fylt eller du 
ikke har med igjen.

Ost
1 pk à 175 gr  ristede og saltede cashewnøtter
4-5 dl kokt vann
2 ss Bjæst flingor (kjøpes på helsekost)
2 ss sitronsaft
1 ts løkpulver

Blandes som nøttesausen i en foodprosessor 
eller blender til en glatt masse og fordeles over 
de to lasagne formene.

Lasagne stekes ved 175 grade C til osten er 
gylden.
Serveres med salat og rundstykker eller om en 
vil med hvitløksbagetter. 
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Linsegryte

1 stor løk
4 gulrøtter
1 boks maiskorn
1 ½ dl tørre grønne linser
Hvitløk etter smak
Salt og pepper
Vann

Hakk løken og surr i en gryte 
med litt olje.
Ha i 5 dl vann og linser og la 
dette koke ca 20-25 minutter
Skrell og del gulrøttene i 
biter enten på langs og i 
halvmåner eller i skiver og 
ha i gryten og la koke i 
5-10 minutter til gulrøttene er 
møre. Tilsett også finhakket 
hvitløk. 

Før servering helles mais i 
gryten også det søte mais-
vannet i boksen.
Smak til med salt og pepper.

Serveres med kokte poteter 
og litt kokte fargerike grønn-
saker eller en salat.

Rundstykker 

7 dl rismelk
2 ss honning
1 dl olivenolje
1 pk fersk gjær
1 kg hvetemel eller siktet spelt
Eller 750 g hvetemel og 250 g sammalt hvete eller grov 
for ett grovere alternativ

Varm 1/3 del av rismelken, ta 
gryten av platen og hell oppi 
resten av melken. Kjenn med 
en ren finger i melken, hvis 
den har ca. romtemperatus, 
kan den brukes med en gang.
Smuldre gjæren i en bolle og 
hell litt av melken over. Bland 
til gjæren har løst seg opp. 
Hell så i resten av melken.
Bland i honning, olje og mel 
og bland godt sammen.
La deigen hvile og heve til 

dobbel størrelse på ett lunt 
sted.
Trill boller, dypp i valmuefrø 
og sett på brett med bakepa-
pir og la heve i ca 30 minut-
ter.
Stekes ved 225 grader C, i ca 
15 minutter.

Rundstykkene skal være 
gyldne og fine så steketiden 
kan variere fra ovn til ovn.

Hvorfor rismelk, ceshewnøttost 
og saus i stedet for kumelk?

Kolesterol
Koletesrolinnholdet i tre glass melk tilsvarer det 
samme du ville ha fått om du spiste 53 skiver 
med bacon! 

Leukemi
I følge Hoards Dairyman (Vol. 147, nummer 4), 
så er 89% av Amerika’s melkekuer infisert med 
Leukemivirus.Det er så vidt vi kjenner til ikke 
gjort tilsvarende undersøkelser i Norge.
(se mer på http://groups.yahoo.com/group/
notmilk/message/835)

Sukkersyke
Proteinet lactalbumin, har blitt indentifisert som 
en nøkkelfaktor i diabetes (sukkersyke),og er 
en hovedårsak til å ikke gi kumelk til barn. 

Osteoporose
Hvor får kuene nok kalsium fra til deres 
enorme beinstruktur? Fra planter! Kalsiumet de 
får i seg fra planter har et stort innhold av 
magnesium. Magnesiumet er nødvendig for at 
kroppen skal kunne absorbere og gjøre bruk av 
kalsiumet.   
Kalsimet i kumelk er i bunn og grunn ubrukelig 
fordi den ikke inneholder den nødvendige mag-
nesiumbestandelen. De nasjonene som har 
det høyeste inntak av melkeprodukter er også 
de som har høyeste forekomster av oste-
oporose. Finnes det ytterligere bevis for dette? 
Ja, en studie av 78.000 sykepleiere over 12 år! 
http://www.notmilk.com/deb/030799.html

Homogenisering
Store fettmolekyler kan ikke suges opp fra 
tarmveggen og komme inn I blodårene. Det 
som skjer når man homogeniserer melken er at 
de store molekylene brytes opp til små som så 
forsvinner inn i blodstrømmen! Dette fører til at 
det dannes en motorvei for alle giftstoffer som 
bor i fettcellene (bly, dioxin etc.) som finner 
veien til de mest beskyttede organer.
Alle andre sykdommer som kommer fra det 
unødvendige fettet skal vi komme tilbake til.

Kugalskap
Melk og kjøtt kan også inneholde prisoner 
Dette er en krystallinsk substans som oppfører 
seg som en virus....med en inkubasjonstid fra 5 
til 30 år. Sluttresultatet er kugalskap.
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Denne historien fant sted i Alaska 
på en gruppe øyer langs  kysten av 
Britisk Columbia. Det er spesielt 
to grupper av urbefolkning som 
bodde der for ca 120 år siden, 
og det finnes fortsatt avgrensede 
steder for disse alaskainnbyg-
gerene på disse øyene. Dere 
kjenner kanskje til Eskimo-indian-
ere. 600 eng.miles nord for  Seat-
tle, Washington, og 300 til 500 
eng.miles syd for Juneau, Alaskas 
hovestad.— de ble kalt Chilkat 
Indianere og Metlakahtla Indian-
ere.  

Metlakahtla Indianerne bodde i 
de sydlige delene av disse 
øyene, og misjonærer kom for 

å dele Jesus med indianerne på slutten 
av 1800-tallet. Urbefolkningen lærte om 
Guds kjærlighet og de endret sine liv. De 
bygget nye hus å bo i, som var sunnere 
og varmere, og de rengjorde gatene i den 
lille landsbyen sin, men de hadde ikke 
noen bibel på sitt språk. 

De måtte derfor huske alt det mis-
sionæren hadde sagt når han fortalte dem 

om Jesus og om vår himmelske Far, og 
det de kunne huske delte de med andre 
alaska-indianere opp og ned langs nord-
vest kysten. Mennene i Metlakahtlas-
tammen var fiskere og fangstmenn, og i 
båtene sine dro til andre stammer for å 
handle og selge skinn og fisk. Og når 

de handlet, delte de på sin enkle, bill-
edlige språk hvordan Jesus hadde endret 
deres liv. Til slutt, var det noen av disse 
fangstmennene som kom så langt som til 
toppen av disse øyene i nord, der Chilkat 
Indianerne bodde og de delte sannheten 
om Gud med dem også.   
Metlakahtla Indianerne kom etterhvert 
tilbake til sin landsby på Annetteøya,men 
da høvdingen for Chilkat Indianerne 
hadde hørt hva fangstmennene og kjøp-
mennen hadde fortalt om Jesus, bestemte 

han seg for å komme ned til Annette 
øya selv og treffe misjonærene. Han ville 
finne ut om det som ble fortalt var sant. 
Han kledde på seg sine fineste klær, 
tok festhodeplagget på, med stamme-
symbolet. Han tok også på  de fargerike 
leggvarmerne, høvdingforkledet, og sine 
spesielle skinnstøvler.  Til slutt tok han 
rundt seg et flott vevd teppe.  Han så 
veldig staselig ut, og han brakte med seg 
andre menn i flotte klær. De satt oppre-
ist i sine kanoer og padlet nedover til 
Annette Island. Metlakahtla indianerne 
kunne se at de kom på lang veis avstand 
og løp for å finne misjonæren, Pastor 

Duncan, som drev å spikret på en bygn-
ing. Mennene på Annette Island ba ham 
instendig om å skifte sine arbeidsklær og 
ta på seg sin fineste dress, for Chilkat 
høvdingen var på vei. Etter hvert som 
Chilkat kanoene  ankom land ved kysten 
av Annette øya, dro Metlakahtla indi-
anerne ut for å ønske dem velkommen. 
Høvdingen sa: Vi er kommet for å lære 
om Jesus fra misjonæren og lære hva han 
har lært dere. Vi vil gjerne treffe ham. 
Pastor Duncan bestemte seg for ikke å 

En historie fra Alaska

“Mennene på Annette Island ba ham inn-
stendig om å skifte sine arbeidsklær og ta 

på seg sin fineste dress, for Chilkat høvdingen 
var på vei.
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skifte klær, fordi han hadde prøvd å lære 
Metlakahtla indianerne å leve ydmykt, 
kle seg enkelt og funksjonelt, og å ikke 
prøve å se ut som om man er noe stort. 
Så han tenkte: ”jeg vil ikke skifte klær”. 
I sine arbeidsklær dro han derfor bort for 
å møte Chilkat indianeren. Høvdingen 
kom gående i sine flotteste klær og sa 
med en bydende stemme: Jeg vil treffe 
misjonæren!”    Metlakahtla indianerne 
svarte;  “Han er her”, og pekte i retning 
av Pastor Duncan. Men indianerhøvdin-
gen så rett over ham og sa: Jeg kan ikke 
se ham,”  fordi pastor Duncan var ikke 
kledd i fine klær og han var for øvrig en 
ikke så høy mann heller. Chilkat Indiani-
anerne sa “Hvor er han?  Vi kan ikke se 
ham.” Pastor Duncan kom opp til dem 
og sa: “Jeg er misjonæren. Vil du bli med 
opp til mitt hus?”  De så forskrekket på 
han men sa ikke stort, bare hilste kort, 
men de fulgte etter han til hans hus, 

hvor pastor Duncan ga dem de fineste 
sitteplassene, slik du ville ha behandlet 
alle besøkende. Han begynnte å snakke 
med dem. Disse indianerne på besøk fra 
Chilkat stammen fra nord trodde først 
at noen prøvde å lure dem, og at dette 

ikke kunne være  misjonæren som hadde 
endret livet til alle i landsbyen.  De så nå 
på han og nikket med hodet og hørte på 
han, men plutselig begynnte Høvdingen 
å snakke! ”Det må være misforståelse 
her!  Vi ser etter Den store mannen som 
har endret livene til disse menneskene. 
Denne ene som når han ser på deg, 
ser han tvers igjennom deg, han som 
er en kjempe med stor magi! Det er 
han vi ønsker å møte, ingen andre.”    
Pastor Duncan sa, “Dere forstår ikke. 
Det som har endret disse menneskenes 
liv er denne boken som jeg har. Det som 
står skrevet i denne boken er det som 
har endret disse menneskene”. Pastor 
Duncan tok sin bibel og viste den til 
høvdingen og hans rådgivere, og de sa 
stille “Er dette boken?”  ”Ja” sa Pastor 
Duncan.  Da tok de alle sammen en 
finger og rørte ved bibelen i respect og 
sa: “Ahm; ahm,” som på deres språk 

betydde, “Dette er bra, dette er bra”.
Da høvdingen snakket videre med Pastor 
Duncan, fortalte han at Metlakahtla indi-
anerne var kjent for å dra oppover og 
nedover denne gruppen med øyer og 
skape krig og trøbbel, men nå var det 

”ørnen ned”, som betydde i deres språk 
at alt var nå fredfyllt og godt. Chilkat 
høvdingen ville vite mer om denne foran-
dringen så han kunne dra tilbake til sitt 
folk og lære dem. Derfor ble Chilkatsene 
i landsbyen noen dager. I denne tiden tok  
Pastor Duncan dem med rundt omkring 
i landsbyen og viste dem alle endringen, 
men hele tiden pekte han mot Gud i him-
melen som først hadde endret hjertene til 
alle innbyggerne. Deretter endret folkene 
hvordan de levde og hvordan de behan-
dlet hverandre.  
Etter noen få dager dro høvdingen  til 
Chilkat Indianerne tilbake til sin egen 
landsby med nye tanker i sitt sinn.

Dette minner om da dronningen av Saba 
kom til kong Salomo og ønsket å lære 
noe om hans Gud, og det minner også 
om andre besøkende som har kommet 
til konger. Kong Salomo svarte på alle 
dronningens tøffe spørsmål, men da den 
babylonske prinsen kom til Kong Hiskia 
noe senere i historien, viste Hiskia ham 
alle sine skatter og alt han eide. Og vi 
lærer ingenting om at kong Hiskia under-
viste hjertene og sinnene til disse baby-
lonske besøkende om Gud i himmelen 
som hadde fått solen til å endre sin kurs.
Denne historien minner også om at kris-
tendom som vil vise fram flotte kirker, 
flott kunst og prektige og dyre drakter 
ikke representerer bibelens Gud. Det som 
representerer bibelens Gud er liv som 
endres!  Og at endringen er merkbar og 
synlig for omgivelsene.  En ny skapn-
ing.

Chilkat og Metlakahtla indianere fra Alaska, 
i sin fineste stas. 

“Disse indianerne på besøk fra Chilkat stam-
men fra nord trodde først at noen prøvde 

å lure dem, og at dette ikke kunne være  mis-
jonæren som hadde endret livet til alle i lands-
byen.
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Omkring 15 år siden, 
var det en døv 
muslimsk kvinne i 
Bishkek i Girgistan, 

som så Jesus to ganger i 
drømmer. I den første drøm-
men avviste hun ham fordi han 
var de kristnes Gud. Da han 
kom tilbake igjen, bestemte 
hun seg for å finne ut mer om 
ham. Så hun fortalte to av sine 
døve venner om drømmene. 
Alle tre bestemte seg for å 
gå til syvende dags advent-
istkirken for å lære mer om 
Jesus. I kirken, ble de venner 
med en mann som het Pavil, 
som endte opp med å bli arbei-
der for de døve i Bishkek. Den 
muslimske kvinnen og hennes 
to venner ble kjernen i  det 
som nå er en kirke for de døve 
i Kyrgistan. Kirken har mer 
enn 50 medlemmer.          En 
som også kommer til denne 
menigheten er en døv mann 
som på et tidligere tidspunkt 
var medlem av mafiaen og 
hadde drept flere. Han ble 
sterkt påvirket til å endre sitt liv 
og komme til kirken. Slik kom 
han til Bishkek døvemenighet, 
men han overga seg ikke helt 
til Gud. Gud ga denne mannen 
en drøm også. I drømmen, ble 
han sterkt anmodet om å gi sitt 
liv til Herren. I dag er denne 
mannen leder for døvekirken i 
Bishkek!

        *
Det er ikke ofte i historien at 
Jesus selv har vist seg for 
et enkelt menneske. Oftest 
kommer budskapene fra 
Herren gjennom en engel eller 
i en visjon eller drøm. Gospel 
Outreach arbeider med til-
hengere av Islam flere forskjel-
lige steder.  Vi forteller ikke 
mye om dette for slike opplys-
ninger er svært sensitive, og 
menn og kvinner involvert må 
beskyttes så godt vi kan. La 
meg bare si at alle steder vi 
har forsøkt å gjøre en innsats, 

har det gitt resultater. Gud har 
velsignet og gitt resultat av 
våre anstrengelser, og Han 
har beskyttet sine arbeidere.
Nylig kom denne historien til 
oss fra en muslimsk troende 
som hevdet at Isa (Jesus) 
åpenbarte seg for han i en 
drøm, og gav han instruks-
joner om at han snart skulle 

møte noen som ville lede ham 
til sannheten.
Shaik [navn vil ikke bli offentlig-
gjort) er en skolert araber 
og imam. Han har ansvar 
for et stort distrikt. Hans 
hovedmoske har flere hundre 
mennesker som deltar i fred-
agsbønnene. For fem år siden 
da mannen var på Hadj (pil-
grimsreise til Mekka), deltok 
han samtidig i et seks måned-
ers treningsprogram i Saudi-

Arabia. En av underviserne 
der, snakket om ”hanif” –men-
nesker som er på en spesiel 
måte trofast mot Ibrahims 
(Abraham) tro. Shaik spurte 
underviseren om ”hanif” vir-
kelig finnes? Underviserne sa 
at det gjorde de ikke. Men, la 
han til, det var hans håp at 
de en dag snart ville synlig-

gjøre seg selv. Han sa at en 
engel fra Allah hadde snakket 
til ham i et syn, og fortalt at 
dette ville skje i endetiden. 
Shaik trodde at vi lever i 
endetiden nå, og han begyn-
nte derfor å be til Allah om at 
disse menneskene ville syn-
ligggjøre seg for ham. I fasten 
Ramadan i 2003, fikk han en 
drøm hvor Isa (Jesus) fortalte 
ham at han snart ville treffe en 
imam som ville lære ham san-

nheten. Han ble vist et bilde av 
to menn – imamen og vennen 
hans. Disse mennene ville 
lære ham alt om ”al hanif.”
I januar 2004, møtte Shaik 
en av Herrens hanif imamer. 
Måneden etter, møtte han 
imamens venn som hadde 
kommet på besøk. Han 
gjenkjente disse mennene til 
å være akkurat de sammen 
menneskene som Isa hadde 
vist ham i drømmen.  
Shaik studerte sammen med 
disse mennene og sugde til 
seg deres lære fra de hellige 
skrifter. I oktober  startet han 
å holde sabbat og influerte en 
gruppe han nå jobbet sammen 
med (et byggefirma med ca 
2000 ansatte) til å stoppe all 
virksomhet på sabbaten. Fir-
maet jobber nå fra søndag 
til tordag og har fredagen og 
sabbaten fri. 
I desember tok shaik sibghat 
(dåp) sammen med ni andre 
hanif. Han når nå ut til sitt 
folk for å dele med dem sin 
nyvunne tro. 

Bare Allah kan administere en 
slik  rekke av hendelser. Over 
5 års tid fra Hadj (pilgrims-
reisen)  i 1999, et syn, en serie 
med undervisning, og så en 
drøm fra Isa som ledet til sib-
ghat. I sannhet Allah aqbar! 
(God er stor!)
Vær så snill å husk 1 milliard 
tilhengere av islam i dine 
bønner. Gud har ikke glemt 
dem, og de fortjener å få 
nærmere kunnskap  om den 
samme kjærlige Gud som 
vi tjener. Vi har mange 
muligheter til å arbeide blant 
disse menneskene, iblant er 
det bare penger som er hin-
dringen.
—Richard R. Madson, Gospel 
Outreach chief executive 
officer.

Gud ønsker å nå 
alle mennesker 

før verdens ende

Øverst; Bishek i Girgistan, hvor mange døve muslimer 
har funnet Jesus som sin Frelser.
Under: Fra Mekka til bønn, en drøm, undervisning og 
dåp! Gud har mange veier for å nå de som søker. 
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En reise til 

Verdens eldste sivilisasjon lå ikke i 
Sumer!

Da arkeologien virkelig fikk 
sitt oppsving på attenhun-
dretallet, var alle arkeologer 
og oppdagere opptatt av 

områdene i Midtøsten som lå under 
britisk og fransk mandat, og derved ga 
alle tillatelser til å grave. Tyrkia, som 
lå under ottomansk styre og Armenia, 
som lå under sovjet, var utilgjengelig.  
Å grave koster penger, og de fleste land 
har ikke selv råd til dette. Pengesterke 

En titt på verdens eldste kjente sivilisasjon
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vestlige universiteter støttet og støtter 
fortsatt opp om gravinger i Israel, Jordan 
og Egypt. Dette bildet er nå i ferd med å 
endre seg.
I sørøst Tyrkia oppdages nå etter hvert en  
kultur som er eldre enn Mesopotamia i 
sør.
I Armenia som nå er en selvstendig stat, 
er verdens absolutt eldste sivilisasjon 
oppdaget. Det passer svært godt med 
bibelens beretninger. På et av fjellene i 
Urartu (Ararat) landet Noas ark, og her 
bosatte de første menneskene seg etter 

vannflommen.

Metsamor
Kongeriket Metsamor ligger midt på den 
fruktbare Araratsletten på nordsiden av 
fjellet Ararat. Byen er oppkalt etter en 
elv som rinner forbi. Byens virkelige 
navn vet man ikke. Den omfattet et stort 
område og hadde etter hvert bymurer, 
bygget lik de vi finner f.eks i gamle Troja 
(cyclopic) og et citadel. Her finnes også 
ovale husstrukturer, fabrikker for metal-
lurgi og underjordiske tunneller. 

Kunnskapen om utvinning av metall og 
tillaging av avanserte metall-legeringer 
var blitt gitt dem av menneskene de kalte 
førflommens ”guder”. Disse metall pros-
essene er det mest avanserte man noen 
gang har funnet fra den tiden. De till-
agde gjenstandene var av gull, kobber og 
ulike typer av bronse, stryknin, mangan, 
sink, bly og jern! Metallgjenstander laget 
i Metsamor var veldig verdifulle og kjent 
over alt i de omkringliggende kulturer, ja 
helt til sentrale deler av Asia, Kina, India 
og Egypt. 

En reise til 
Kaukasus

En titt på verdens eldste kjente sivilisasjon

av Elin Haugvik Berglund
Foto: Jan Gregersen &
Roland Schgaguler
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Stjerneobservatorium
Verdens eldste kjente stjerneobservato-
rium er også funnet i Metsamor. Det 
var bygget av stein. Her studerte man 
stjernenes bevegelser og ut i fra det 
kunne man følge med på kalenderen. 
Stjernen Sirius har hatt en spesiell plass, 
akkurat som den hadde det i Egypt. Sann-
synligvis har stjernens oppkomst på for-
sommeren indikert at et nytt år begynner. 
Også verdens eldste Zodiac (beskrivelse 
av flere stjernebilder) er funnet her og 
man tror i dag derfor at utviklingen av 
dyrekretsen har oppstått her. 
Det finnes ingen indikasjoner til å tro at 
de tilba stjerner og brukte stjernebildene 
til horoskop. Det kom senere i men-
neskehetens historie. 
I oldtiden hadde de ingen almanakk/
kalender som vi har i dag. Skulle de finne 
ut måneder, år og årstider så hadde de 
ingen annen mulighet enn å se oppover. 
Tenk deg at et nytt barn blir født. Tid-
spunktet kan kun ses på stjernehimme-
len. Solen går i bane gjennom et år. Når 

solen er i stjernebildet løven så er barnet 
ett år neste gang solen befinner seg på 
samme sted. Sol, måne og stjerner ble 
nettopp skapt står det i 1. Mosebok 1  for 
at vi skulle finne ut av tider og år. 

Etter vannflommen hadde sannsynligvis 
jordens akse endret seg og årstidene med 
høst og vinter var ett nytt fenomen. Stud-
ier på stjernehimmelen kunne varsle vin-
teren og våren, slik at de kunne lage 
kalendre over når det var best å så. 
Stjernen Sirius varslet noe spesielt, når 
den dukket opp, kanskje et nytt år. Dette 
finner vi igjen senere i Egypt.
Vi vet også fra gamle skrifter flere steder 
på jorden at folk på et tidspunkt endret 
kalenderne sine fra 360 dager til 365 + 
skuddår. Denne oppdagelsen ble nettopp 
gjort ved å studere stjernehimmelen. 

Hvilken by var dette?
Da det ikke er funnet noen innskripsjoner 
med byens navn vet man ikke hva denne 
byen eller bystaten egentlig het. Men vi 
har lov til å gjette. Siden byen var så 
stor og rik må den ha vært kjent ved 
navn andre steder hvor innskripsjoner er 
funnet. Det mest nærliggende å tro er 
at det er bystaten Aratta som befinner 
seg her på Araratsletten, med Araratfjel-
let tronende i bakgrunnen.
I innskripsjoner på både akkadisk og 
sumerisk finner vi dette området beskre-
vet. Enmerkar  fra Uruk (Erek) kaller 
seg ”utvalgt av Inanna i hennes hellige 
hjerte fra det strålende fjell.” Han ønsket 
å legge Aratta under seg og han ønsket 
at folket i Aratta skulle gi en gave i form 
av kostbart metal og smykkesteiner, for 
byggingen av en Abzu ziggurat til guden 
Enki i Eridu, i tillegg til en helligdom 
i  Uruk. Han sender en budbærer av 
sted til Aratta i dette oppdrag. I følge 
innskripsjonene må han passere 7 fjell 

Restene etter det store stjer-
neobservatoriet i Metsamor.
Her kunne de studere og finne 
fram til år, årstider og lage kal-
endre. En av merkene man ennå kan finne er 

retningsanvisningene de hadde. Ved hjelp 
av et kompass kan vi sjekke at retning 
nord - syd stemmer nøyaktig.

Her er en av restene etter et stjernekart 
eller planetarium over stjernehimmelen. 
En sirkel kan skimtes og rette og diago-
nale linjer inni sirkelen.
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for å komme dit. 
Det er interessant at kongen i Aratta, 
kaller Aratta for hjembyen til Inanna. Det 
armenske og iranske navn for Inanna er 
Anahita, og hun hadde en sentral plass 
i disse områdene. Tradisjon og innskrip-
sjoner sier at hun kom fra fjellene. Reli-
gionsforskere har funnet en klar likhet 
mellom henne og Ishtar. På hebraisk het 
hun Astarte, og er godt kjent i de bibel-
ske historier.

Gravsted.
Arkeologer har funnet et gravsted like 
ved som ble brukt av de første bosetnin-
gene her. Til nå har de funnet rester av 
30.000 mennesker. Det er interessant å 
merke seg at i gravkulturen er det store 
likheter mellom Metsamor og Egypt, ved 
at de gravla de rike og noble menneskene 
for seg selv akkurat som i Kongedalen 
utenfor Luxor i Egypt. 

En del av Urartu og senere Armenia

Byen har vært bebodd i flere årtusener. 
De tidligste bosetterne her var huritter. 
De hadde bare bystater på samme måte 
som resten av områdene i Sumer og 
Mesopotamia. En leder (konge) hadde 
overoppsynet med en befolket by og 
omliggende land brukt til beite og dyrk-
ing. Det første riket som samlet alle 
bystatene i dette område var Urar-
turiket. Det strakte seg etter hvert langt 
i omkrets og omfattet dagens Armenia, 
nordvestlige deler av Iran og Sør-øst 
Tyrkia med grense mot det assyriske 
riket. Bibelen nevner Urartu, da sønnene 
til kong Sankerib som drepte sin far, 
rømte hit. Da lå hovedstaden i byen Van 
i Tyrkia i dag.  

Metsamor vokste etter hvert i omkrets 
og rundt 11 f.Kr. regner man med at 
det bodde ca. 75.000 mennesker her. Da 
var byen blitt en del av det armenske 
kongeriket.
 

Innskripsjoner funnet i utgravingsom-
råder i byen viser at de hadde utviklet en 
egen skrift så tidlig som 2000-1800 f.Kr.  
“Metsamor innskripsjonene” har en viss 
likhet med et senere alfabet

Mange andre kulturer er funnet nær Arat-
gatzfjellet, Geghama Ler etc., men det er 
få steder som ennå er utgravd.

Armenia i nyere tid 
To apostler tok kristendommen til Arme-
nia etter Jesu himmelfart.
Armenia på denne tiden omfattet store 
deler av øst-Tyrkia. Det er gammel tradis-
jon som sier at Taddeus og Bartelomeus 
(Natanael) kom hit og evangeliserte i 
Armenia. De ble tatt godt i mot av noen 
men ikke av flertallet. Senere led de mar-
tyrdøden her. Jesus sa om Natanael: “Se, 
en sann israelitt som det ikke er svik i!” 
Han var fra Kana, nabobyen til Nasaret.
De dro på sin første misjonsreise da 

Til sammenligning kan man her se et 
lignende gammelt stjernekart fra Kina, 
med litt flere oppdelinger

Museumsdirektøren i Metsamor viser oss her en stein med mange 
innskripsjoner som man ennå ikke har lykkes å tolke. Steinen er 
funnet ved stjerneobservatoriet og vi fant flere andre steder der 
med lignende innskripsjoner.
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Jesus sendte de ut sammen med de tolv. 
Den gang fikk de av Jesus beskjed om å 
ikke gå til hedningene og ikke til samari-
tanerne. De skulle derimot gå til de for-
tapte av Israels hus.
Kanskje var det  nettopp det de fortsatte 
å gjøre da de etter Jesu himmelfart dro 
nordover mot Armenia. Genetisk forskn-
ing viser at armenerne har mye likhet 
med jødene. Kanskje har de mye av de 
ti tapte stammer i seg, som nettopp ble 
plassert i sydlige deler av Tyrkia og i de 
mediske fjell. Senere sier historien at de 
dro nordover, forbi elver og fjellpass.

Den armenske kirke i dag har falt langt 
ifra apostlenes lære og tatt opp i seg mye 
hedenskap, med mye bruk av symboler 
fra soldyrkelsen i gudstjenesten. Kirken 

har også, i hundrevis av år, vært opptatt 
med politisk engasjement som mange 
kirkesamfunn også er i dag.

Armenia under Sovjetunionen.
Menneskene i Armenia er fantastiske, 
gjestfrie og inkluderende. Med untak av 
to år etter annen verdenskrig har Armenia 
ikke vært et selvstendig land siden før de 
ble lagt under Romerriket.    Erobrere har 

kommet og gått, romere, persere, mon-
golere, tyrkere og 70 års sovjetstyre har 
satt sine dype spor. Armenia er et fattig 
land, med noen få nyrike i eksklusive, 
lukseriøse boliger. 

Først massedrap og fordrivelse i 1915 
og så rett inn i nærmere 70 år under 
Sovjeunionen og undertrykkelse av ini-
tiativ og personlig egasjement. I sannhet 
et prøvet folk. Katholikosene (religiøse 
lederne)  i landet hadde alltid holdt 
med det ”kristne” Russland og alliert 
seg med dem mot Iran og mot Tyrkia. 
Uten å komme i fare for å bli for poli-
tisk, er det lett å kjenne igjen de bibelske 
aspektene. Da nordriket Israel flørtet med 
sine “elskere” Assyrerne, ble de til slutt 

tatt av Assyria. Russland og Sovjetun-
ionen ble ingen velsignelse for Armen-
erne. Men hvor lett er det ikke å gjøre det 
samme! I frykt for en dominerende nabo 
allierer vi oss med en annen. Bibelen sier 
at vi kun skal alliere oss med Gud og at 
vi kan stole på Ham.

Dagens Armenia
Det første som møter oss på vei fra fly-

plassen og til hovedstaden var alle nattk-
lubbene og spillebulene langs veien. Det 
gjorde meg trist. Det gjorde meg ennå 
tristere senere å se den enorme fattig-
dommen i landet.
Sammen med fattigdommen var det den 
dårlige helsetilstanden som gjorde størst 
inntrykk. Gjennomsnittlig levealder var 
55 for menn og noe høyere hos kvinner. 
Vi møtte en relativt ung kvinne som 
mistet sin mann for 5 mnd siden. Han 
døde av slag da han diskuterte med 
naboen. En av grunnene til den lave lev-
ealder fikk vi vite, var at de ikke har råd 
til å gå til lege, selv for de minste infek-
sjoner. Andre grunner er høyt forbruk av 
tobakk og kaffe.

Den stor oppmuntringen i Armenia var 
det fantastiske folket vi møtte. Det rike 
vesten har ikke tatt vare på gjestfrihet og 
gavmildhet. Men her flommet det nesten 
over av invitasjoner akkurat som hos 
kurdere og tyrkere på andre siden av fjel-
let. Særlig så vi det på landet.
Vi besøkte Adventkirken på Sabbaten, 
og var der invitert til å synge norske 
evangeliske sanger. Lederen for advent-
istsamfunnet i landet tok gitaren med 
til hotellet vårt kvelden før og fikk øvd 
oss inn.  Forsamlingen sang med der de 
kunne. Entusiasmen og sanggleden var 
stor.
 
I forsamlingen møtte vi mange interes-
sante personer. En av dem var Edgar. For 
ca. 4 år siden var han en kjent kompon-

“En av grunnene til den lave leve-
alderen var at de ikke hadde råd til 
å gå til lege.

Det lå mange rester etter metallutvin-
ningen i Metsamor. Eva Gregersen til 
høyre 
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ist og sanger i Armenia, men så fikk han 
leukemi. Han reiste til Tyskland for å 
få behandling, men det var for sent. De 
kunne ikke gjøre noe annet enn å sende 
han hjem for å dø. En natt en stund etter 
dette hadde han en sterk drøm med et 
ennå sterkere budskap. Budskapet var 
svært personlig så det delte han ikke med 
oss, men han fortalte at han i tillegg fikk 
en visshet om at han var blitt helbredet. 
Neste dag følte han seg helt frisk og tok 
en tur til Tyskland noe senere for å få det 
bekreftet. Selvfølgelig førte dette også 
til hans omvendelse, og han er i dag at 
aktivt medlem av menigheten. I tillegg 
har han stiftet et fond for å hjelpe leuke-
mirammede i Armenia. I oktober 2008 
hadde han en stor konsert i Jerevan med 
innsamling av penger til fondet som 
mål. Han skriver og komponerer fortsatt 
sanger, men nå med et kristent innhold. 
Det stopper ikke andre sangartister i å 
bruke sangene, forteller han glad.

Dersom du vil gi støtte til helsehjelp 
til fattige i Armenia så se siste side.  
Ledelsen i Adventkirken har opprettet 
en egen konto og har lovet å distribuere 
pengene slik at de når de trengende til 
legehjelp og medisiner m.m. Ingen dyre 
mellomledd, lønn eller flyreiser! Pen-
gene går direkte! Rapport vil bli formid- 
let gjennom Mens Vi Venter. 
 
Kilde: http://www.angelfire.com/
hi/Azgaser/Metsamor.html

Gamle tegninger

Ughtasar

En av de mest 
spennende 

steder i Armenia er 
Ughtasar. Her kan 
en dra opp en som-
merdag i jeep til 
3300 meters høyde 
og se svært gammel 
kunst risset inn i 
steinene fra like 
etter vannflommen.
 Alene her ved 

Ughtasar er det funnet 
ca 2000 steiner med teg-
ninger og innskripsjoner. 
På det øverste bildet ses 
en løve. De finnes ikke 
i Armenia i dag, men 
skjelettfunn i en landsby 
like ved for ett år siden 
bekrefter at det en gang 
var løver her. Det neste 
bildet inneholder bl.a.en 
slange, et tre og en 
kvinne, og lokale kalte 
det Edens hage. Til ven-
stre en drage og under 
en regnbue og trolig en 
båt

Edgar, en svært glad pianist, 
komponist og sanger som ble 
mirakuløst helbredet for leukemi 
for få år siden.
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Den armenske 
kirke i forfall.

Den armenske kirke har 
et stort behov for en 
drastisk reformasjon. 

I et tidligere blad skrev vi om 
hvordan alle forsøk på 
reformasjon ble undertrykket 
og fordrevet vekk. I dag er 
kirken fullstendig politisert 
og religion er de tradisjoner 
som praktiseres. Solsymbol-
ene florerer rikelig i kirker-
ommet. Soldyrkere vi snakket  
med i deres nomadiske telt i 
fjellsidene, fortalte at de fleste 
der hadde ikke noe problem 
med å tilbe i den armenske 
kirke. 
Tilbedelsen av selve korset 
står særlig sentralt i den 
armenske kirke, og korssym-

boler finnes overalt ute og 
inne. Samtidig praktiseres 
hedensk tradisjon side om side 
med kristendom. Bønnetreet 
er et eksempel på det. Det 
øverste presteskapet er kledd 
i sorte kapper med hetter som 
gir en dyster stemning. 
Noen få evangeliske kirker 
har slått seg ned i Armenia. 
De har til tider opplevet mye 
diskriminering, men får i dag 
stort sett være i fred. Advent-
istsamfunnet har 920 med-
lemmer fordelt på 18 kirker 
og 15 grupper spredt oer hele 
landet. Det er 4 kirker i hov-
edstaden Jerevan og 1 kirke i 
utbryterrepublikken (Ngorno 
Karabach).

Hovedkvarteret for den armenske kirke ligger i Echmiadzin. 
Monoment øverst. Nederst og under; bilder fra gudstilbe-
delsen. Legg merke til solsymbolene på alteret.

Bildet til høyre er et Mithra-tempel finansiert i sin tid av keiser Nero i Rom.
Bildene under fra Echmiadzin på Araratsletten, syd for hovedstaden Jer-
evan.



                 Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008 41Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008                 Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008

Det fleste kirkevekstopplegg møter 
mennesker der de er og fortsetter 
med bare og nettopp det.

På pinsefestens dag ble folket 
konfrontert med Guds sannhet. 
Det klare og utfordrende bud-
skapet disiplene forkynte, ble 

ikke kamuflert, tåkelagt eller nedtonet 
for ikke å støte noen eller for å unngå 
at tilhørerne skulle oppdage sitt behov 
for oppgjør, vekst og endring. ”Han var 
deres Messias”, sa Peter. ”Dere slo ham 
i hjel i det dere naglet ham til korset 
ved lovløse menneskers hender”, Ap.gj. 
2:23.37.  Det står at denne sanne og 
nødvendige informasjonen ”stakk dem 
i hjertet og de sa: ”Hva skal vi gjøre, 
brødre”? 
De ville aldri spurt om en utvei og en 
løsning på sin tragiske åndelige tilstand 
i forhold til Gud, om disiplene hadde 
tilpasset, moderert, liberalisert, pyntet på 
eller på annen måte gjort budskapet 
tamt og ufarlig. Guds Ånd kunne nyt-
tiggjøre seg den klare forkynnelsen og 
det ble vekkelse. Mange tusen ble omv-
endt. Slik fungerte og fungerer ennå 

unormal, overnaturlig, guddommelig og 
mirakuløs menighetsvekst. Dette er det 
eneste opplegg for menighetsvekst Gud 
kan velsigne, siden alle får møte Guds 
prinsipper og hans sannheter.
Vi gjør et sprang i tid. Den første dyna-
miske kristne bevegelsen var blitt et 
tungrodd og lederstyrt kirkesamfunn. 
Strategiske og politiske vurderinger ble 
gradvis mer påtrengende, enn kallet om å 
etterfølge Jesu og disiplenes lære. Volum 
ble prioritert høyere enn kvalitet. Målet 

fikk rang over midler og metoder. Fler-
tallet tilba solguden og jødefolket ble 
foraktet. Da ble det strategisk og kirke-
politisk smart å innføre soldagstilbedelse 
i kristenheten i stedet for å helligholde 
Bibelens Sabbat, for derved å favorisere 
soltilbederne og skape avstand til jødene. 

Andre endringer skapte stadig større 
skille til den opprinnelige kristendom-
men. Dette var begynnelsen til den 
etter hvert så populære menighetsvekst-
metoden som i dag kalles ”søker-vennlig” 
eller ”søker-sensitiv” evangelisering. 
Ideen er at menighetens opplegg tilbyr 
folket det de liker. 
Etter hvert reiste Gud opp reformatorene, 
slik at prosessen tilbake til en forkynnelse 
av Ordet kunne innledes. Til enhver tid 
og i hver generasjon var det noen trofaste 

som ikke lot seg forføre, men de ble ikke 
særlig synlige i den tradisjonelle kirke-
historien. De benyttet ”Bibel-vennlig” 
og ”sannhets-sensitiv” forkynnelse i sin 
evangelisering.
Det var et langvarig arbeidet å finne 
tilbake til Bibelens sanne lære og anstren-

Menighetsvekst                                                                                                         
Av John Berglund

En historisk oversikt

“Det ble et langvarig arbeid å finne tilbake til 
Bibelens sanne lære, og anstrengelsene er          

  ennå ikke avsluttet.
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gelsen er ennå ikke avsluttet. Noen 
kirkesamfunn gjorde sin del av reformas-
jonsarbeidet, deretter ga de opp slik at 
andre måtte plukke opp trådene og fort-
satte der de slapp. Andre begynte godt, 
men ble infiltrert av fienden, og slo seg 

etter hvert sammen med dem som sto for 
ubibelsk lære. 
Vi foretar ennå et tidssprang, helt opp til 
en av de mest populære av alle menighet-
sveksteksperter, namlig Charles Finney, 
(1792-1875). Han blir av mange hyllet 
som den største av dem alle, og regnes 
som ”kirkevekstens far” av Fuller Insti-
tute of Church Growth, av Robert 
Schuller fra ”Crystal Cathedral, av 
Norman Vincent Peale, og selvfølgelig 
av Bill Hybels fra Willow Creek og av 
kirkevekstfantomet Rick Warren. 
Hvorfor hyller de alle Charles Finney? 
Fordi han ga dem løsningen og oppskrif-
ten på hurtig, effektiv, målrettet og dyna-
misk kirkevekst. Han blir også av noen 

kalt oppfinneren av den kristne pragma-
tismen. Her er noen av denne guruens 
paroler som de fleste senere kirkevek-
stprogrammer prøver å leve opp til: 
”Kirkevekst er et rent horisontalt ikke 
vertikalt fenomen. Vi bryr oss ikke noe 

om hvilke metoder som benyttes, det er 
resultatet som teller. Det er ikke noe i 
den kristne religionen utenom det som er 
å finne i naturens orden. En vekkelse er 
ikke i seg selv et mirakel og er ikke på 
noen måte avhengig av noe mirakuløst. 
Det er kun et psykologisk og filosofisk 
resultat av å benytte den rette teknik”.

En Trojansk hest? 
Gjennom flere av de mest populære 
kirkevekstkonseptene tror vi at 
menighetene infiltreres av en falsk 
kristendom. Metoder formi-
dler alltid teologi. Også 
det populære Naturlig 
Kirkevekst program-

met hevder at opplegget fungerer selv 
om en menighet forkynner ubibelsk og 
falsk lære. Det er altså ikke Guds Ånds 
påvirkning som skal styre prosessen, det 
er metode og teknikk. 
Både Charles Finney, Robert Schuller, 
Rick Warren og Bill Hybels begynte 
sine megakirker ved å lage en spør-
reundersøkelse. Hovedspørsmålene var 
å finne ut hvorfor folk flest ikke gikk 
i kirken. Det flertallet indikerte at de 
ikke syntes om, ble ganske enkelt fjer-
net fra menighetens aktiviteter. I spør-
reundersøkelsen ble også alle spurt om 
hva de ønsket skulle være en del av en 
menighetens tilbud, for at den skulle bli 
attraktiv for dem. Det de fleste etterlyste, 
ble tatt med i menighetens program. 
Derfor kom også flere til menighetene og 
de vokste i medlemsantall. Enkelt er det 
ikke? Søker sensitive metoder fungerer 
som regel bra, siden mennesker får det 
de lyster etter. Vær oppmerksom på at vi 
ikke på noen måte trekker disse kirkeled-
ernes motiver i tvil, det er metodene og 
den labre bibelkunnskapen vi påpeker.  

 

“Det flertallet indikerte at de ikke syntes om, 
ble ganske enkelt fjernet fra menighetens   

 aktiviteter.
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du ikke kjenner til hva de alternative 
valgene leder til. På pinsefestens dag 
kjente de ikke til nødvendigheten av å 
endre mentalitet, før Peter viste dem 
konsekvensene. Har de som berømmer 
den Søker Sensitive metoden rett når 
de hevder at synliggjort sannhet hindrer 
mennesker i å ønske mer informasjon? 
Nei, de tar feil! Herren verken manip-
ulerer eller tvinger noen, derfor må 
det være tanker, behov og ønsker hos 
et menneske som blir Åndens utgang-
spunkt for neste trinn. En klar utfordring 
og en sann beskrivelse av virkeligheten, 
vil ofte skape slike tanker, behov 
og ønsker. De fleste Søker Sensitive 

metodene gjør men-
nesker lunkne, selvtil-
fredse og sløve. Da 
ser de ikke behovet 
for endring i eget liv.
Hva var folkets 
respons da Peter 
benyttet den Sannhets 
Sensitive metoden og 
fortalte dem rett ut 
hva de hadde gjort? 
Begynte de å fors-
vare seg? Opplevde 
de forkynnelsen som 
et angrep? Avviste de 
disiplene? Tok de 
igjen ved å kritisere 
dem? Det står at det 
direkte budskapet; 
”stakk dem i hjertet 
og de sa til Peter og 

de andre disiplene; Hva skal vi gjøre, 
brødre”?  Hvis Peters forkynnelse hadde 
fulgt den Søker Sensitive oppskriften, 
ville kanskje deres respons vært: ”Fint, 
da står nok alt bra til med oss, siden 
Peter vektlegger, roser, bekrefter og 
berømmer alt det som er fint og bra 
med våre holdninger og vår ideologi”.  

 
På pinsefestens dag.                                                                                                     
Til en stor folkemengde forkynte Peter: 
”Han ble forrådt og dere slo ham i hjel i 
det dere naglet ham til korset ved lov-
løse menneskers hender”, Ap.gj. 2:23. 

Var dette en Søker Sensitiv 
framgangsmåte? Nei, forkynnelsen var 
Sannhets Sensitiv. ”Her 
gjorde Peter en 
kjempefeil”, vil nok 
mange kirkevek-
steksperter si, ”han 
fordømte tilhørerne og det 
er en fullstendig 
utilgivelig frem-
gangsmåte. Slikt blir det i 
hvert fall ingen vekst 
av”. 
Sannheten er at Peter ikke 
fordømte noen men han 
ga en klar, riktig og 
bibelsk bedømmelse av 
deres holdninger og 
atferd, samtidig som han 
påpekte hva deres valg 
ledet til. Han prøvde ikke 

å bagatellisere deres alvorlige synd og 
feilvurdering, men han viste at han tok 
dem på alvor og ville dem vel. Han 
demonstrerte at han var motivert av ekte 
kjærlighet som vurderte framtidige kon-

sekvenser av feilvalg. Han brydde seg 
om dem med så stor kjærlighet, at han så 
lenger enn bare til nuet.
Det er meget godt demonstrert at de fleste 
kirkevekstopplegg møter mennesker der 
de er og fortsetter med nettopp og bare 

det. De frammøtte blir beroliget med de 
valg de har tatt og den tilstand de er i 

og vil vanskelig se behovet for oppgjør, 
vekst og endring. Da får heller ikke Guds 
Ånd noe å arbeide med når mennesker 
skal påvirkes og ledes videre
Det er vanskelig å foreta et valg hvis 

“...han fordømte tilhørerne og det er en full-
stendig utilgivelig fremgangsmåte.

“Det er vanskelig å ta et valg når du ikke 
kjenner til hva de alternative valgene leder               

            til.

Charles Finney blir kalt kirkevekstens far. Noen kaller ham også 
oppfinneren av den kristne pragmatismen. 
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Sann høflighet kan ikke læres som 
en hjemmelekse ved anstrengelse, en 
gang i et menneskes liv. Det må 
integreres i en person. “Han mener 
det bra, men er for røff,” blir det 
sagt om mange menn; og altfor 
ofte begynte vanskelighetene med 
foreldrene i hjemmet.   

Hvor ofte er det ikke vanskelig 
for en mann med et smil å si 
“tusen takk” når hans kone gjør 

ham en tjeneste. Det er enda mer van-
skelig for moren å si ”Jan, vil du være så 
snill å lukke døren?” Det virker lettere å 
rope ”lukk døra!” Og når lille Tom skub-
ber til sin søsters dukkehus, hvorfor er 
da ikke et “unnskyld meg, jeg mente det 
ikke,” instinktivt det første han sier?
Mange som ikke ønsker å bli beskyldt for 
å opptre uhøflig til noen de  ikke kjen-
ner, legger kanskje til side mildheten i 

sin oppførsel når han går innenfor  hjem-
mets fire vegger. Mannen og hans kone 
gir hverandre altfor  lite takknemlig opp-
merksomhet, som selv om det hadde vært 
aldri så lite, ville vært svært viktig. Barna 
blir beordret hit og dit med røffe ord; 
ingen “tusen takk” belønner de trøtte små 
bena som løper og gjør uttallige ærend.  
Middagen spises i stillhet, kun avbrutt 
av påpeking av barnas feil og korriger-
ing fra foreldrene, eller dårlig humor og 

erting mellom barna. Om kvelden er far 
opptatt med sine egne ting og mor av 
sitt og avbryter sine gjøremål kun når 

de skal gi ordre som; ”Ikke bråk unger”, 
”slutt å krangle” , og til slutt ”gå og legg 
dere”.
I mange familier, er det en slags grov 
tone i familien.  Det er mangel på den 
enkle, hengivne oppmerksomheten som 
vekker en spontan tilbakemelding og et 
ønske om en oppførsel der  hensyn og  
mildhet lett springer fram som en ren 
naturlighet. Den korrekte vert glemmer 
ikke å ønske sine gjester: “God natt,” og 

“God morgen;” så  hvorfor skulle ikke 
disse enkle uttrykk av å ønske noen noe 
godt, alltid bli utvekslet mellom foreldre 

Atmosfæren i hjemmet

“ved eksemplets makt kan barn bli 
opplært til å snakke vennlig til 
hverandre....
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og barn? En vennlig morgenhilsen kan 
ofte stoppe grettenhet, og et hyggelig 
“ha det bra,” fra gammel og ung, når 
man forlater huset for å gå på jobb, i 
butikken eller på skole, er et berikende  
minne gjennom en hel dags atskillelse. 
Når familien samler seg rundt frokost 
eller middagsbordet, skulle den samme 
høflighet være til stede som om man 
hadde gjester. Bebreidelse, klaging, ube-
hagelig diskusjon, og skandaler, eller en 
nedtrykt stillhet, bør være utelukket. La 
samtalen være kreativ, og tilpasset barna, 
så langt det er mulig. Interessante hen-
delser fra dagens opplevelser kan nevnes 
ved aftensmåltidet,  det fremmer det 
sosiale element. Hvis emnene tar slutt, 
kan det å lese høyt fra avisen starte en ny 
samtale.  
Det finnes ikke et hyggeligere syn enn 
en familie med små barn som er raske 
til å gjøre små tjenester for de som er 
eldre enn seg. De kan plassere en deilig 

stol der mamma skal sitte, løpe etter en 
fotkrakk til tante, legge på plass pappas 
briller og andre små tjenester som viser 
kjærlighet til andre. Men hvis mamma 
aldri smiler tilbake og sier “takk, lille 
venn” eller hvis pappa ikke sier “det var 
akkurat det jeg ønsket”,  forteller det 
ikke barnet at den lille tjenesten ble satt 
stor pris på, og barna vil snart slutte med 
det.
 Små barn er gode til å imitere, og de 
plukker fort opp atmosfæren som omgir 
dem. Så hvis mamma mister noe på 
gulvet, og pappa stopper og tar det opp, 
vil oppmerksomme øyne legge merke til 
det som skjedde, og kloke små hoder vil 
huske det.  Ved eksemplets makt,  tusen 
ganger mer enn ved regler, kan barn bli 
opplært til å snakke vennlig til hveran-
dre, til å lære å sette pris på tjenester, 
til å bli høflige og uselviske, og til å 
vise omtenksomhet og være hensynsfulle 
overfor familiens trivsel. Guttene, kan 

Atmosfæren i hjemmet

“Å kjefte må aldri være tillatt”.....   
(Hverken for voksne eller barn)

Av Ellen G. White  

Barn lærer takknemlighet ved at de også 
får et takk når de vil hjelpe til.
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lære av pappas høflige adferd, og vil bli  
galante og hjelpsomme mot sine yngre 
søstre. Jentene, som imiterer sin mamma, 
vil bli vennlige og tålmodige, selv når 
store brødre er bråkete og  upåpasselige.  
Å kjefte må aldri være tillatt. Iretteset-
telse og kritikk fra foreldrene må ha sin 
tid og sted, men skulle aldri trenge inn i 
familiens sosiale liv slik at hjemmet blir 
utrivelig. Et alvorlig ord helt privat vil 
vanligvis kurere en feil mye lettere enn 

alle offentlige irettesettelser.  I noen fam-
ilier finnes det en selvmotsigende ånd og 
diskusjoner som ødelegger harmonien. 
Alle utsagn korrigeres som om de ble 
dissekert, og den absolutt riktige betydn-
ing av hvert ord blir framholdt. Det 
forstyrrer den sosiale frihet når man 
leter etter uviktige unøyaktigheter, og 
eksponerer det bare for å ha noe å ekspo-
nere. Brødre og søstre  tilvender seg 

noen ganger den ubevisste vanen å erte 
hverandre, halvveis på alvor og halvveis 
i spøk. Dette er veldig ubehagelig for 
alle andre å høre på, uansett hvilken 
tvilsom fornøyelse partene selv har av 
opplevelsen.
I hjem hvor sann  høflighet rår, ser den 
ut til å møte deg allerede på dørterske-
len. Du føler deg hjertelig velkommen 
når du ankommer . Ingen ubehagelige 
øyne farer over klærne dine. Ingen sinte 

stemmer høres i andre rom. Ingen furtne 
barn blir sendt ut av rommet. Ingen 
ukjærlige ordre blir gitt for å dekke 
over forseelser som burde vært gjort 
i huset. En herlig atmosfære omgir 
hele huset, umiskjennelig og likevel 
ubeskrivelig. (The Health Reformer, 
February 1, 1874).  

“Jentene som imiterer sin mamma vil 
bli vennlige og tålmodige.

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 betydn-
ing, fremfor å bruke 
sine beste krefter til å 
lære barna hva som 
er Guds vilje.

I  likhet med Abra-
ham burde foreldrene 
på en særskilt måte 
betrakte seg som 
sendebud fra Gud. De 
skal lære barna å gå 
på Hans veier. De må 
daglig lese i Guds ord  
for å kunne lære sine 
barn..... de må daglig 
ta imot nytt lys fra 
Gud, og gjennom ord 
og eksempel gi det 
videre til barna. 
Det kristne hjem s 137,283
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Jesus ”renset” tempelet to ganger da 
han var her på jorden. Hva gjorde 
Han? Han kastet ut det som vanhel-
liget tempelet. Hvordan renser vi vårt 
tempel? På samme måte, slik Gud 
ba israelittene gjøre det under Yom 
Kippur.  Paulus  forteller at vår kropp 
er et tempel for den hellige Ånd, 1 
Kor; 3:16

Jeg har nettopp renset min bærbare data-
maskin.  Hvordan skjedde det? Et ren-
seprogram gikk igjennom alle filene på 
dataen. Først viste programmet meg hva 
den hadde funnet, deretter spurte den om 
jeg ville fjerne det. Trykket jeg på ja-
knappen ble det tatt vekk.  Mye unød-
vendige og gale ting på maskinen ble 
fjernet. 
Det samme skjer dersom jeg vil rense 
kroppen. Ved hjelp av faste og et høyt 
inntak av rent vann, går det an å rense 
kroppen for  gift- og slaggstoffer, noe 
som  anbefales av mange. Det foreby-
gger sykdom og lidelse, og kan i noen 
tilfeller også helbrede sykdom.

Guds billedbok
Helligdommen er Guds frelsesvei fork-
lart i bilder og symboler, for at vi 
skal forstå den store planen for men-
neskenes frelse. Det er Guds billedbok 
om frelsesplanen.  ”Din vei O Gud, er i 
Helligdommen,” som hele evangeliet må 
forstås ut fra. Hebreerbrevet og Åpenbar-
ingsboken i det nye testamentet er fulle 
av henvisninger til helligdomstjenesten 
eller tabernakeltjenesten, som nettopp er 
tempeltjenesten.

Hvis vi ikke forstår denne billedlige 
fremstilling, forstår vi heller ikke dybden 
i Guds frelsesplan. Skrift må tolke skrift. 
Nye ideer, dogmer og forklaringer som 
måtte dukke opp, må bygge på kjennskap 

til hvem Gud er og hva som er hans plan. 
Det forsto skribentene av det nye testa-
mentet til fulle. 

Tabernakeltjenesten er beskrevet i 2 
og 3 Mosebok.
Tabernakeltjenesten er som Bibelen selv. 
Vi blir aldri ferdig med den. Nye san-
nheter blir stadig åpenbart for oss og vi 
trenger derfor ofte å samtale om det vi 
oppdager.
”De tjener etter avbildet og skyggen av 
de himmelske ting, slik Moses fikk gud-

dommelig befaling om da han skulle til 
å oppføre tabernaklet. For Han sa: “Se 
til at du lager alle ting etter det forbildet 
som ble vist deg på fjellet.” Hebr. 8:5.

Har du renset 
Guds tempel?
Praktisk og forståelig visdom for nødvendig endring
   

Av Elin Haugvik Berglund

“Øverstepresten hadde en oppgave å gjøre. 
Folket som ventet utenfor hadde en annen opp-
gave”
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Forgården. 
Her sto offeralalteret hvor dyr ble ofret 

etter ulike bestemmelser. Her mottas tilg-
ivelse for synd. Dette er motbilde på Jesu 
offerdød. Forgården er derfor et symbol 
på denne jorden. Her døde Jesus. Ved 

Golgata ble han ofret for våre synder. 
Her sto også renselseskaret, der prest-
ene som gikk inn i helligdommen måtte 
vaske seg før de kunne gå inn i Guds 
nærhet. Dette er badet til gjenfødelse, 
dåpen.

Selve helligdommen med dens to avdelin-
ger, det hellige og det aller helligste, fork-

skulle forstå lovens detaljer og for å prak-
tisere den. En slags parallell er hvordan 
stortinget i dag vedtar lovene og depar-
tementene lager et tillegg med masse 
forklarende forskrifter som så offentlig-
gjøres. Forskriftene eller overføringen av 
lovenes prinsipp, kan endres dersom de 
er uhensiktsmessige, men loven selv står 
ved lag. 
Loven var hovedmålet og standarden for 
helligjørelsen i den første avdeling. 
Når øverstepresten en gang i året gjorde 
tjeneste i det aller helligste rommet, var 
det for å se om den enkelte israelitt holdt 
mål i forhold til lovens standard. Tilgiv-
else for overtredelse ble gitt ved alteret, 
men på den store forsoningsdagen var 
oppgjørets time kommet. Hadde angeren 
for overtredelse vært oppriktig? Var det 
hele et spill og en tilpasning eller angret 
virkelig synderen oppriktig sin over-
tredelse og ønsket kraft til å avstå fra 
synd og ulydighet? 
Var bedrøvelsen for synden ekte, ville 
det fort vise seg ved at synderen deltok 
i den videre prosessen  i den første avde-
ling i tabernaklet, hvor hjelp og kraft ble 
tilbudt slik at overtredelsen ikke behøvde 
å gjenta seg. På Yom Kippur dagen, var 
det tid for faste og selvransakelse og 
endelig oppgjør med synden. Blodet fra 
offerdyret falt på nådestolen som lå over 
Guds hellige lov. Øverstepresten hadde 
en oppgave å gjøre. Folket som ventet 
utenfor hadde en annen oppgave, nemlig 
å delta med seg selv i Guds endrings-
plan.

”Jesus ble en Prest i helligdommen og 
i det sanne tabernaklet som Herren har 
reist, og ikke et menneske”, Hebr. 8:2.

En moderne forståelsesramme:
Jeg er leder på en arbeidsplass. La oss si 
i en fabrikk som lager rullestoler.
Jeg vil gjerne at mine ansatte skal ha 
det godt med hverandre, ha et godt 
arbeidsmiljø og lage mange og gode 
rullestoler.

Målet
Jeg er sentral i å lage et hovedmål for 
arbeidsplassen, det er en del av ansvaret 
mitt. Målet er bl.a. at vi skal bli den 
beste bedrift til å lage de beste rullestoler 

larte de ulike aspektene i frelsesplanen.

Det hellige: 
I det billedlige jordiske tabernaklet, var 
det utdanningen i helligjørelse skulle 
finne sted. Her forklares livet med Gud. 
Forståelsen av disse symbolene må finne 

sin plass i vår hverdag. Når det jordiske 
tabernaklet opphørte, fortsatte vår store 
øversteprest tjenesten i den himmelske 
helligdommen.

Det aller helligste. Her var Guds bolig 
på jorden! Her sto Paktens ark som inne-
holdt Hans bud. Ved siden av lå de for-
skrifter Han hadde gitt folket for at de 

“...deretter må jeg finne ut hvordan jeg skal 
få mine ansatte interessert i å skape gode 

muligheter for å nå disse målene....

Gud gjorde tilgjengelig symboler når han 
skulle lære israelittene om Hans eneste 
frelsesvei. Gjennom disse symbolene ville 
Han også at vi skulle forstå frelsens vei  i 
Det nye testamentet, hvor alle symbolene 
går igjen.
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til lavest mulig pris, slik at vi kan konkur-
rere prismessig og overleve. Men det er 
også andre mål som må synliggjøres. Det 
finnes en rekke lover og forskrifter i sam-
funnet vi må følge. Arbeidsmiljøloven, 
skatteloven, og mye mer. Mitt mål må 
også være å kvalitetssikre alle deler av 
virksomheten. 
Alle disse målene skriver jeg ut. De sent-
rale  og grunnleggende målene legger jeg 
i en stor boks i det innerste rommet. Alle 
støtteplanene med detaljer om hvordan 
hovedplanene implementeres, legger jeg 
utenfor boksen. Alle målene er viktige, 
selv om det mest sentrale er at gode 
rullestoler blir laget og solgt.

Hvordan nå målet?
Når målet er på plass, må jeg først gjøre 
det godt kjent blant mine ansatte. Der-
etter må jeg finne ut hvordan jeg skal få 
mine ansatte interessert i å skape gode 
muligeter for å nå disse målene, inklud-
ert hovedmålet. Jeg lager ett nytt ”rom” 
og innreder det med den hjelpen de 
trenger for å nå målet. Jeg innreder det 
med en lysestake, et bord med brød, et 
røkelsesalter. Deretter forteller jeg mine 
ansatte:
* Lysestaken symboliserer den veiled-
ning og assistanse de behøver for å 
kunne gjøre en god jobb. Hvordan de 
kan være et forbilde for hverandre og 
hjelpe hverandre og nye ansatte ved å 
gjøre en god jobb selv.
* Bordet med brød skal symbolisere 
den informasjon og faglige kunnskap de 
trenger for å lykkes med arbeidet. 
* Røkelsesalteret symboliserer den kom-
munikasjon og couching fra meg som 
er nødvendig for  at de skal kunne nå 
målet.

Nå har mine arbeidere muligheten til å 
motta all den hjelp de måtte ha behov 
for, dersom jeg gjør min del og de gjør 
sin, som er å delta i prosessen selv og å 
være opptatt av sin egen kompetanse.

Men så skjer det noe galt. En ansatt gjør 
en feil som får betydning for produks-
jonen, eller kanskje for motivasjon hos 
de andre, slik at de  blir tafatte og inef-
fektive. Tross veiledning har denne per-
sonen bommet på fabrikkens målsetting 
som ligger i det innerste rommet.
*Men dette hadde vi regnet med kunne 
skje, så nå iversettes redningsplanen. 
Enten kan hele fabrikken forgiftes av 

dette og flere blir lik denne utro ansatte, 
eller vi kan gripe fatt i det. Gjennom 
samtaler om betydningen av målet, og 
om midlerne for å nå det og hvordan 
han bommet, angrer vedkommende på 
det gale han har gjort.

Utenfor tabernakelet står det et alter - 
her blir den angrende ansatte tilgitt. En 
ny vei er åpnet for å fortsette i fabrikken. 
Det skaper trygghet for alle de ansatte, 
at om de skulle begå  en feil, finnes det 
en løsning. Den angrende ansatte føres 
på ny inn i fabrikken, og forholder seg til 
dens mål og midlene for å nå målet og all 
den hjelp som følger med for å nå det.

En gang i året gjør fabrikken opp status. 
Hvordan ser fabrikken ut? Er den i pakt 
med målene? Hvis ikke hvordan er de 
ansattes tilstand og arbeidsmoral? De 

ansatte inviteres inn i en ransakelses 
og undersøkelsesprosess for å vurdere 
måloppnåelsen og deres egen rolle i 
forhold til dette. Det er tid for selvran-
sakelse. En hel dag er avsatt til dette. 
Dersom noen ansatte har vandret inn 
og ut av forgården/tilgivelsen hver dag 

hele året og nektet å ta del i det som 
skjer i rommet med midlene for å oppnå 
målene, er måloppnåelsen på nullpunk-
tet. (Jeg kan huske en hjemmehjelpsleder 
som de ansatte klaget over en gang. Hun 
kjeftet og smelte hver eneste dag på 
hjemmehjelperne og de orket ikke mer. 
Men, sa hun, jeg sier jo unnskyld hver 
dag? Men det lå ikke mer i den unnsky-
ldningen at hun fortsatte like mye hver 
dag. Når de ansatte ikke orket mer, var 
det ikke fordi de ikke kunne tilgi, men 
fordi de ikke orket å jobbe på en slik 
arbeidsplass hvor det ikke skjedde noen 

I tabernaklet Gud ba Israels barn om å lage i ørkenen, fikk israelittene 
grundig kjennskap til hvordan Gud ville hjelpe dem og frelse dem. Her fra 
en moderne fremstilling av helligdommen.

“På tross av stadig gjentatte advarsler og 
gjentatt forsoning uten endring, må de sies 

opp og forlate fabrikken.



50                  Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008                 Mens Vi Venter  nr. 53   3/2008

endring av det uakseptable).
Noen ansatte tar ikke imot lys og veiledn-
ing, spiser ikke av brødet til lærdom 
d.v.s skulker all opplæring, og kommu-
niserer dårlig eller ikke i det hele tatt 
med ledelsen for å få hjelp. Med andre 
ord; de gjør som de selv vil og kommer 
når de vil.
Det er derfor ingen oppriktig anger lenger 
ved ”alteret”, bare et spill for galleriet.  
Og deres rullestolproduksjon (målet) er 
derfor elendig. De har laget egne mål som 
ikke er fabrikkens. Hjulene på rullesto-
lene ramler av ved første bruk, og fab-
rikkens anseelse daler. 
FABRIKKEN MÅ TA DEN ENDELIGE 
AVGJØRELSEN. På tross av stadig 
gjentatte advarsler og gjentatt forson-
ing uten endring, må de sies opp og 
forlate fabrikken. Det er dommens 
dag. Yom Kippur.

Helligdommen i hebreerbrevet
Hebreerbrevet tar opp fortsettelsen 
av helligdommen på jorden og 
setter den inn i den virkelige hen-
delsen som den jordiske tjenesten 
var ET BILDE på (Heb.8:2).
Det levittiske prestedømmet som 
hjalp til med alle tjenestene i det 
hellige (rommet med lys, brød og 
røkelse) er erstattet med alle de tro-
ende. Vi er nå prestene som skal for-
valte denne tjenesten. Hjelpen skal 
bidra til å nå målet innenfor forhenget. 
Straffen er sonet, vi skal peke mot 
det sanne offerlam når noen synder og 
trenger tilgivelse, og gi opplæring i 
målet.
Øverstepresten er ikke lenger en jordisk 
levitt, men Jesus selv. Han er vår leder 
og Han er også den som går inn det aller 
helligste og gjør tjenesten der inne på 
”dommens dag”. 

I forgården (som er jorden) står alteret 
hvor vi kan be om tilgivelse. Offeret er 
øverstepresten selv, for Han går inn med 
sitt eget blod i stedet for vårt.
Målet innenfor forhenget er fortsatt det 
samme som før. Det kan vi bokstavelig 
lese i Åpenbaringsboken. Guds original 

står i himmelen. Ingenting er endret av 
det som ligger i kisten  Gud har ikke 
endret sine bud selv om noen tror det.
Men mulighetene til å nå målet er 
blitt enda bedre, for Gud stoler ikke på 
m e n - neskenes løfter 

om at 
d e 

s k a l 
klare å nå m å l e t 
(alt du har sagt skal vi gjøre, sa 
jødene ved Sinai, og brøt bud 2 like etter, 

med gullkalven). Nei, ved Sin ånd er den 
nye pakt bygget på bedre løfter ”Han vil 
legge loven inn i våre hjerter”. Det som 
ligger oss på hjertet, blir vi fyllt av. Guds 
mål blir vårt eget mål, en integrert del av 
oss. Paktens ark i det aller helligste er på 
en symbolsk måte  våre egne hjerter hvor 

de ti bud blir lagt. 
Vår kropp er sammenlignet med templet; 
og i hjertet som selvfølgelig er vårt sinn, 
det aller helligste, ligger loven. Hjertet 
må renses som jødene under Yom Kippur 
på dommens dag. 

*Lever vi som vi burde?
*Trosser vi mot Guds ledelse og går 
våre egne veier?
*Bommer vi på målet (synder), som 
er innenfor det siste forhenget?

*Trenger vi å komme til alteret 
og be om tilgivelse?
*Trenger vi å gå inn i det hel-
lige og få nytt lys som kan få 
våre liv til å lyse for men-
neskene omkring oss, spise av 
det daglige brød (lese Guds 
ord) og ha et nytt aktivt bøn-
neliv og kontakt med Gud?
*Trenger vi å bli renset helt 
fra all urenhet, som på Yom 
Kippur? 

Kun da kan vi bli beseglet og få 
komme med når Han henter sine. 

Fordi vi tok imot de hjelpemidler 
Gud hadde til rådighet slik at han 
kan få endret oss etter sitt bilde. De 
som ikke kommer inn er lik mannen 
uten bryllupsklær. Bryllupsklærne var 

tilbudet han fikk. Ved likevel å komme i 
egne klær, ble han kastet utenfor.
Hva er klærne? De helliges rettferdige 
gjerninger, gjort mulige i oss av Guds 
Ånd, sier Bibelen.

For til dette ble dere kalt, fordi Kristus 
også led for oss  og etterlot oss  et eksem-
pel, for at dere skulle følge i Hans fot-
spor:
Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble 
det funnet svik i Hans munn. Da Han ble 
hånet, hånte Han ikke igjen. Da Han led, 
truet Han ikke, men overlot Seg Selv  til 
Ham som dømmer rettferdig, Han som 
Selv bar våre synder på Sitt eget legeme 
opp på treet, for at vi, døde fra syndene, 
skulle leve for rettferdigheten - ved 
Hans sår ble dere legt. 1 Pet 2,21-24

“Paktens ark i det aller helligste er på en 
symbolsk måte våre egne hjerter hvor de ti            

    bud blir lagt.  

“Trenger vi å bli renset helt fra all urenhet 
som på Yom Kippur, den store forsonings-

 dagen?
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om hva det egentlig står på den.  
Daniel Boyarin, professor i Talmud-kultur 
ved Berkeley-universitetet i California, 
mener, at steinen er et bevis på at 
Jesus best  kan fortolkes ved å studere 
den jødiske historien fra hans tid. 
 
Noen kristne vil finne det sjokkerende, 
fordi det utfordrer det unike i deres 
tro og teologi, mens andre vil bli bero-

liget av å være en tradisjonell del 
av jødedommen, sier Daniel Boyarin 
til ReligionNewsBlog.com. 
 
Carsten Vang, lektor i Gammeltesta-
mente ved Menighetsfakultetet i Århus og 
ekspert i arkeologi, kaller det et bemer-
kelsesværdigt funn.
Hva står det så på steintavlen? 
De første 16 linjer lyder slik:
7.   [… ]Israels sønner …[…]…
8.   […]… […]…
9.   [… ] yhw[h …] s ord…[…]
10. […]…Jeg/du spurte …
11. yhwh, du spurte meg. Så sier herren, 
hærskarenes Gud: 
12. […]… fra mitt(?) hus, Israel, og Jeg vil 

fortelle om Jerusalems storhet(er
13. [Så] sier yhwh, Herre over Israel: Se, 
alle nasjoner er
14. … imot(?)\til(?) Jerusalem og …,
15. [e]n, to, tre, førti(?) profeter (?) og de 
tilbakekomne(?),
16. [og]  Hasidin(?). Min tjener, David, 
spurte framfor Efraim(?)h 

Den omdiskuterte linjen om de tre dager 
lyder slik i sin sammenheng: 
18. [y]hwh  Israels Herre  : …
19. helligjør(?) Israel! Innen tre dager 
skal du vite , det(?)\for(?) Han sa, 
20. yhwh hærskarenes Herre, Israels 
herre: Det onde brytes (ned)
21. for rettferdighet. Spør meg og jeg vil 
fortelle deg hva denne dårlige planten 
er,
22. lwbnsd/r/k (=? [for meg? For å 
frigjøre? Du står, budbæreren/engelen.. 
Han
23. … (= vil ordinere deg?) til Torah(?). 
Velsignet være Herligheten (Schekina) til 
yhwh Herren,   

Og: 53. på\imot Hans/Mitt folk. 
Og …[…]…
54. [… ]tre dager (?). Dette er  
(det) som(?) …[… ]Han(?)   

Engelen Mikael er nevnt en 
gang og engelen Gabriel tre 
ganger.
77. Hvem er jeg(?), Jeg (er?) 
Gabri’el …(=engelen?)… […]
78. Du(?) vil frelse dem 
…[…]…
79. Foran deg, de tre te[gn]s(?), 
tre …[….]
80. På tre dager …, Jeg, 
Gabri’el …[?],
81. the Prince of Princes, …, 
narrow holes(?) …[…]…

Innskripsjonen handler helt klart om Mes-
sias, slik andre dødehavsruller også gjør. 
Det spesielle her er at det kan se ut som 
om noen har fått et profetisk budskap 
via engelen Gabriel, som forteller om den 
kommende Messias. Tydeligvis var det få 
jøder som da lyttet til dette budskapet, 
kanskje de få var de som tok imot Ham?

David the servant of yhwh[ …]…[…]
73. the heaven and the earth. Blessed be 
…[…]
74. men(?). “Showing mercy unto 
thousands”, … mercy […].  
kilde:schelde@kristeligt-dagblad.dk 
+ diverse internettsider om funnet.
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En hebraisk skrifttavle fra ca.10 år før 
Jesu fødsel skaper visst endel  opprør 
i bibelske og arkeologiske kretser. 
Skriften på steintavlen antyder nemlig 
at en Messias vil stå opp fra de døde 
etter tre dager. 

Den israelske professor Knohl har 
etter nye intense studier av 
steintavlen skapt ny debatt om 

Messias-skikkelsen og forbin-
delsen mellem jødedom og 
kristendom i oldtiden. Bildet 
av steintavlen ble offentlig-
gjort i sommer. – (AFP/
Scanpix).

Steintavlen er også kalt Gabri-
els åpenbaring, fordi hans 
navn går igjen på steintav-
len. Det er en kalkstenstavle 
med 87 hebraiske linjer, som 
er blitt funnet i nærheten av 
Dødehavet  i Jordan. Tavlen 
blir av forskere datert til cirka 
10 år før Jesu fødsel, så hvis 
innskripsjonen virkelig hand-
ler om Messias, vil den bidra 
til en revurdering av både det 
populære og det vitenskapelige syn på 
Jesus, da den antyder, at beretningen 
om hans død og oppstandelse ikke 
var unik, men bare en del av den aner-
kjente jødiske tradisjon på den tid. Slik 
skriver i hvert fall mange kristne medier. 
 
Vitenskapsfolk sier også at tavlen er et 
sjeldent eksempel på blekkskriving fra 
området. En slags dødehavsrull i stein. 
Bokstavene er skrevet med blekk og 
ikke inngravert. Noen steder er steinen 
knekket og noen steder er skriften ble-
knet så mye av budskapet kan være 
åpent for debatt. Det vil ennå ta en 
stund før den er endelig ferdigtolket og 
man kan komme med en konklusjon 

Steintavle 
skaper over-
skrifter
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Gammel by funnet ved restene etter Noas ark 
SEGL MED ETT BIBELSK 
NAVN AVDEKKET I DAVIDS 
BY

Ett 2 600 år gammelt leirsegl 
som bærer navnet Gedaliah 
ben Pashur har nylig blitt 
avdekket under en arke-
ologisk utgravning 
i det bibelske 
Jerusalem; 
Davids by, 
rappor-
terer 
websiden 
til Israels 
Uten-
riksministerie. 
Samme navn 
dukker opp i Jer-
emias bok 38:1. I 
2005 ble det interressant nok 
også funnet et lignende segl 
som bar navnet Yeuchal ben 
Shelemayahu i det 
samme området. Det siste 
navnet forekommer i det 
samme verset i Bibelen, med 
Gedaliah ben Pashur. Begge 
mennene tjente i rettsalen til 
kong Sidkia, som var den siste 
kongen som regjerte i Jerusa-
lem før ødeleggelsen av Det 
første templet.

Dr. Eilat som leder utgravnin-
gen uttalte at “det er ikke ofte 
at en slik oppdagelse skjer, 
hvor virkelige skikkelser fra for-
tiden rister av seg historiens 
støv og så dramatisk gir liv 
til bibelhistorien”. Det første 
seglet ble funnet inni en impo-
nerende steinstruktur som dr. 
Mazar tror er  Davids palass. 
Det andre seglet ble funnet 
på den ytre veggen på den 
samme bygningen, under et 
tårn som ble bygget på Nehem-
jas dager.

På denne haugen like ved Noas ark funnet, er 
det funnet restene etter en gammel by. 

Utgravningene er i full gang og det spekuleres 
selvfølgelig i om dette er restene etter den 
første byen som ble bygget etter vannflom-
men; den sagnomsuste Naxuan.
Iraneren Ilhan til venstre.
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Gammel by funnet ved restene etter Noas ark 

 
Bakgrunn.

Talmud (som 
betyr”lære” eller 
“studier”) er et 

verk i mange bind som 
innbefatter Mishnah 
(muntlig lovlære) og 
jødiske kommentarer
 over Mishnahen 
(Gemara). Den inne-
holder fundamentet 
for jødenes religiøse 
liv. Den aksepterte 
versjon ble satt 
sammen av Rabbis 

Akiba (døde i 135 e.Kr.) 
og Meir og ble ferdig-
stillt  av Rabbi Judah i 
200 e.Kr. 

I disse bøkene er det 
funnet en henvisning til 
Jesus Kristus. Sitat:
Kvelden før  “Passover” 
(jødisk påske) ble  
Yeshu [Jesus] hengt. 
40 dager før henret-
telsen fant sted, kom 
det en budbringer fram 

og ropte, 
”Han kommer til å bli 
hengt fordi han har 
praktisert magi og 
lokket Israel til frafall. 
Enhver som kan si noe 
til hans forsvar, la ham 
komme fram og 
be for hans sak.” Men 
siden ingenting ble 
brakt fram til hans fordel 
ble han hengt på korset 
kvelden før påske.”
- Kilde: Babylonia San-

hedrin 43A.

Denne opplysningen gir 
oss følgene informasjon 
fra  jødene som levde 
like etter:
1) Jesus utførte mirak-
ler som av disse jødene 
ble antatt å komme fra 
djevelen (magi).
2) Jesus ble hengt (see 
Gal 3:13) eller kors-
festet.
3) Jesus døde i påsken. 
4) Det var ingen som 
forsvarte Ham. 

Her ses Zafer ved noen steinformasjonene som er 
funnet i byen. Å finne innskripsjoner her ville gi mer lys 
til oppdagelsen.

Denne fine krukken ble funnet i 
ruinene. På den svarte fargen og 
fravær av mønstre, er det lett å se 
at den er svært gammel.

Var det ingen som forsvarte Jesus?
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Dateringen av 
exodus er klar fra 
bibelens beskriv-
else, og kan 
knyttes til doku-
mentert historie. 
 
Hvis vi gjør som Ron 
(Wyatt) og aksepterer 
den bibelske opplysnin-
gen om at Salomo beg-
ynte bygging av templet 
i sitt fjerde år, 
som korrekt, 
og binder den 
sammen med 
dokumentert 
historie, er 
løsningen 
veldig enkel. Siden det 
er kjent når Salomo 
regjerte, kan vi på en 
enkel måte finne året for 
Exodus.
Når var Salomo’s fjerde 
år?  Det er kjent fra 
kronologien til kongene i 
Israel og Juda, og ved 
å synkronisere dem med 
dynastiene i Assyria, vet 
vi at Salomos førtiende  
og siste år på tronen, må 
ha vært i 931-930 f.Kr. 
Derfor blir hans fjerde 
regjeringsår 967-966, og 
den andre måneden som 
var måneden Zif, må 
være om våren i  966 
e.Kr. 
Solomo’s  andre måned 
i hans fjerde år var altså 

år 966, og teller vi bakover 
480 år, ifølge jødisk tid-
sregning, kommer vi til  
1445-46 f.Kr. som er året 
for Exodus 

wyatt@yahoogroups.com, 
Ross Patterson

I 2009 kommer det en 
spennede film  om Exodus 
og Sinai-fjellet. 
Filmskaperen Tim 

Mahoney 
ønsket å 
legge 
fram 
vitenska-
pelige 
bevis fro 

at denne bibelske hen-
delsen virkelig fant sted. 
Underveis oppdaget han 
også at mange ønsker å 
holde historien skjult. Det 
tok 7 
lange 
år  å 
lage 

filmen. Med i filmen er 
Lennart Møller (forfatter av 
The Exodus Case”) som 
i mange år oppholdt seg 
sammen med Ron Wyatt, 
Aaron Sen (med mange 
dykk bak seg i Røde- 
havet), og Jim og Penny 
Caldwell som i 12 år 
oppholdt seg i Saudi-Ara-

bia og sendte 
bilder ut derfra 
av det virkelige 
Sinaifjellet. Det 
er de samme 
bildene vi fikk 
tillatelse til å 
bruke i Mens Vi 
Venter på nitti-
tallet, uten å vite 
hvem som hadde tatt 
bildene. Det skulle 
være hemmelig inntil 
den dagen Jim og 
Penny vendte hjem 
til USA. Med i filmen 
er for øvrig også 
Benjamin Netanyahu 
og Simon Peres, og 
selvfølgelig mange arkeol-
oger m.m
Trailer (presentasjonsfilm)  
kan ses her: 
www.exodusconspiracy.com. 
Se også film under ”inves-
tigating exodus”  på 

samme side.

Når skjedde utvandringen fra Egypt ? 

Dr. Lennart Møller og 
geografen Glen Fritz er 
med i den nye filmen 
som er laget over bl.a. 
funnet av det virkelige 
Sinaifjellet.

Noen bilder fra 
opptakene i den nye 
filmen. Øverst alteret 

på sletten hvor 
innskripsjoner viser 

at gullkalven sto. 
Nederst: Klippen ved 

Refidim

“I 2009 kommer det en 
spennede film  om 
Exodus og Sinai-fjellet.” 

“Med i filmen er for øvrig også 
Benjamin Netanyahu og Simon 
Peres, og selvfølgelig mange 
arkeologer” 
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Stiftelsen Kainos - ny kurs
Kontonummer: 1503 0357458/Kainos 
Stiftelsen støtter legvirksomhet som vil spre de tre eng-
lers budskap (Åp 14). Støtte gis til møtevirksomhet over 
hele landet og spredning av gratis DVD’er fra møtene. 
I tillegg støttes produksjon av filmer m.m som går inn 
under formålet og oversettelse av filmer/litteratur. Stif-
telsen er registrert i Brønnøysund og har offentlig revi-
sor. Brosjyre kan bestilles  på adresse: PB 106, 1380 
Heggedal. Info; camilla@mexhuani.com

Støttemedlem av Istanbul menighet
Kontonummer: 3361 1375021 /Tyrkiamisjon. 
Pengene går uavkortet til spredning av evangeliet i 
hele Tyrkia og tyrkisktalende mennesker  med opphold 
i Tyrkia. Tyrkiske misjonærer disponerer gavene, og 
lager nøyaktig regnskap hvert halvår. De blir gjennom-
gått av norske givere. For mer informasjon kontakt Torill 
Callesen; Tlf: 97778853  kurt_callesen@hotmail.com

Helsehjelp til Armenia
Kontonummer:  0530 4984704/Elin H Berglund
Pengene går til adventistsamfunnets leder i Armenia for 
at de skal kunne hjelpe mennesker med nødvendige 
utgifter ved sykdom, legehjelp eller lign. Rapport blir 
sendt regelmessig over hvordan pengene blir brukt.
Dersom du ønsker å betale direkte til Armenia 
så kontakt oss for å få konto dit.. mer info: 
elin@teamconsultmedia.com  Tlf 93407755

Mens Vi Venter
Kontonummer: 0540 0460851 
Pengene går til trykk og porto for bladet du holder i 
hånden. Bladet har også en internettside se side 4.
Vi har p.g.a. av bladet også en stor korrespondanse 
med mange spørsmål og respons fra våre lesere. 
Mange sender oss også informasjon som vi takker for.

Bible Detectives
Kontonummer: 9722 1626048/Bible detectives
Filmproduksjon av bl.a Dyrets merke m.fl. Støtte gjør 
det mulig å bruke tid på å lage gode filmer med illus-
trasjon av Bibelens budskap og spre det rundt i alle 
hjem. Midlene går også til produksjonsutgifter og ved-
likeholdelse av utstyr for filmproduksjon. Filmene de 
mener er viktigst blir gitt ut gratis. Neste film som er 
under produksjon er “Dyrets bilde” Filmene “Dyret og 
dets merke” og “Paktens vitnesbyrd”  er nå oversatt 
til engelsk og vil om kort tid bli oversatt til arabisk og 
tyrkisk. 
Penger går også til oppstart og drift av WebTV. Filmer 
kan lastes ned fra internett og ses over hele verden. 
Dette er den nye tids TV. Her vil det bli tilgjengelig filmer 
og reportasjer med mere, som kun formidler det rene 
budskapet som er nødvendig i denne siste tid. Info: 
cet@treenglers.com, rebecca@tourniaire.net

Forskjellige 

tiltak du kan 

være med å 

støtte

Det finnes mange gode 
formål å støtte i dag. Våre 
støtteforslag er først og 
fremst å få de tre englers 
budskap (Åp. 14, se s.22) ut 
til så mange mennesker som 
mulig.
Ved hjelp av tidskrift, inter-
nett, møter og filmer kan 
mange få se, lese og oppleve 
et budskap som de må 
forholde seg til for å foreta et 
riktig valg i endetiden. 
Vi har også fått en utvidet 
vingård i andre land enn 
Skandinavia, og arbeider der 
Gud til enhver tid leder. Gud 
har på mange mirakuløse vis 
gitt penger til disse prosjek-
tene. At vi ber om penger 
er kun for å kunne yte ennå 
mere.  
Når plagene beskrevet i 
Åpenbaringsboken, snart 
begynner å falle, blir hel-
ligdommen i himmelen fyllt 
med røyk, se Åp.15:1.7.8 
og 16:1.2  Fra den jødiske 
Mishna vet vi at det var tegn 
på at ypperstepresten gikk ut 
av det aller Helligste - alles 
skjebne var av-gjort - nåden 
er opphørt - ingen forkyn-
nelse eller penger er lenger 
nødvendig - Jesus kommer 
igjen for å hente sine!
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B-BLAD RETURADRESSE:
MENS VI VENTER
P.B.75
4291 KOPERVIK

Dobbel dvd: Dyret og dens 
merke & Arkens vitnesbyrd
Pris: GRATIS !

Arkens vitnesbyrd er også 
dubbet til engelsk og heter 
Testemony of the Ark.
Også denne dvd’n innholder 
en minifilm hvor Ron Wyatt’s 
sønner forteller om sine 
erfaringer.

NY GRATIS FILM SOM DU FRITT KAN 
KOPIERE OG SPRE TIL ANDRE.

ARKENS VITNESBYRD handler om Ron Wyatts Paktens 
ark funn, det bibelske aspektet rundt dette og avslører hvem 
Antikrist er som skal sette seg i Guds tempel og vise seg 
frem som om han er Gud.

Ekstra matriale på dvd: 
* Rons sønner forteller sine erfaringer. Den yngste forteller 
også litt fra siste utgraving i Jerusalem.

Du bestiller filmene hos 
www.treenglers.com 

KAINOS møtevirksomhet. 
Gratis DVD fra møtevirksomhet i 2007/2008 i regi av Kainos – Ny kurs

Ulike tema bl.a.: USA i bibelens profetier - Kommer Jesus snart igjen? – 
Kampen mot Gud og Hans budskap – Hvorfor tror så mange at paven er 
skjøgen i åpenbaringsboken - Evangeliet på stjernehimmelen – Hvem er 

Gud som sitter på sin trone? – Grenser og konsekvenser, finnes det et 
helvete? -Musikkens makt - m.m

Be om å få tilsendt liste over alle tema du kan bestille

Adresse: Kainos  ny kurs   Postboks 106   1380 Heggedal eller email: 
kurt_callesen@hotmail.com


