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Mens Vi Venters lesere er kjent med vår lunkne begeistring
for de markedsorienterte karismatiske/økumeniske kirkevekstpro-
grammene

et begynte med celebrationkon-
septet. Enhver bibelorientert
kristen kunne ha forutsett at

denne evangeliseringsmetoden måtte bli
en gedigen flasko. Det ble den også.
Advarslene yar mange og kom fra kristne
som fort så den ubibelske filosiflen som
1å til grunn for opplegget. Gal ideologi
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Celebration fenomenet tømte til slutt
menigheter i stedet for å fylle dem. Bibel-
liberale kristne ledere som likevel ville
presse denne underholdningspakken på
sine forsamlinger, oppdaget litt sent at
konseptet var ved å surne, og byttet fort
ut det belastende celebration ordet med
trylleordene dynamisk, progressiv, fram-
tidsrettet eller moderne kirkevekst eller

menighetsutvikling.

Sentrale fellesnevnere er en løvtynn
teologi sammen med en ubibelsk og
katolskinspirert falsk lære om guddom-
men, inkludert om Guds Ånds vesen og
funksjon.

Legg også til en verdslig og emosjonell
musikkstil med et elemenl av religiøs
tekst, samt mye underholdning. I tilleg-e

ble det lansert smågrupper (tidligere kalt
cellegrupper) hvor funksjonsmodus var
en halvterapeutisk sosial ramme som

ble dekket av parolen: "Hvordan har r-i

Mens M Venter nr. 55 112010



det med oss selv og hverandre." Slutt-
produktet ble et labert bibelfokus og mye
sosialt innhold .

Et virkelig tragisk eksperiment.
Adventistsamfunnet, som vi tllhøreL
slapp ikke unna. Det begynte med den
liberale Milwauki celebration kirken i
Portland, Oregon og Colton adventkirke
i California. Disse to kirkene ble hyllet i
adventistsamfunnets sentrale menighets-
blader som banebryende og framtidsret-
tede forsamlinger. Mange av våre ledere
erklærte at dette var nøkkelen til hurtig
vekst og dynamisk åndelighet med et
opplegg som ville trekke til seg horder
ay kirkefremmede, som tidligere ikke
ville ha kommet tILmøter i noen advent-
kirke.

Opplegget de tllbød var det samme som
ulike andre kirkesamfunn hadde holdt på
med i årevis, og allerede høstet metodens
tragiske frukter. Likevel stormet hun-
drevis av adventistpastorer til de nevnte
to kirkene for åL lære framtidens måte
å bedrive en menighet, og skape vekst
og vekkelse på. Disse menighetene
opplevde faktisk umiddelbar vekst, men
det var omtrent bare ved at liberale med-
lemmer flyttet medlemskapet fra advent-
menighetene de før var tilsluttet, til
de nye og mer gøyale underholdnings-
menighetene.

Det som særpreget disse menighetene
var religiøs disco-musikk, mye under-
holdning, lovsangsteam som favoriserte

emosjonelle sanger med et teologisk
innhold lite forenlig med adventistenes
budskap, mange sosiale programmer,
teater, drawra, miming, konkurranser og
intervjuer og bitte litte grann superlett
bibelundervisning. Det som skulle være
adventistsamfunnets tradisjonelle uke-
ntlige dype og solide bibelstudier, (sab-
batskolen), som i 150 åtr hadde gjort
adventister §ent som "Bokens folk", ble
omgjort til omsorgs- og vitnegrupper
hvor fokus stort sett ble hvordan du og
jeg har det med oss selv og hverandre.

Noens behov for denne aktiviteten kan
selvfølgelig lett dokumenteres, men A
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stjele, omdefinere eller avkorte tiden
avsatt til felles fordypelse i Guds eget
Ord, kunne umulig bli velsignet av
Herren. De store og viktige bibelske
sannhetene adventbevegelsen ble reist
opp for å gi kristenheten og verden,
ble så godt som aldri berørt. Fokuset
var kjærlighet, gode relasjoner, aksept,

vennskap, sosialt samkvem, servering
av gode søtsaker og hyggelige prate-
grupper hvor vi lærer hverandre - ikke
Gud og hans sannheter - å kjenne.

Resultatetlot ikke vente på seg. Begge
disse to alt nevnte menighetene gikk
til grunne og hundrevis av medlem-
mer ga enten opp den kristne van-
dringen eller sluttet seg til menigheter
som ikke hadde noe forhold til det
vi kaller adventbudskapet. Det måtte
ende opp slik. Du når ikke målet hvis
du går vekk fra det.

Repetisj on i Australia.
Mange adventistpastorer fra Aus tralia
kom også til USA for e "lære effektiv
menighetsutvikling". Fem liberale sØs-

termenigheter av Milwauki og Colton
ble startet. Det var (l) Cherrybrook
menigheten i Sidney, (2) Cornerstone
menigheten i New Zealand, (3) Fox
Valley kirken, også i Sidney og (a) Riv-
erside menigheten i Perth og (5) South-
side menigheten i Brisbane.
De kopierte alle de amerikanske kirkenes
opplegg. Også her ble det umiddelbar
vekst ved at liberale adventister flytet sitt
medlemskap til disse menighetene, men

meget få nye ble vunnet. Det forventede
resultatet kom i Austraha som i USA.
Etter noen fe åLr Yar kun 4 av disse 5

menighetene adventistmenigheter. Både
medlemmer og pastorene forlot advent-
budskapet og mange av dem ga også opp
å være kristne. Mange bibeltro advent-
ister advarte om at dette nødvendigvis
kom til å skje, men ledelsenhørte ikke på
alle rådene og begrunnelsene fra grasrotas
"allmenne prestedømme". Adventister
som så og visste hva denne utviklingen
ville lede til, ble både mobbet, løyet påt

og kritisert og kalt for illojale og system-
fientlige.

alllisse meniuhetene o[[leude
§*§xtim§r ffi mf ffi Sætilmr §&kst"..

Det naturlige kirkevekst-prog rammet
er fristende å ta i bruk for mennesker

som har behov for anerkjennelse i sitt
arbeid. Det blir litt som den gamle

tanten som ga barna godteri når de
kom på besøkfor at de skulle ville

komme tilbake en annen gang.
Men i åndelige perspektiv er det for
ledere å gi mennesker det de vil ha
fremfor det de trenger, det samme

som for en foreldre å gi barnet det de
vil ha fremfor det de trenger. Godteri
tar ogs å fra barnet lysten på det som
er sunt. På samme måte som et barn
som kun får godteri blir glad til å beg-
ynne med, var dette alt det fikk, ville
den manglende næringen ha gjordt

barnet sykt.
En menighet som går frem på samme
måte vil oppleve at medlemmene ikke
lenger "tåler den sunne lære". Lang-
somt vil den åndelige helsen forfalle

og mange vil falle fra.

Pastor E. Bruce Price.
Denne solide adventistpastoren, med
mange års erfaring som pastor, evan-
gelist og sentral leder, dro sammen
med 40 av sine kolleger i Australia
på "pilegrimsreise" til Colton og Mil-
wauki menighetene i USA for e lære
kirkevekst. Han var lite imponert og så

straks, fra sitt kjennskap til Guds Ord og
historiske kilder vi adventister har funnet
meget holdbare, at metodene som ble
benyffet ikke under noen omstendighet



yar samstemte med Bibelens anbefalin-
ger og våtrt kirkesamfunns mandat og
oppgave.

Da han kom tilbake til Australia ba han
om å bli fritatt fra det administrative led-
erarbeidet han i flere år hadde vært engas-
jert i for adventistsamfunnet, slik athart
igjen kunne være en vanlig menighets-
pastor. Han ville finne ut om Guds
Ånd ennå sendte søkende mennesker til
menigheten hvis Guds sannhetsbudskap
ble forkynt klart og konsekvent. Ledelsen
ga han en liten tam og lunken menighet
i utkanten av Sidney, i en drabantby som
het Wartara, men de anbefalte han sterkt
å begynne en celebration menighet. Det
hadde pastor Price ingen interesse ay.
Da sa ledelsen at siden han ikke ville
være progressiv og moderne, ville hans
menighet komme til il dø ut i løpet av
noen få år.

Pastor Bruce Price begynte en serie

besøk ph 20-30 mennesker hver sabbat,

helt fulI ved hver gudstjeneste. Det var
plass til 300 i salen. De måtte også utvide
til å ha mange bibelstudieklasser i kirken
før gudstjenestene. Snart måtte han ha to
gudstjenester hver sabbat. Mange hadde
gjennom denne forkynnelsen lært Jesus

og Bibelens sannheter hkjenne, og var nå
ivrige etter selv å bli sjelevinnere. Et sys-

tematisk opplæringsprogram for legevan-
gelister ble igangsatt parallelt med de

offenli ge møtene. Iløpet av noen fe er var
235 nye medlemmer døpt og 18 personer
som tidligere hadde forlatt menighten var
kommet tilbake. Endelig fantes det en

menighet hvor Guds Ånd kunne sende

søkende mennesker slik at de kunne bli
ledet fra lys til lys.

Etterord.
Noen kirkesamfunn har stort sett ikke noe

annet budskap enn at Jesus er glad i oss,

og hvis du melder fra at du tror på han,
erklæres du frelst. Slike menigheter, med

når de trengs lor å uinne mcnnGsltGr 0g ærG

§nmx*s ffiffiffiwm.

møter hvor fokus var de evige og viktige
bibelske sannhetene knyttet til endeti-
dens hendelser. Han for§nte om tilgiv-
else og Guds kraft fil e endre menneskets
karakter. Han viste hva Bibelen lærte om
resulatet av å bli født på ny. Han hadde
møter om budskapene i Daniels bok og
Johannes Åpenbaring. Han advarte mot
falsk kristendom og falske profete4 talte
om sabbatens betydnirg, lovens rette
plass i den nye pakt, om Jesu gjenkomst,
hva læren om tusenårsriket egentlig bety-
dde og hensikten med Guds dom. Det var
sterke klare bibelsentrerte temaer hvor
Guds §ærlighet og kraft kom til syne i
alle emnene. Adventistsamfunnets sent-
rule ledere i hans område ristet på hodet
av denne umoderne og bakstreverske,
pionerfokuserte, konservative pastoren,
kalte han fundamentalistisk og regnet
med at han snart rnåtte melde pass.

Hans uakseptable "fundamentalism e" v ar

egentlig viljen til e ha Guds Ord som
fundament, ramme og grunnmur for sitt
fokus og sin forkynnelse.

Etter en tid var kirken, som før hadde et

4

rrGuils nådegauet Gt noe [immeluiilt annGr-
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en særdeles grunn og haltende teologi,
har lansert flere populære kirkevekstpro-
grarnmer og opplegg som er helt, full-
stendig og totalt ubrukelige for ekte og
sanne kristne. Grunnen er at den enkle og
lite bibelske teologien overser en rekke
vitale sannheter som vi ikke kan legge
bort som uvesentlige. Menigheter som
involverer seg i disse oppleggende endrer
sine medlemmer slik at de får mindre
og mindre lyst til bhøre og forkynne de

aY gJmende bibelske sannhetene.

Vi har en teologi hvor "bare tro" ikke
betyr at du kan overse lydighet. Vår for-
ståelsen av frelsen er ikke at den bare
en flukt fra syndeskyld, men vi tror sann

frelse leder til et dramatisk endret liv
ved Guds ånds mektige kraft. Derfor
tror vi heller ikke at Guds nåde hoved-
sakelig defineres av at Gud aksepterer
og tilgir. Den samme nåden forvandler
også den troendes karakter. Vi tror
ikke at Guds nådegaver kan drilles og
oppØves slik enhver kompetanse, fer-
dighet og evne kan utvikles ved repetis-
jon og erfaring. Guds nådegaver er noe

himmelvidt annerledes og gis av Gud
på en mirakuløs måte når de trengs for
å vinne mennesker og ære hans navn.
Opplegget med nådegavetesting og tren-
irg, som er en del av flere kirkevekst-
opplegg, er skreddersl,d6 for en teologi
hvor mennesker setter Guds Hellige
Ånd til side og selv tar over Åndens
oppgaver.

Videre for§nner vi ikke at tro og troens
gierninger er separate og atskilte sider
av kristenlivet, men viser mennesker at

de er to sider av nøyakig samme sak. På

bibelsk grunn aksepterer vi heller ikke
at helli ggSørelse er uavhengig av frelsen
fra synd. Derfor avviser vi at et liv som
er samstemt med Guds hellige bud, er

et uvesentlig valgfag i det kristne liv
og derfor frelsen uavhengig. Kjente og
populære kirkevekstprogrammer ignor-
erer grovt de fleste av nevnte sannheter.

Vi tror på menighetsvekst.
Vår overbevisning om at det er tusener
av mennesker "der ute" som lengter
etter et nært gudsforhold og som søker

å finne svar bare Bibelens sannheter kan
gi dem, er urokkelig. Det er slike bladet
"Mens Vi Venter" er skrevet for. Derfor
etterlyser vi for§nnelse og menighets-
aktiviteter med et innhold som gSør at

Guds Ånd kan sende søkende men-
nesker til våre kirker. Da er ikke
løsningen å kopiere opplegget til de

menighetene som tilbyr svært lite av
det vi tror er viktig, og samtidig setter

kvantitet over åndelig kvalitet. Sann

menighetsutvikling er b for§nne og
undervise slik pastor Bruce Price og
apostlene giorde. De hadde en klippe-
fast tro på Åndens ledelse, de satte ord
på sannhetene i Jesu lære og viste men-
nesker forskjellen på det ekle og det
falske og inviterte alle til å ta et valg. Da
tar Guds Ånd over og sender søkende

mennesker til våre menigheter, fordi de

der kan høre et budskap som leder dem
til et dypt og ekte forhold til Jesus. Sam-
tidig lærer de å kjenne sannheter som
gJør at de forstår endetidens dramatiske
hendelser, selv kan bli bev art uansett

hva som skjer og blir sjelevinnere som

benytter mye fritid til å lede andre til
Jesus og innholdet i Guds Ord.
(For kilde/info. Google: Church Growth
Experiments in Secular Australia.)

Mens Vi Venter nr. 55 1/2010



Ny scanning av Noas ark.

E t team planlegger å gJøre

I*tny scanning med utstyr
(Cobra locator fra Radarteam)
som kan scanne pe2 frekven-
ser samtidig, og sannsynlig
bruke en frekvens som er

omtrent i det området Ron
Wyatt brukte, samt høyere
eller lavere som supplement.
De venter bare på de nødv-
endige tillatelser fra kulturde-
partementet, og de militære
som holder til her ved grensen

til Iran
Hvorfor er dette teamet inter-
essert i h gtrøre nye scanninger
av arken?

Hovedsaken i den nye scan-

ningen, et at scanningsre-
sultatene nå går rett inn på data
(og ikke på papirremser) - slik
kan en gtrøre en omfattende
etterbehandling aY dataene

gJØre 3D rekonstruksjoner
osv.

Man håper også e kunne
en akustisk scanning for e

bekrefte radarscanningen.
Det er flere ting som gJø,

Omgivelsene er jord/leire/
småstein som glir sakte

nedover fiellsiden og
ustabile
landmasser. Noas Ark
formasjonen står frem-
deles stille og bevarer sin
form selv om jordsmon-
net omkring forsvinner.

-NoasArk formasjonen
må derfor inneholde en

oppbygging eller indre
struktur som holder
formasjonen samlet I
stabil
- Radarscanninger viser
refleksjoner av en indre
strukfur med regelmes-

Over: Professor Michelson og Jerry Bowen.
ril høyre: Anders olav fra *"rg;j:::"ril"ff:[

Utsikt fra ark-stedet over store Ararat og lille Ararat

at denne spesielle formas-
jonen i Urartu-fiellene fort-
satt er interessant å undersøke
nærrnere, skriver en i teamet
Anders Olav Bjørkav åry imail
til oss.)) Noas Ark-formasjonen
har en karakteristisk form og
skiller seg markant fra omgiv-
elsene

sighet.
- Indre struktur på dette måten
tyder på at formasjonen er
menneskeskapt

Hva gir Noas Ark formasjo-
nen sin stabilitet?
Er Noas Ark formasjonen en
solid enhet? DVS Er det solid
stein hele formasj onen?

Noas Ark er ikke en solid

masse- Det er ikke stein tvers
igjennom!

En Båtformet formasjon - i
riktig lengde i Urartu-fiellene
- Kan det være noe

annet en Noas Ark?" Det blir
både spennende og interes-

sant il følge med.



oPPGJØk
Er vi medmennesker i m øte med en vond
verden? Forstår vi syndens konsekvenser?
Hva forventer Gud av oss i møte med egen
og andres synd?
s.76

GIpS ELLER ASKE?
Er restene ved dødhavet
oppstått naturlig eller ved rld

og svovel? s.41

NATL]RLIG ELLER
TJNATL]RLIG MENIGHET-

ST]TVIKLING
Hvorfor opplever mange at

men ig hetsvekstprog ram mene i kke
følger Bibelens oppskrift? s.21
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TI AV ToLV
Det er ikke antall riktige eller gale tippetegn denne
artikkelen omhandler, men en beklagelig mentalitet
ti av tolv ledere i Guds menighet en gang demon-
strerte. s.37

HVEM VAR HER
RENS ENGEL?

Det er overraskende for
mange hvem Guds

fremste representant og
sendebud var i gammel-

testamentlig tid s.45

RON
WYATT
VAR IKKE
ALENE DA
HAN FANT
PAKTENS
ARK
Datter av en
nær medarbei-
der står fram og
forteller sin fars
historie s.51

INNHOLD

4-13 T/ERDEN I DAG:
- Norsk scientologileder hopper cN
- Lett for anglikanere å bli katolikker
- Fleie trske"biskopper trekker seg
- TTagedien Haiti
- Bølger som bruser
- Tyskland oppdaterer sine søndagslover
- Juksematens enestående triump

T4-15 BIBELEN SVARER
- 7 dager eller 7 tusen år?
- Mene, mene takel, ufarsin

- Hvordan kunne Noah vite hva som var
rene og urene dyr?

48-50 MISJON & WTNESBYRD
- Ropport fra Tyrkiaprosjektet
- Bibelkanalen når mange tusen mennesker

27-30 HELSE OG AIAT

5 T-55 ARKEOLOGI OG HISTORIE
- Ron Wyatt vor ikke alene da han font

Paktens ark
- Er den nøyaktige datoen for

Abr ahams fø ds el funnet?
- Kom Bibelen tidligere enn antatt til Kina?
- Når ble Bibelen slvevet?
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Yatikanst kom før jul
2{}09 rned den over-
rarkemde nyheten at
alle "fradisj onalistiske
anglikåners" nå kan
gienforcnes med Roma
gjemnom godkjen-
metrserr aY en ny apos-
tslisk kcnstitusjon.

Jpraksis vil dette si at

IA.t opprettes et såkalt
"personalordinariat" som
åpner for en kollektiv
avtale for tidligere ang-
likanere som ønsker full

biskopen av Canterbury,
Rowan Williams, og den
katolske erkebiskop Vin-
cent Nichols av Westmin-
ister, kom med en felles
uttalelse på en pressekon-
feranse i London. Samti-
dig annonserte Vatikanets
Troskongregasjon et notat
som bekreftet vedtaket.

På sin weblog skriver den
norske katolske presten
Oddvar Moi at; "selv om
denne avtalen for mange
kom brått og nesten uven-
tet, har 40 ix med økumen-
iske samtaler lagt grunnen
for det som nå fant sted".

Pavekirken har over flere
ir ført lignende økumen-
iske samtaler med en
rekke protestantiske kirke-
samfunn og framtiden vil
nok åpne for at medlem-
mer av mange andre tros-
grupper også kan finne
veien tilbake til funk-
sjonell enhet med Den
Katolske kirke. Som kjent
ble reformasj onen offisielt
avblåst da den "f,ktive"
felleserklæringen om ret-
tferdiggj ørelse ble under-
tegnet for noen år siden.
Nå er autostradaen tilbake
til Rom bygget, men det
tar litt tid før de ulike prot-
estantiske kirke-
samfunnene svinger inn på
den fra sine mindre side
veier. Bibelen kaller det
Skjøgens døtre Åp .17
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kommunion med Roma,
samtidig som en del av
deres liturgi kan beholdes,
og at gifte prester kan
reordineres som katolske
prester.

Den anglikanske erke-



St. Mel's Cathedralen in Lonford, lreland, brant
ned til grunnen 1. juledag. Politiet tror det dreier
seg om ildspåsettelse. Mange irske katolikker
er sinte og i sjokk på grunn av Murphy
rapporten, som påviser at den katolske kirken i

lrland systematisk og over lang tid har dekket
over en rekke grove tilfeller av seksuelle over-
grep med katolske prester som gjerningsmenn.
Syv timer etter at den katolske biskopen i

Ardagh, Colm O'Reilly, hadde talt ved mid-
nattmessen i Novus Ordo og der beklaget den
vanskelige situasjonen kirken nå befant seg i,
satte noen fyr på katedralen som var fullstendig
overtent da brannmannskapene kom til stede.
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TRAGEDIEN
Tragedien som i januar rammet denne hardtprøvede
Øy&, er den væste av en rekke katastrofer som har hjem-
søkt den utsatte befolkningen. Krig, opprØr, pest, krimi-
nalitet og naturkatastrofer synes å komme phløpende
bånd.

Sodoma og Gomorra ble øde-

lagtpå grunn av umoral, vold,
okkultisme og ondskap. Mens
vi ber for og hjelper ofrene på

Haiti, skal vi ikke ignorere det

faktum at over halvparten av
Haitis befolkning er involv-
ert i okkult Woodoo praksis.

De fleste er katolikker (80%)
men det er helt vanlig på Haiti
å praktisere Woodoo og sam-

tidig være katolikk. De tilber
en rekke ånder som er direkte
assosiert med romersk katol-
ske helgener. På sine møter
bruker de en kombinasjon
av trommer, dans samt katol-
ske sanger og rituler, slik at

medlemmer faller i transe og
blir besatt av disse åndene.

Øya ligger på verdenstoppen

når det gjelder mord, vold,
voldtekt og innbrudd og regnes

som verdens mest korrupte
land. 225.000 barn tvang-
sholdes som ulønnede arbei-
dende slaver på Haiti, samtidig
som 90 % av
barna lider aY par-
asittsykdommer.
Ifølge FN er det
rundt 200
barnehjem i Haiti,
men flere av
hjemmene drives
og brukes av menneskehan-
dlere som stjeler eller kjøper
barn og selger dem videre som
sex-slaver til utlandet.5joÅ av
alle dødsfall pil Haiti forår-
sakes avAidsrelaterte og andre

infeksjoner. Det er vondt il

se det i øynene, men Haiti
står fram som et nåtidens
Sodoma.

Et meget tungt og okkult
Woodoo miljø for noen åLr

siden migrerte fra Haiti til
New Orleans i USA, hvor
det fikk godt fotfeste. Ganske
snart utviklet New Orleans
seg til å bli USÆs mest krim-
inelle, komrpte og voldelige
by. En by som omtrent ble lagt

i ruiner av en

grusom flom-
katastr ofe 29 .

august 2005.
Et

tankevekkende sitat: "Herren
har bedt meg gJWe kjent at

byer som er fulle av synd og
overtredelse, hvor synden har
en ekstrem utbredelse, vil bli
ødelagt av jordskjelv, ild og
flodbølger. Hele verden vil bli
advart og minnet om at det er

agslov i fjor. I Australia
kjemper de store shop-
pings kjedene om å få
åpne på søndager, og
mange har engasjert seg
i å stoppe dem. Og debat-
tene raser i avisene. I Hol-
land er det motsetninger
mellom regjering og byen
Amsterdam, og altså like
før jul også i Tyskland hvor
staten overprøvde byen
Berlin og forlangte at de
stengte. Marshall øyene
er en egen republikk som
kan vedta sine egne lover.
Republikkens myndigheter
vurderer i disse dager
å vedta en lov som

en Gud som vil framvise sin
autoritet som Gud (Kilde:
Ellen G. White i boken Evan-
gelism, engelsk utgave, side

27 , skrevet for o\-er 100 år

siden.)
"Det skal bli store jordskjelv
på forskj ellige steder og hun-
gersnØd og pest.." Luk. 2l:IL .

"Mennesker skal bli maktes-
løse aY frykt og gru for alt
som kommer over jorden",
Luk. 2l:26.
Når Jesus forteller oss at krig,
oppr Ør, lovløshet. huneers nød

og jordskjelv vil tilta like før
Herren kommer. skal r-i bade

stille opp for dem som er i
nød og vi skal samtidig kunne
videreformidle budskapet om
at all denne elendigheten er

et tegn på at Jesus snart skal

komme og gjøre slutt pa all
lidelse og nød.

kalles"Loven om søndag-
shelligholdelse. I praksis
gjelder loven en pat-
vungen helligholdelse av
søndag, siden brudd pa
loven straffes med bøter
eller fengsel. Alt dette
kommer ikke som noen
overraskelse fo de som
leser Bibelen. Det som
kan se ut som en fornuftig
lov, for å bevare en dag
i uka til familie og tilbe-
delse, er desverre starten
på intoleranse og religion-
stvang. Europas mørke
middelalder viser oss
hvordan det kan ende

OppvåkninE for søndaghelligholdelse?

Flere steder i verden er
det i det siste året opp-
stått debatter om sønda-
gens plass i samfunnet.
Nyhetskanalen CNN tok
opp spØrsmålet, om hel-
Iigholdelsen av sØndag,
i sin nyhetssending. De
viser til ulik praksis i

USAs stater pr. I dag.
Debatten går i ulike tid-
skrifter og aviser, og tema
er ømtålelig der økon-
omiske interesser kolli-
derer med tro. I Skottland
går også debatten for

fullt. Appeller fra flere, å
få ti lbake søndagsstengte
butikker, går til lokal og
sentral politisk ledelse .

Her mener mange liberali-
seringen er gått for langt
og mener det er USAs
skyld. Også i England
raser debatten. Der kaller
de for sikkerhets skyld
søndagen for sabbat, uten
å ha belegg for dette i

Skriften. I Canada engas-
jerer flere seg i å gjøre
søndagen til en familiedag.
Kroatia vedtok sin sønd-
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Initiativ for en Europeisk samling i et
forsøk på å håndheve søndag som
hviledag.

Den 24 mars i år ble det arrangert en kon-
feranse i Europapariamentet i Bryssel, hvor
temaet yar behovet for e få vedtatt en lov
som bekrefter at søndag skal være Europas
hviledag.

Europakommisjonen vil i nær framtid pre-
sentere utkastet til en lov vedrørende vanlige
menneskers arbeidstid og fritid. I det opprin-

nelige lovforslaget fra 1993, ble det frem-
hevet at søndag"iprinsipp" skulle erklæres
å være hviledag for alle arbeiderc fra land
som er med i EU. I1996 ble dette forslaget
trukket tilbake av Europarådets Juridiske
avdeling, fordi begrunnelsen ikke godt nok
viste at en påtvunger hviledag ville bedre
vanlige menneskers helsetilstand.

I mellomtiden har flere studier påvist at det
er en sterk og direkte forbindelse mellom
generell helse og søndagsfrihet. I tillegg,
argumenterer aff angØrene av konferansen,
vil en felles og juridisk håndhevet hviledag
for alle i samfunnet, gwe det mulig for
familier e tilbringe mer tid sammen og
også gi bedre anledning til kulturelle,

åndelige og sosiale aktiviteter. På den måten
ville en lov som påbyr søndagsfrihet fremme
fellessamfunnets sosiale bevissthet, som er
blitt
underminert av den ferske globale økono-
miske krisen.

Arrang Ørene hevder at den foreslåtte sønd-

agsloven derfor vil representere et verdifullt
tiltak som burde applauderes av alle og
betraktes som en

sosial modell for Europa.

1lMens Vi Venter nr. 55 Il20I0



de,lsstanden også i r

Berlin tilpasse seg
søndagsiovene som
høyesterett har ved-
tatt og som resten
aV . landet, alt,.sl' ,,1 ,

bundel av. Loven ,

er i og for seg
ikke ny, siden den
bygger på en tysk
lov fra 11 . august
1919 (The Weimar
Cdn§titution), hvor .

artikkel 139 sier at:
"Søndag skal besky-
ttes som hviledag
hvor det skal være frihet
fra vanlig arbeid og dagen
skal settes til side for
åndelig oppbyggelse".
Tankevekkende nok står

'tDen hernmeli e : (1, (ken"

helse og livsstil c- . :",' ,.

valte så godt solr - - - :- nhet

gener og valg glol ,r -. _- :\ Ite

tankevekkende boke :.

Vi skjærer ay noelr ,,S.'"-:- -; "-od-

Vaniljesmaken i iskren, I , -: -:_- , ', Rt"e

tilvirket av råtne gralttrær' - . -,' :, , ; -,:rd.
Den lekre "rØkte skirtler"" . - =; :.,^,ler

etter, har vært dyppet i cle:. -. j:.,.1-1-te

aromalaken Smoke Ez il'. ,'. . -t.ke-

selskapet Red Arou. Br,it..-'..; .: .:tuJtqe

og godt rektramerte a\-oc"-rtr,- - - -,.., -:lttr1e.

inneholder mindre enn trr i' .'- : ;.. . ,1\'o-

cado. Litt av denne fi-ukten r .:. ; :,,<lr,td-

eres for at navnet kunite lc,r's', ;r';-i

Den garantert "ferskpre s s e r1 ;
setrveste Tropicana kan nles.I
11 måneder gammel. Gelatrn
dyreskrotter og slaktenar lril
tproduktene i meierihr 11en

preg av volum.

Det meste av brødet dri kjoper er bakt av

kornslag som i ut-eangspunktet har rnistet
mye av sitt mineral og vitarnininnhold. I
de moderne møllenes stålvalser forsvin-
ner yttertrigere 50 prosent av næringsin-
nholdet, før deigen pumpes full av vann,
1uft og opptil 16 kjemikalier for e

skape illusjon av ukelang ferskhet. Media
opplyste nylig at ved en forglemmelse
ble en MCDonalds hamburger (både

_ :J:$'

i:l x* -sl
lsi;l I$ [§

ir lS *

]-'i {i\. F
i"r 'lr.* -+:i'

..,r

;r'' ." ' '- ::
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)ilr :::
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. !;:*:so! ;::.!

rakti s k',Tyskla,h d Vati ka net
bli a,utor:itelen,,,,sont di,kterer
en religiøs lov landet må
følge.
Utdrag fra Ron Frasers
nyhetsbrev

Mens M Venter nr. 55 112010



NESTAENDE TRITJMF
brød ogkjøtt) oppbevart i sin
orginal e papp|papir embalasje
s§ult bak en gardin i en vin-
duskarm i ett åLr. Brødet yar

ikke muggent og l<1øttetråtnet

ikke. Noen lurer på om varen
i det hele tatt inneholdt mel
ogkjøtt?

Det duftende, varne,
"butikkb akte " br ø detkan være

opptil ett år gammelt. I fros-
sen tilstand fra industribak-
eren og lynhurtig eruymhevet
med Novanyl, har det en hold-
barhet pA 365 dager. Årtusen-
lange bakertradisjoner er lagt
i ruiner på dn generasjon.
Tidligere straffet man de som
jukset med noe så verdifullt
som mat. Brødforfalskeren
George Wood fikk en sviende
bot og ble svartelistet da

det i 1 819 ble oppdaget at
han hadde blandet litt alun
i deigen. Det er ikke uten
grunn at man den dag i dag

omtaler lurendreiere ved å si

at de "ikke har rent mel i
posen". Hvis man den gafig
gjorde noe mørkere, enten det
gjalt øl eller saus, ved å blande
i det sukkerkulør, kunne pol-
itiet banke på døra. Nå til-
hører de største formidlere av
falsk mat samfunnets fremste
økonomiske elite.

Moderne produksj onsm etoder

fierner stort sett all smak
fua mye vanlig bearbeidet
mat. Derfor pØser produsen-

Mens Vi Venter nr. 55 ll20l0

tene på med 4500 fors§ellige
kj emiske aromastoffer. S ærlig
utbredt er smaksforsterkeren
8621. Hvis man skal lære seg

ett av e-stoffene som EU nå
har godkjent, anbefaler Eric
Nilsson dette. Det smaksfor-
sterkende virkestoffet mono-
sodiumglutamate brukes i et

bredt spekter av matvarer for
å kamuflere at man står over-
for et bearbeidet og overlagret
produkt som er frarøvet det
meste av sin smak og samtidig
kan være av undermåls kval-
itet. Det forekommer i flere
hundre vanlige butikkvarer.
Forskning viser at gnagere

phdrar seg hjerneskade ved
inntak av stoffet. Selv om
vi mennesker ikke tilhører
nevnte firbeinte kategori, kan
det likevel være fornuftig e

reflektere litt over hva vi
velger h gnage på. Bon appe-

tit!

Det antatt kreftfremkallende
farg e sto ffet ar anatb le forbudt
i Sverige i 1980. Men takket
være gjennom EU-medlem-
skapet ble det lovlig igjen på
90-ta11et, ikke fordi linken til
antatte helseskader Yar funnet
ugyldig, men fordi det Yar
praktisk for produsentene aY

mat som benyttet stoffet. Vi
har h gtrøre med økonomi, vet
du og da kan ikke helse-
vurderinger stå i veien. EU
har også vært en reddende
engel for matprodusenter når

det gjelder en rekke ay azo-
fargestoffene, som ble tillatt
igjen i Norge giennom EØS-
avtalen. Man må da fe noe
igjen for å sende en del mil-
liarder til Brussel hvert itr.
Man vet at disse stoffene
i særlig grad rammer barn,
da kjemikaliene blir benyttet
i fargesterke godterier. Barn
assosierer ofte sterke farger
med noe godt. Det er ingen

uenighet blant forskere om
at stoffene radikalt reduserer
veksten aY nerveceller. En
større britisk undersøkelse har
påvist at stoffene kan føre trl
ADHD og hyperaktivitet.
Kan det være en sammen-
heng når norske skolelærere i
dag forteller om sin hverdag
som utdelere aY medika-
menter mot ADHD, i stadig

økende grad?

13
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Syv dager eller sW tusen år?

Hvorfor kan ikke 7 skapelsesdager tolkes
som 7 lange tidsperioder f.eks 7000 år?
Andre skapelsesdag skjedde dette: Da sa Gud:

«Jorden skal la grønne
vekster gro fram, planter
som setter frØ, og trær
som bærer alle slags
frukt med frø i, på
jorden!» Og det ble slik.
Jorden bar fram grØnne
vekster, planter som
setter frØ, og trær som
bærer frukt med frø i,

hvert etter sitt slag. Og
Gud så at det var godt.

Den neste dagen skaper
Han solen. Det er van-
skelig å tenke seg planter,
vekster og frukttrær eksis-
tere i 1000 år uten sol!
Begynner vi å mistro det
Gud har sagt blir vi fort
lik Eva som ble fristet av
djevelen til å tvile på det
Gud hadde sagt. (1 Mos
1, 11-12)

Mene, Mene,
Tekel , Ufarsin
Alle bibelstudenter
kjenner disse ordene
fraDaniels bok
kapittel 5.

lluds skrift pa veggen
\-7 ble tolket av Daniel til
å bety:
Mene: Tellet har Gud ditt
konge dømmes dager og
gjort ende på det. Tekel:
Veid er du på vektskål
og funnet for lett. Peres/
Ufarsin: Delt er ditt rike og
gitt til mederne og pers-

erne. (Peres og Ufarsin
betyr det samme.)
Ved Guds hjelp tolker
Daniel betydningen til å
gjelde personen Belsasar
og hans rike, samtidig er
alle disse ordene også
navn på myntenheter i

Babylon.
En mene var en mynt som
hadde samme verdi som
femti sekel. En tekel var
det babylonske navnet på
en sekel. En ufarsin repre-
senterte en halv mene.
Videre vet vi at en sekel

er 20 gerahs. Det er
nevnt flere steder i Skrif-
ten. Et eksempel er: 2.
Mos. 30:13. "Dette skal
hver gi som kommer med
i mantallet, en halv sekel
etter helligdommens vekt,
sekelen er tjue gera,
denne halve sekel er en
gave til Herren". Dette er
også gjentatt i 3. Mos.
27 .25. 4. Mos. 3.47, 18:16
og i Esek. 45:12.:
En mene er 50 sekel som
blir 50 x 20 eller 1000
gerahs. Mene, mene (to
ganger mene) er 2000
gerahs. En tekel er en
sekel, som tilsvarer 20
gerahs. Kombinasjonen
mene, mene, tekel gir

verdien 2020 gerahs. En
ufarsin er en halv mene,
altså 500 gerahs. Når vi
legger disse myntverdiene
sammen ser vi at det
utgjør 126 sekel som til
sammen blir 2520 Gerah.
Belsasars bestefar, Nebu-
kadnesar, mistet sitt rike
over en tidsperiode på sju
år, det er n øyaktig 2520
dager. Nøyaktig dette
tallet, som var kjent som
Nebukadnesars dom på
grunn av hans opposisjon
mot lsraels Gud, symbolis-
erer også Guds dom over
Belsasars arrogante kamp
mot Herren. Den samlede
myntverdien av mene,
mene, tekel, ufarsin, tallet

t4 Mens Vi Venter nr. 55 ll20l0
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Hvordan kunne Noa vite
hva som var rene og urene
dyr?
Bibelen svarer ikke
direkte på dette
spØrsmålet, men det
kommer fram at Noa
er informert om denne
forskjellen da dyrene
skulle inn i arken, 1.

Mos .7:2.8.

"Av alle rene dyr skal du
ta med deg sju par, hann
og hunn, og av de dyrene
som ikke er rene, ett par,

hann og hul'1n", 1. Mos.
8.20. Denne kjente bibel-
beretningen finner altså
sted lenge før Gud ga
Moses beskjed om hvilke
dyr som var rene slik at
kjøttet lot seg benytte som
menneskef øde og hvilke
dyr som var urene og som
derfor ikke skulle brukes

som mat. "Og svinet, for
det har vel klover og har
klover som er kl øvd helt
igjennom, men tygger ikke
drøv, det skal være urent
for dere", 3. Mos . 11 .7 .

Det kommer fram i Bibelen
at Herren hadde gitt sitt
folk mange bud og for-
skrifter før tibudsloven ble
gitt på Sinaifjellet (Et løfte
gitt før Sinai: "Dersom
du gir akt på hans bud
og holder alle hans for-
skrifter, da vil jeg ikke
legge på deg noen av
de sykdommer som jeg Ia
på egypterne. For jeg er
Herren, din lege", 2. Mos.
15.26.)
Gamle utenombibelske
kilder gir oss indikasjoner
på at egypterne må ha
hatt kjennskap til de tidlige
rådene om ikke å spise
svinekj øtt. Vi blir fra slike

kilder også
informert om at
alle Sems
etterkommere
holdt kveg og
sauer som
husdyr, ikke svin.
Under fangen-
skapet i Egypt
kan Israelfolket
ha lært å spise
uren mat. De
hadde mistet sin
frihet og kunne
ikke lenger leve
etter de prinsip-
pene de tidligere
hadde fulgt. Etter
flere genera-
sjoner i fagen-
skap hadde
Herrens tidligere
informasjon gått
tapt for dem.
Etter fangenska-
pet i Egypt
trengte lsraelit-

tene ny opplæring, og
gjennom Moses fikk de
det.
Kildene forteller at av
religiøse grunner var det
mange i Egypt som ikke
spiste visse fiskeslag eller
skalldyr. Denne informas-
jonen er vesentlig, siden
Gud lang tid i forveien
allerede hadde gitt veldig
detaljerte kostholdsråd ti I

betydningsfulle men-
nesker svinekj øtt. Ja selv
de som ikke hadde råd til
å spise svinekj Øtl, bakte
og spiste brød som var
formet som svin. De reli-
gionene og den praksisen
som djevelen har innstiftet
som et alternativ til Guds
plan, legger seg ofte så
nær Guds prinsipper som
mulig for å kunne forføre,

.=.t
m

2520, ble symbolet på

konsekvensen av deres
valg. Når Daniel forteller
Betsasar Guds dom,
bruker han mye tid med å
vise at kong"nr han mot
Gud var en parallell til det
hans bestefar gjorde, Dan.
5.18-22, da han trosset
Herren og mistet sitt rike i

2520 dager.
Da Belsasar, til tross for
at han visste hva som
skjedde med sin farfar,
som ble sinnsyk i 7 år på
grunn av sin motstand mot
Herren, spottet han likevel
lsraels Gud og brukte de
hellige karene fra templet
til å drikke vin av. Da gikk
han for langt.

menneskeheten, råd som
også inkluderte forbud mot
visse fiskeslag og skalldyr.
Det virker som om denne
kunnskapen hadde blitt
bevart og påvirket mange
også i Egypt. Som kjent
regnes noen fiskeslag og
skalldyr som havets ren-
ovasjonsvesen og kjøttet
til disse skapningene inne-
holder derfor trolig langt
flere giftstoffer enn de
fiskene Gud tillot som mat.
lgjen kan det være omsor-
gen for vår helse en barm-
hjertig Gud er opptatt av.

Det var vanlig i gammel
tid at betydningsfulle men-
nesker, som konger og
herskere, ble gjort til (av)-
guder og tilbedt etter sin
død En gammel historisk
kilde forteller at den dagen
da Horus, sønnen til lsis
og Osiris ble feiret, spiste
alle velstående og

men har alltid i seg ves-
entlige elementer av oppo-
sisjon mot Herrens vilje.
Den sarnme historiske
kilden sier at Set (trolig
Sem) påvirket egypterne
og fikk slutt på denne
tradisjonen.
lfølge Herodotus, men
også fra andre kilder, vet
vi at presteklassen i Egypt
ikke vanligvis brukte
svinekjøtt som mat. Det
sies at kunnskapen prest-
eskapet hadde mottatt fra
gamle tradisjoner, kom fra
betydningsfulle leger som
f. eks. lmhotep. All doku-
mentasjon indikerer at
lmhotep faktisk var bibe-
lens Josef. Josef spiste
neppe svinekj ølt.
(Om pork:
http ://www. them odern rel i g io n

. com/m isc/h h/pork. htm l)
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Rettskaffen het er Herrens
varemerke, og oppgj ør er i

Hans system den eneste veien
videre.
Noen har sagt at enkelte
kristne milj øer representerer
det eneste sted hvor man
skyter sine sårede. Påstanden
er båd e røff og utfordrende,
men se ikke bort fra at ankla-
gen kan ha en sannhetsgehalt.
I så fall er kraften i Kristi blod
lite kjent i noen kristne subkul-
tu rer.

kke noe bryter så voldsomt med
Guds væremåte og vilje, som
urett-ferdighet. Hvis du ved dine

ord og handlinger eller ved mangel
på begge, har ptfført et medmenneske
emosjonell skade, er det ikke til
Gud du først og fremst skal gåL for

,,.t 
oppgjør. Selvfølgelig vil og kan

Herren gi deg både motivasjon og mot
til å oppsøke personen du har såret, men
dine bønner om tilgivelse må komme
i rett rekkefølge. Det er formastelig
b tro at alt er i orden med din Gud
hvis du samtidig unnlater åha et opprik-
tig oppgjør med ekte anger og synds-
bekjennelse overfor vedkommende du
har påført smerte.

Syndens konsekvenser.
Hvis du blir påi<1ørt av en bil ført av en
beruset person, slik at du havner i en
rullestol resten av livet, helbredes ikke
lammelsen av at du tilgir bilføreren. Din
lammelse endres heller ikke verken av at
den skyldige oppriktig ber om tilgivelse
eller om hanlhun ikke g,ør det. I siste-
nevnte tilfelle må selvfølgelig den skyl-
dige måtte bære sin egen skyld og ikke
finne tilgivelse hos Gud.
På samme måte er det med psykiske
skader og konsekvenser ay menneske-
skapte traumer. Skaden sitter der. Ten-
densen noen kristne miljøer har til A

"åndeliggSøre" noe som rammes inn av
en helt annen årsak og virking, kan gi
skadde mennesker dobbelt skade. Noen
kristne gir rett og slett inntrykk av at
de tror vedlikeholdelse ay emosjonell
smerte, alltid har sine røttq i den skaddes
holdninger. Antakelsen er både ubibelsk
og kunnskapsløs.

Mye emosjonell smerte har som årsak
verken nz5, kritikk, bifferhet eller redu-
sert tilgivelse hos den skadde, men er
forårsaket av påfførte emosjonelle slag og
arr. Gud kan og vil gi styrke og hjelp
til de som er skadde, men smerten kan
likevel bli en del av livet på samme måte
som tornen i kjødet plagde den gud-
hengivne og overgitte apostelen Paulus.
Guds nåde er for alle, men det hindrer
ikke at menneskers nildeløshet kan rive
opp dype sår fra vonde opplevelser fra en
tid da livsnødvendig trygghet og omsorg
manglet.

Guds menighet har mange funksjoner.
En aY dem er e framvise Guds hold-

ffiinger og det innebærer at menigheten
så skal være et sykehus for de sårede.

Langt flere enn vi kan-
skje er oppmerksomme
på, har opplevd men-
neskeskapte traumer
som kan forårsake
vedvarende emosjonell
smerte. Ikke sjelden
erfarer vi dessverre at
den skadde i en



menighet blir forbigått, oversett, ignorert
eller til og med advart mot, mens vedk-
ommende som kan ha forårsaket skaden
blir godtatt og akseptert. Guds vrede vil
til slutt ramme mennesker og systemer
som uten anger og opp gJør fungerer slik.
Herren hater urettferdighet. "Dere har
ikke sQrket de svake, ikke leget de syke

og ikke forbundet de som er skadet. De
som er drevet fra hverandre, har dere
ikke "ført tilbake; de bortkomne har dere
ikke lett etter; de sterke har dere kuet
med vold og makt". Esek 34,4 Dette yar

et budskap fra Herren da israelittene bare
tenkte på seg selv.
Paulus sier; "Vi som er sterke, må bære
svakhetene hos dem som er svake, og
ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av
oss skal tenke på sin neste og glØre det
som er til bestefor ham, og som tjener til
å by44e opp " . Rom I 5; 1-2

Oppriktig anger, nødvendig
for tilgivelse
Jesus så svært alvorlig ph synd som
ptførte andre emosjonell smerte: "Den
som blir sint på en annen, skal for dom-
stolen, og den som sier til en annen:
Din dumrian (Rheka, som beQr "du ver-
diløse"), skal stilles for Det høye råd,
og den som sier: Din ugudelige narr
(moros - din dumme, hodeløse narr), skal
være slryldig til helvetes ild" ....Matt 5,23
Dette var det samme som å bryte budet
"du skal ikke slå i hjel, sa Jesus og videre
sa han: "Om du.... bærer fram et offir til
alteret, og der kommer i hu at din bror
har grunn til å klage på deg, da la ditt
offer ligge der foran alteret, og gå først
bort ogforlik deg med din bror, Kom så

og bær -fro* ditt offer", Matt. 5:23. Et

som er det sanne offeret. Selve offeret
hadde ingen tilgivende virkning i guds-
forholdet hvis oppriktig anger ikke var til
stede. Denne delen av tabernakeltjenesten
var ikke en seremoni hvor utøvelsen av
ritualer og formalisme i seg selv forår-
saket oppgiØret. Det var i stedet en under-
visningsmodell som skulle demonstrere
for folket hvordan Gud, både ville og
kunne tilgi, og endre den angrende syn-
deren. Et ønske om tilgivelse uten et

samtidig ønske om endring , yffi ikke nok
for Herren.

"Om evangeliet er e fe tilgivelse for synd
uten omvendelse, er kanskje "evangeliet
gode nyheter" for mannen, men evange-
liet er ikke "gode nyheter" for hans fami-
lie. Det er viktig at evangeliet er "gode
nyheter for a11e". (Louis Walton: Omega

D

menterbare manglende evne til i egen
kraft e forandre våtrt indre vesen, er
ikke temaet i denne artikkelen. Fokus er
heller ikke på Guds fantastiske tilbud i
møte med denne inkompetansen. Nød-
vendigheten av at vi dypt og inderlig
ønsker å avstå fra synden og hater svak-
heten som ledet til fall, er imidlertid ves-
entlig. Dette bibelverset forteller at nilr
angeren eller bedrøvelsen er etter Guds
plan og vilje, blir resultatet opp gJør, for-
soning og frelse. Samtidig fortelles vi at
det finnes en alternativ eller falsk bed-
røvelse eller anger, som ikke leder til
frelse, men til fortapelse.

I det gamle som i det nye testamentet
Troende som levde i gammeltestamentlig
tid, kunne i tillit til Herrens løfter se fram
til det sanne, egentlige og ekte offerlam-
mets død og soning, ved å forstå offer-

.DERI HAR IKKE STYRKET DE SVAKE, IKKE LEGET DE
SYKE oG IKKE FoRBUNDET DE SoM ER SKADTT. DT
SOM ER DRIVET FRA HVERANDRE, HAR DERE IKKE
FØRT TILBAKE; DE BORTKOMNE HAR DERE IKKE LETT
ETTER; DE STERKE HAR DERE KUET MED VOLD OG
MAKT". Esrrc 34,4

"For bedrøvelsen etter Guds sinn virker

offer i gammeltestamentlig tid repre- 
{:i:$

senterer nytestamentets
anger og bønn om tilg-
ivelse, rettet til ham

omvendelse til frelse. . .

men verdens bedrøvelse
virker dØd" , 2. Kor. 7 :10 .

I denne bibelteksten er

bedrøvelse et annet ord
for afiger. I seg selv er

ekte anger det samme som
å ønske noe ugjort og sam-
tidig beslutte aldri h gøre
det igien. Vår godt doku-

tjenesten. Offerdyret var et symbol på
Guds Sønns framtidige død for mennes-
kets synd. I gammeltestamentlig tid fikk
ikke Israelfolket sin synd tilgitt ved
at de i egen styrke gjorde så godt de

kunne med e adlyde tibudsloven. Den
frelsende responsen var knyttet til at de i
lydighet til Heffens åpenbaring, trodde på

og var pesonlig og aktivt deltakende i
offerritualene som viste
fram til det sanne offer-
lammets død. Om de



Det er ikke noe som er så
vanskelig for et sart sinn som
å oppleve gjentagende over-

grep samtidig som overgriper
hevder å være tilgitt av Jesus

uten at en omvendelse eller
anger har funnet sfed. Dette
er en m an ipulasjonsteknikk

so/7? ubevist og bevist blir
brukt av noen "kristne" og

leder mange vekk fra kristen-
dommen. De syake opplever

en dobbel undertrykkelse,
"Hvis Jesus er med han so/n

gjØr meg vondt" går jeg fortapt
om jeg bryter løs. Eller "Gud
bifalle/' behandlingen jeg får

så jeg må lydig ta imøf.
Men den bibelske tilgivelse

i n nebæ re r i kke "tilg ivelse"
uten oppgjØr og omvendelse.5

Gud bifaller aldri syn

:\\\:iw l

der og da forsto alle symbolenes betyd-
ning vet vi ikke, men de demonstrerte en
tillit til Herrens frelsesplan og valgte e
være lydige.

Vi som lever i nytestamentlig tid, kan
i tro og lydighet se tilbake på den
samme historiske hendelsen, da Gud
selv grep inn og demonstrerte hvorfor

og hvordan
synden og
synderen
kan skille
lag. Vi kan

derfor også bli mottakere av den samme
tilgivelsen- og endringskraften Gud tilbød
dem som levde før Jesu første komme,
ved å se tilbake til, og ta imot de samme
løftene og det samme gudsforholdet de
måtte ta imot ved å se framover.

Et samarbeid.
Jesus gjorde alt. Derfor er aLt som skal
til for å frelse synderen en gave fra Gud.
Faderen elsket det fortapte så høyt at
han ga den gaven som både Gud Fader
selv, Jesus og alle apostlene definerte som
Guds virkelige og reelle Sønn fra evighet

ay. Sønnen delte sin Fars kjærlighet og
yar villig til e bh det sanne offerlam-
met. Mottakelsen av denne nådegaven
kunne han imidlertid ikke selv og alene
ta hånd om. Hvis menneskene var blitt
skapt som viljesløse roboter, kunne han
selvfølgelig ha programmert oss til et
automatisk samarbeid, men han elsket
oss altfor høyt til å vurdere et slikt alter-
nativ. Han ville kun elskes og adlydes av
mennesker som kunne la være å elske og
lyde ham. Alle som har et menneskelig
nærforhold vil være enige i Guds han-
dlemåte. Slik ønsker også vi il ha det.



Ekte kjærlighet og manipulerende tvang
hører like lite sammen som frykt og
kjærlighet. De kan ikke sameksistere.

Ekte mottakelse av Guds kjærlighet luker
maktsykdom ut av menneskesinnet og
frykt forsvinner. Synlig tilstedeværelse
av et behov for å ha makt over mennesker
beviser Guds Ånds fravær. Unntak fore-
kommer ikke.

Da blir det riktie å, hevde at Gud utførte
aht han kunne for e gJwe frelsen fra
synd mulig, men han kunne ikke g;,Øre

alt for å garantere at denne tilgiengelige
frelsen når alle. Vi må faktisk forholde
oss til en arbeidsfordeling som innebærer
hans tilbud og vår respons, selv om vår
respons også er resultatet av Guds påvir-
kning. Frelsens individuelle realisering
er derfor avhengig av at du og jeg velger
både å tro på den, akseptere den og at

vi involverer oss i vår del av rednings-
planen. Hans "vær-så-god" mil møtes av
våfi oppriktige og handlekraftige "tusen
takk"!

Nåde til syndsforlatelse.
Bibelens løft.'r om nådens tilgivelses-
kraft på grunn av Jesu blod er massive.
"Vi er blitt rettferdige ved Kristi dØd",
Rom. 5:9."ForlØsningen ble vunnet ved
hans blod". Ef. l:7. "Kristi blod
kan... rense vår samvittighet". Heb.
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syndelegemet blir tilintetgiort så vi ikke
lenger skal (behøve) å være slaver under
synden", Rom 6;4.6. (Les løftet det hen-
vises til en gang til og la dynamikken i
dette budskapet fra Gud nå sjelen din.)
Fatter du at Kristus selv lover e ville
bo i vårt sinn? "Jeg skal ikke la dere
bli ig,en som foreldreløse," sa han, "Jeg
(Jesus Kristus Guds Sønn) skal komme
til dere", Joh. 14:18. Han sa også: "Vi
(min Far og Jeg) skal ha vår bolig i (kan
også betyr hos) han", (den troende.), Joh.
14:23. Ånden er tilstedeværelsen av den
personlige Faderen og Sønnen. Ånden er
deres Ånd. De er der. Frelsen inneholder
Løfter om at i et forhold med Ham, kan
vi "bli helt nye skapninger, ved at det

gamle (slik det var før), er borte og alt
er blitt nyff" , 2. Kor. 5:17 . Det må bare

bli slik nåtr Kristus tillates e styre livet
innenfra.

Ekte og sunn skyldfølelse vil alltid ønske

at ordene, handlingen eller holdningen
som representerte normbruddet hadde

vært ugjort. Denne oppriktige angeren er
også avg;Ørende for om Gud kan tilgi
normbruddet. Hvis angeren kun er et
resultat av norunbruddets uheldige kon-
sekvenser, men ikke er motivert av et

dypt ønske om aldri mer il gtrøre det som
angres, kan ikke Gud betrakte oppgi øret
som ekte.

Ja, det er en enorrn kraft i Kristi forson-
ingsblod, en kraft som tilbys alle som vil
ta imot og samarbeide med sin Skaper.

....."så dere bærer over med hverandre

og tilgir hverandre, hvis den ene har noe

å bebreide den andre. Som Herren har
til-gitt dere, skal dere tilgi hverandre",
Kol 3:13.
Å kunne tilgi og motta tilgivelse er Guds
gave for å lette alt det vonde, mens vi
venter på en bedre verden hvor all synd
er tatt vekk. Først da vil Gud: «... .tørke
bort hver tårre fra deres øyne, og døden
skal ikke være mer, heller ikke sorg eller
skrik eller smerte. For det som før var, er
borte.» Ap Zt,+
I mellomtiden må vi ta vare på hveran-
dre i kjærlighet.

9:14 og 12:24.
"Guds Sønns

blod renser oss

fra all synd", 1.

Joh. l:7, jahan
har "fridd oss

fra virre synder
med sitt blod",
Åp l:5. "Gjen-
nom sin død
gjorde han opp
med synden",
Rom.6:10.

Nådens endringskr aft.
Sammen med en alltid tilgiengelig til-
givelse når dens betingelser møtes, kon-
fronterer Guds Ord oss med et hav aY

løfter om et fullstendig endret liv. Kris-
tus lover A ta bolig i oss" Tilbudet er
at vi kan "vandre i et nytt liv ved at

ll
IA, DET ER EN ENORM KRAFT I KRISTI FORSON-

INGSBLOD, EN KRAFT SOM TILBYS ALLE SOM VIL TA
IMOT OG SAMARBEIDE MED SIN S«RPTN.
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Naturlig kirkevekstprogrammer går som en farsott gjennom mange
forskjellige menigheter og innenfor forskjellige trossamfunn. Hva
kan vi lære av det, og er all vekst sunn?

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disiplet idet dere døper
dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ands navn", Matt. 28,19.
Dette skriftstedet har tjent som motivasjonsfaktor for kristne i århun-
drer. Vi ønsker å se våre menigheter vokse, fordi vi ønsker at flere skal
bli Kristi etterfølgere og finne frelse. I denne artikkelen skal vi se på
hva som fikk, og fremdeles får, Guds verk til å bre seg ut over jorden,
og i hvilken grad det er trolig at vi kan påvirke denne prosessen.

llaturlig eller unatutl
mGnignelsuelrstfl
Av Torill Callesen

vis vi betrakter historien i tiden
etter at YåLr Herre hadde forlatt
jorden for å dra til sin Far i him-

melen, ser vi at evangeliet, eller det gode

budskap om Kristi frelse, bredte seg med

utrolig fart til den da kjente verden, helt

Mens Vi Venter nr. 55 Il20I0

uten de hjelpemidlene vi i dag har til
rådighet.

Kristi misj onsbefaling var motivasj onen,

og den Hellige Ån0 var kraften.
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3: l-2, oe \Tø glenrok iffii"sidre1d 'frrtr: Sffffiianøq:t.
dennedagen,np.§-z:tZ-it. Men tilbake til rådeil som ble gitt til
Kristus presiiereitat det,:kun ei i l«aft av de før##tri&iiiåniliffiå:Pridlus,og,de
Ham at vi kan gjøre noe som helst, og andre apostlene; kan vi se noen felles-

inngået O*, iftr e søke åL forstå hva de

ikke hadde forstått riktig. I ettertid skrev

en'av dem, forfatteren Ellen G. White:

"Hovedpunktene i vår tro, som vi i dag

holder fast pit, ble bygget på klippeg-

runn. Punkt etter punkt ble klart identi-

flsert og alle brødrene var enige. Våre

medlemmer var forenet i sann heten. Det

var noen som kom med merkelige dok-

triner, men vi var aldri redde for å møte

dem og motsi dem. Vår erfaring ble på

en fantastisk måte bekreftet ved åpenbar-

ingen av Guds Ånd." (EGW; Manuscript

release, bind 3, s.413. 1903)

1. Elsk hverandre! Oppbygg hverandre! Tjen hverandre!
2. Splittelse er et sykdomstegn!
(Uenighet betyr ikke nødvendigvis splittelse)
3. Vær hellige!
4. Ta avstand fra vranglære, og de som
insisterer på å leve i synd!

5. Elsk ikke verden, og det som er i den!
6. Hold fast på, og strid for, den troen
som en gang ble dere overgitt!
7 . Ta ut dugelige menn med godt rykte til viktige embeter!
8. Stol ikke på mennesker, men på Guds kraft!

Tess.4:9-10
Kor.1 :10

1. Tess.5.23
1 . Kor.5.11l
2.Joh .1 .10-11
1. Joh .2:15
Jud. 3

Tim.3:1-13
Kor.2.5

Paulus gir Ham også æren for at han ble

satt i stand til å forkynne evangeliet til
jøder så vel som hedninger, Joh. 15:5.

Rom.15:17 -18.

La det være helt klart for oss at det alene

er Guds nåde som førr.r oss til anger og

omvendelse, og at det bare er Hans nåde

som gør oss i stand til all god gjerning,

Joh. 16:8. Hebr. 13 :20-21 . Bibelen er

svært tydelig pil at vi som mennesker

ikke har noe å rose oss zY, men at vt t
Kristus blir giort sterke, så vi kan være

arbeidere i Hans vingård. Derfor blir vi
frelst ved nåde, ikke av våre gf erninger.

Hva kjennetegner så den første, frem-
gangsrike menigheten? Dersom man

leser igjennom det nye testamentet med

dette spØrsmålet i bakhodet, vil man

finne mange gode råd og oppfordringer
gitt av de første apostlene.

Fra historien husker vi at de ble forfulgt,
først av jødene, og siden av romerne.

22

nevnere? Jeg har forsøkt å,

samle og kategorisere disse.

Det vil si at jeg har sett

førstog fremst på de rådene

som går igien ofte. I over-

sikten nedenfor gir jeg

eksempler

skriftsteder der

dette rildetl

kjennetegnet

er nevnt. 
j

Slår man

det opp, vil
man i de

fleste Bibler
flnnehenvisnm-

ger til lignende

skriftsteder. (se

skjema 1)

Nå synes jeg det

er interessant å se

påt
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De som gikk videre etter skuffelien i
1844, måffe tåle hån fra de andre kirke-
samfunnene, og fra verden for øvrig. Det
var ikke mange ledere og menn med

anseelse som fulgte dem i begynnelsen,

og frem til utgivelsen av boken "Ques-

tions on doctrine" i 1957, ble vi av de

beV€§elsei. §offi .'ffi gt fta: ftrv alter Gffi§
sannheter. Karismatikeren Benny Hinn
samler eksempelvis tifusener av men-

nesker ttlmøtene sine. Og for den sakens

skyld samler kjente rockeband vel så

mange.

Mange enilIe o[[ med å melde seg utau
AduentislsamIunnel,0g gå ouetlil å Hi uall-
lige "S0nilagsftristne". lkfie rua [i[elstudie].

fleste ansett som en sekt. Personlig synes

jeg historien og karakteristikkene til den

første menighet langt pil vei finner gjen-

klang hos det tidlige Adventistsamfun-

k

ffi gam§e §srael

ffi havmet ffiud *g
ffi Hmns f*§k stæd§g §

kmmf§*kt fwrd§ d* f;kkæ

v§*§e ti§he &ud silik ffiæm

bæ *m, rm&ffi h*§§*r v§§§* t§§be
ffiæræ sl§k h*#sr§mgfm§kffiffiffi tfr§hm

s*me guder. ffimd mdwæffiæ dem p&

f*rhånd: *ov*kt dåg *€ dae ikke §mr

L dåg dåre *g fønger å d*res sp&§"?

n *fterat de *x" xxtx"ydde* flmr dåffi,
' &g at dur åkke spør e§ter deres

. guder ug såer: F{vq}r§*des tjemte
disse fo§[< såme gnxder? §å§*des vå§ ægså

jeg g!ør*"*' { §"&X&s.§åtåå} IVåem s*æd§g

Eot de seg fr§st* t§§ å tnæ mt dæ

andre folkem*ageme §tædde det så
ffirys hedreu s# $amgmm*mt md&m*

t*rt* de dæm #ffiffi skfr$qkæm ættmr d*m

Vår Herre er ikke opptatt av imponer-

ende mengder, Han er først og fremst

opptatt av il omvende syndere. Hvis da

mange vender offi, er det grunn til jubel

både i himmelen og pil jorden. Sann

vekkelse fører til reformasjon, som fører

til åndelig vekst hos enkeltin-
divider.

Som menighet har vi fånt en

spesiell oppgave av Gud: Å
forkynne det evige evangelium

til alle folk. Vår eksistensber-

ettigelse hviler påL denne opp-

gaven. I dette evangeliet ligger

det mye "krutt" som ikke alltid
vil være populært, like fullt er

vi satt til å forkynne det. Vår
tids kristendom er preget av

økumenisk tankeg afig, som i
sin essens innebærer at vi kon-
sentrerer oss om det vi er enige

om (minste felles multiplum),
og at vi ikke skal "stjele" med-

lemmer fra hverandre. Det er

de såkalte "kirkefremmede" vi
skal konsentrere oss om. Men
vi skal jo kalle folk ut fra Bab-

ylon!

Syvendedags Adventistsam-

æmdræ m&ffis dæ fmrtsattæ å tl§he s*m

&§*ffi ffiud. '*W§ vfr§ vær* sssvx hæd*
m§r.ng*ffi#u sffiry§ f*fik*r^*m rwmdt mmra

§ §æxrdætr§*" {ffiwæk.ffffirSæ} ffiæm ffimd
ønsk*t å skå*§* dm*m ut k§essyr*s*
s§#, ræatm*s*§g* *§ ved ffiudsdyn-
km§mæm.

T§§ mfiutt t§fl**t ffirxd d*rm å& h§fr hmrt*
før* t*§ Saby§æn mg dem de herm*t
&tt&r.
**K&r§T 

§ hux dmt mrd sffisyx dru tm§t* t§§

d§m t§*r"ræn Mmsæs da duu s&: ffiær*n
I ed*r trCI!øs* æt* så vi§ jæg spre
dæræ fuflmmdt fæ§ks§-tr*'n fdæh"§:S
Pi& mmmrx?ffi m&*e fmr§mter sr!ffiffiffi#

umffe § Vest*m må våræ k§rkesåffi*
funm mg h§ir *m detr av \r*rden.
ffistt* ær mt emdwt§dmtegm"
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1., Utrustende lederskap Ledere som er relasjons-, person* og teamorienterte. De utruster, støtter,
motiverer og veileder enkeltmennesker. De "disippel gjØr" medlemmene.

2. Nådegavebasert tjeneste Lederskapet hjelper medlemmene å bli klar over "nådegavene" sine, og bruker
dem i passende tjeneste. Eget materiell utviklet til dette bruk; "Nådegavet-
esten".

3. Engasjert trosliv Entusiasme og glød. Menighetsmedlemmer som lever ut troen, bruker tid med
Bibelen og til bønn.

4. Funksjonel le strukturer Ledere som er gode til å utvikle nye ledere. Organisering som tilpasser seg.
"Tradisjonalisme" ses på som negativt.

5. lnspirerende gudstjenester Det som er viktig, er at de som kommer på gudstjenesten, får en inspirerende
opplevelse, og at de synes det er trivelig å gå i kirken.

6. Livsnære grupper Her anses det for viktigere at medlemmene er med i en smågruppe enn at
de kommer på gudstjenesten. Gruppene er også lagt opp til å fungere i en
hierarkisk modell, slik andre totalitære systemer er bygget opp.

7 . Behovsorientert evangeli-
sering

"A konsentrere evangeliseringsinnsatsen om de behov og spørsmål de ikke-
kristne har. På denne måten skiller behovsorientert evangelisme seg fra
manipulerende aksjonsformer der behovsorientering blir erstattet med press
på den ikke-kristne." (kirkefremmede)

B. Varme relasjoner Svært stor sammenheng mellom menigheters evne til å vise kjærlighet, og
varig vekst. Troverdig, praktisk kjærlighet har guddommelig tiltrekningskraft!
Latter, gjestfrihet.

ringen til flere menigheter i USA og

Australia som forsøkte disse metodene.

I korte trekk skulle man fremme vekst

ved å sørge for at folk fikk det de ville ha

i kirken, og nedtone det spesielle budska-

pet. Mange menigheter endte opp med

å melde seg ut av Adventistsamfunnet,

og ge over til e bH vanlige "Søndag-

skristne".

24

være vitenskapelig godt fundert, men

ettersom materialet er en godt bevart for-

retningshemmelighet, er ikke det så lett å

verifisere.

Schwarz presiserer riktignok at det er

Gud som gir vekst, men teorien gåLr

likevel ut på hvordan menighetene kan

legge til rette for at denne veksten kan

skje, og det er her fokus forblir i hans

Ligner de på rådene som ble gitt til den

første menigheten, og oss, av apostlene?

For det meste ikke. La oss sammen-

ligne:

(Se skjema 3)

Noe ay det som gåLr på lederskap og

relasjoner, kan vi nok finne igjen begge

steder, ellers vil jeg påstil at det ikke er

mye som ligner her. Det som kanskje
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først slår oss når vi leser Schwarzkyal-

itetstegn eller prinsipper, er frav æret av

sannhet som tema. Det er rett og slett

doktrinært nø7rtralt. Å stride for troen

som ble oss overgitt, blir ikke ansett som

viktig overhodet. Heller ikke er det ves-

entlig at vi skal være hellige. Poenget er

at folk skal trives, for der man trives, blir
man gjerne. Er det da noe i veien med at

folk trives? Selvfølgelig ikke! Men selve

målet er ikke at folk skal trives, derimot

at de skal bli frelst. Og her burde det

ikke være noe motsetningsforhold. Ser

vi på det nye testamentes prinsipper,

eller rild, til

torene er tilstede, vil folk trives og bli
hellliggjort.

I Schwarz litteratur antyder han at

I lrone ilelr[ slrulle mar l]emme ue[sl
ucd å sorue I0r atlollrlilrlr det de uille
ha i [ir[en,0U neilIone ilet s[esielle

Iuils[aIGI..
menighetene, ser vi at dersom disse fak- menigheter som er opptattav rett lære,rett

moral etc. (noe han kaller "loviskhet"

har et åndelig engasjement under gien-

nomsnittet. Han er glad i graflske frem-

stillinger, noe som gø, påstandene

oversiktelige og illustrative, men som

også medfører en fare for å plassere noen

i boks. Hans ytterliggående bokser, heter

eksempelvis "teknol<rat" og "spiritual-

ist".

Hvem definerer seg selv for eksempel

som lovisk? Eller fanatisk? Det er mer-

kelapper vi helst setter på andre. I Guds

rike er det snakk om synd eller rettfer-

dighet, er det ikke? Og da snakker vi
kan hende om helt andre motpoler enn

"legalisme" og "libertinisme".

Schwarz tankemodeller hører godt

hjemme i økumenisk tenkning. Det for-

står vi når vi leser at hart mener "Alle
store konflikter i kirkehistorien, like til de

uoverensstemmelser som finnes i kirken

Mens Vi Venter nr. 55 ll20l0 25



r dag, til syvende og sist kan forklares

som en kamp mellom monisme og dual-

isme, objektivisme og subjektivisffie, het-

eronomisme og autonomisme, mellom

teknokrati og spiritualisme. Med andre

ord: En kamp mellom to misforståelser

av den kristne tro!".

Fortvil ikke om du etøyeblikk lurte på om

fremmedordboken din var tilstrekkelig

for A tyde dette budskapet! Det som

ståelser, snarere Satans intense kamp for

h ødelegge Guds verk ved il føre Hans

barn vill.
Vi må aldri glemme Kristi innledende

svar da disiplene spurte Ham om "hva

skal tegnet på ditt komme være, og

på verdens ende?" (Matt. 24,3-4) Han

svarte: "Se til at ingen forfører dere!"

Dersom vi registrerer at menigheten vår

skrumper, må vi gå i oss selv og se om

..09 Hi dreuGt omlring au Gnhuet lærdoms
uind,ued mGnnesfers [ne[,uGil listig Hø[t...

fremkommer av hans uttalelse er at han

ikke tror at de store konfliktene i kirke-

historien (som medførte forfølgelse og

henrettelse av millioner av mennesker)

skyldes en pågående strid mellom Kris-

tus på den ene siden, og motstanderen

Satan på den andre. Og denne striden

våger jeg e påstå ikke skyldes misfor-

vt gJØr det Gud har bedt oss om, slik at

Han kan velsigne oss. Og så må vi se

om vi følger de rådene Han har gitt oss

gjennom sine apostler og profetiens ånd.

Dernest kan det hende at vi må vente tåi-

modig på at løftene skal oppfylles, og

ikke som Abraham og Sara, ta skjeen i

egen hånd fordi vi synes det tar for lang

tid.

"For Mine tanker er ikke deres tanker,

og deres veier er ikke Mine veier, sier

Herren. For som himmelen er høyere

enn jorden, slik er Mine veier høyere enn

deres veier, og Mine tanker høyere enn

deres tanker ", Jes.5 5 : 8-9.

Jeg vil avslutte med Paulus sine ord til
menigheten i Efesos: "Og Han ga noen

til å være apostler, noen til å være pro-

frtrf noen til evangelister, noen til hyrder

og lærere, -fo, at de hellige skulle bli

utrustet til tjenestens arbeid, til oppby-

ggelse av Kristi legeme, inntil vi alle

når -frr* til troens enltet og til kunnska-

pen om Guds Sønn, til ntanns modenhet,

til det mål av ttekst sont rommer Kristi

fylde, -fo, at vi ikke lenger skulle være

som små barn og bli kastet hrt og dit
og bli drevet omkring av enhver lær-

doms vind, ved menneskers knep, ved

listig kløkt i villfarelsens kunster. Men

sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle

ting vol<se opp til Ham som er hodet,-

Kristus" .

Og så er spØrsmålet om vi ønsker naturlig

kirkevekst ved menneskelig kunnskap,

eller overnaturlig vekst ved Guds Ånds

kraft, som vi hverken kan forklare eller

instruere.



og gi oss i dag
vårt daglige brød

HV|S dU ViI UNNGA SYKDOM...

Frukt ,H

J

Tekst: Elin Berglund

ud har skapt mye vidunderlig

mat.

Flere fruktsorter inne-

holder firtokjemikaler som har ffi,
både antioksyderende og beten-

nelseshemmende effecter. Kost-

tilskudd av vitaminer og mineraler er

bra, men det kan ikke erstatte naturlig

mat.I naturlig mat finnes det sporstoffer

som hjelper til å oppta næringsmidlene i
kroppen. Forsøk viser at om man kun tar

piller blir det ikke opptatt slik det skulle.

Vi trenger C-vitamin for å oppta jern i
kroppen. Vi trenger D-vit for e oppta

kalsium. Alt henger sammen i matens

verden.

FRUKT
Noen ffi eksempler på hva frukten gSør i
kroppen.

Epler gir friskere hudfarge og inne-

holder langsomme karbohydrater (lav

glykemisk indeks). Godt for blodsu-

kkeret blodsukkeret . Epler er fulle ay

antioksidanter og flavonoider som styr-

ker immunapparatet, grØnne epler mot-

virker dannelse av gallesten. Epler renser

avfallsstoffer effektivt ut av kroppen. En

vitamin og mineralbombe: Vitamin C,

Tiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Folat 4

ffig, Vitamin A, Vitamio E, Vitamitr K,
Kalsium , Jern (Fe), Magnesium , Fosfor,

Kalium, Natrium, Sink, Kopper, Mangan.

De 3 siste er sterke antioksydanter som
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sammen 1:ri

i'-', i

med vit A,
C og E hjelper

mot sykdom og aldring.

Appelsin og andre citrusfrukter er rik
på C-vitaminer

Kiwi skal være den aller beste kilde, men

selv den overgåes av c-vitaminbomben

rød paprika! Men disse fruktene inne-

holder også mange viktige vitaminer,

mineraler og sporstoffer som fosfor, sink,

folat, kalsium (42 mg i appelsin!) og

masser av kalium. Appelsin inneholder

også betakaroten.

Yindunderfrukten
GRANATEPLE
Den eneste frukten som Yar med som

illustrasjon i tabernaklet. Vinterens juvel
er den blitt kalt noen steder. Nå har fors-

kning vist at den bærer sitt navn med rette.

Den er rik ph attroksydanter som hindrer

sykdom og aldring. Den inneholder vit C,

A og E og folinsyre m.m Den holder dine

.lh 
"*".-

§ blodårer
myke og

forhindrer derved

hjerteattak og slag. En

studie publisert i septembernummeret

av "the Journal of Cardiology" viser at

pasienter med hjerte og karsykdommer

som drakk juice ay granateple hver dag

i tre måneder; blodstrØmmen til hjertet

økte med 17 %. Dette ville minske

betydelig risikoen for angina (pluselige

smerter i hjertet). Granateplet hjelper

også mot benkjørhet og hindrer tilbake-

fall av prostatakreftpasienter. Israelske

forskere farfi at pressede granateplefrø

flkk brystkreftceller til il ødelegge seg

selv uten å skade friske celler. Granateple

senker dårlig kolesterol og høyt blod-

trykk i tillegg.

La oss ta med bananen. Den er rik på

A, B, C, E vitamin og inneholder også

sink, fosfor, kalium og jern.

,,'i,,iu
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og gi oss i dag
vårt dagtige brød

KOS DEG MED FRUKT
Tekst: Anne Grete Henrichsen
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Heiki's jordbær smoothie

1 pose frosne jordbær (tines)
1 banan
Juice av 2 appelsiner
Friske jordbær til pynt

Fersk oohold deg frisk"
juice (4 pers.)

4 appelsiner
1 rosa grapefrukt
2 granat epler

den som Iiker fersk presset
juice:

http : //www. ca n c a n m a ki n a. co m/
e n /d ef a u lt. a s p ? s ayfa= p o rt a kal

Skal du en tur til Tyrkia er
dette tingen å komme hjem
med eller bestille på nett.

En sitruspresse er godt å
ha til dette. Del fruktene i

to halve deler og
press.
Fordel i glass og kos
deg med en vitaminbombe

gjerne til frokost.

e krell bananene og ha

\rdem i en blender eller
foodprosessor, ha i de
tinte jordbærene og la
maskinen gå til det hele er
en jevn masse.

Del appelsinene i halve og
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press, tØm juicen i blend-
eren og bland.

Hell smoothien i glass og
pynt men hele ferske jor-
dbær på glasskanten.

Ett godt hjelpemiddel for

Med denne i huset blir
det ikke kjøpt noe særlig
juice pa kartong nei, fersk
juice smaker så fantastisk
mye bedre!
www. can ca n m aki n a. co m/

OG BÆR!

Smoothie
4 bananer
4 kiwi
4 appelsiner
2 rosa grapefrukt

a krell bananer og kiwi
ly, og ha dem i en
blender el ler food proses-
sor, Ia
maskinen gå til frukten er
blitt en jevn masse.
Press sitrusfruktene og
bland med resten.

Om ikke alt går i blender/
foodprosessor så hell det
heleiett2litersmål
og bland lett med en hånd
visp.

Har en hatt bringebær
dessert tidligere på dagen
eller dagen før så er det

en del saft igjen. Denne
helles i smoothien mer
for farge enn for smak.

Mange bruker melk eller
yoghurt i smoothie.
Brukes kumelk vil denne
smØre
tarmene og magen så
nærings opptak av fruk-
ten blir dårlig. Bruk
banan i

stedet! Banan er full av
næring. Kumelk er bare
full av veksthormoner og
antibiotika...ja til og med

avførings bakterier.
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og gi o§s i dag
vårt daglige brød

Rå Mtisli *-tum

3-4 ss havregryn
Litt rosiner
2-3 finhakkede dadler
2-3 finhakkede aprikoser (IKKE svovlede)
1 ss solsikkekjerner
1 ss gresskarkjerner
1-2 fan hakkede svisker

Ha i en skål og bland.
Ha over vegan melk eller
vegan yoghurt, bland og
kos
deg med en kjempesunn
frokost eller lunch. MUsli er
fint som lunch på
skolen eller på jobb. Bland
mUslien hjemme, gjerne
kvelden f ør, og ha vegan
melk eller vegan yoghurt i

ett annet beger med !okk.
Husk å ta med skje :-)

For de som ønsker så kan
de tørre ingrediensene til
mUsli ristes i steke
ovnen, dette tar litt tid men
og en kan da blande inn
honning. Den tørre
muslien kan oppbevares i

tette beholdere.

Frukt til kvelds

2 modne mango
1 pk røde druer
4 appelsiner
2 bananer
4 kiwi
Y, cantaloupe melon

el mangoene i ternin-
ger,fordel i4skåler.

Skrell appelsinene og del
båtene eller skjær kun ut

appelsinfileten.
Skrell og del kiwi.
Melon kan deles med
kniv eller lag små kuler.
(trenger spesial "dings"
til dette, ser ut som en
miniatyr iskuleskje)
Skrell og del bananene i

skiver
Vask druene og fjern
stilken

Jeg pleier å fordele fruk-
ten på 4 skåler etter hvert
og avslutter med

fargerike druer på toppen.
For all del bruk den frukten
familien liker men
tenk farger og riktig kos
dere med frukt etter ses-
song.

Granateplekjerner kan
også drysses på toppen,
men for dem som ikke
liker
druestener, er det kjekkere
å presse granateple og
bruke i juice eller
smoothie.

Bringeb ?Er

dessert

1 pose ca 400 gr.

opptinte bringebær
2 stk 2% dl Oatly
vaniljekrem/saus

Del vaniljesausen på
4 skåler, fordel bringe-
bærene likt og server.

Ta vare på bringe-
bærsausen, den kan
selvfølgelig helles på
desserten
men er fin å bruke i

smoothie også.
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isse ledernes holdning Yar

årsaken til at Herrens opprin-
nelige plan med sitt folk ikke

kunne realiseres. Det samme problemet
vil også være årsaken til at en stor
mengde kristne, nå i endetiden, forledes
til å bytte ut Guds åpenbaring med men-
neskers meninger. Resultatet vil bli at
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mange går fortapt.

Framme ved målet
Israels folk hadde nådd grensen til løfte-
landet. Der rett foran dem 1å endemålet
med den lange vandringen og oppfyl-
lelsen av Guds løfter. De hadde absolutt
ingen grunn til å tvile pil at Gud både

kunne og ville gi dern landet han hadde

lovet. Han hadde da visselig igjen og
igien demonstrert for dem sin makt og
styrke. Da Farao ikke ville la dem forlate
Egypt, sendte Gud den ene overnaturlige
plagen etter den andre. Her snakker vi
om mirakler på et meget høyt plan. Plut-
selig yar landet stapp fullt av frosker.

Ja, det står i Bibelen at froskene kom
opp "over hele landet Egypt!" Folket på

denne tiden var ikke dumme. Alle visste
at amfibier legger egg i vann og at dyrene
etterpå må holde seg nær vann. Egypt
er nesten bare knusktørr ørken. Hadde
froskene bare holdt seg til området langs

Det er ikke antall riktige eller gale tippetegn denne artikke-
len omhandleq men en beklagelig mentalitet ti av tolv
ledere i Guds menighet en gang demonstrerte.
Er det annerledes i dag?
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10 Ev oT, 12 LOKALE MENIGHETSLEDERNE, EN
SKREMMENDE HØy pRosENT, BEGyNTT Å svru
OG KLAGE OG FORTALTE FOLKET AT DENNE
GANG TOK Gun FEIL.

Nilen, ville det vært mulig å postulere en

slags naturlig forklaring på fenomenet.
Men de hoppet rundt milevis fra Elven.
De var over alt. Man behøver ikke h ha
studert biologi for å s§ønne at dette yar

overnaturlig hva gjaldt både mengde og
spredning.

Eller hva med store hagl. Vi har reist
mye i Egypt og har mer enn en gang van-
dret rundt blant oldtidens ruiner i 45-50
vannegrader. Hvis det er noe du ikke
skal regne med å oppleve i denne landet,

så er det hagl. Selvfølgelig visste alle at

dette var fra en mektig Gud. Både Farao
og Israels barn fikk en voldsom doku-
mentasjon på at Gud var med sitt eien-
domsfolk. Det må da ha være helt umulig
å glemme en så sterk opplevelse.

Hva med Rødehavet som delte seg? Hvis
du hadde sett havet dele seg og lage

en vei gjennom dypet med vann som

en veg g pe begge sider, ville du da ha
klart å glemme det du så? Neppe. Sterke
opplevelser sitter sementert i hukommel-
sen og det er umulig åL miste dem. Vi
kan også nevne martfia fra himmelen, 2.

Mos. 16:15.16 og vann fra klippen, 2.

Mos. 17:6. På en helt mirakuløs måte ga

han dem også seier over Amaleks hær, 2.

Mos. 17 :11- 13.

Her har du et helt leksikon av hendelser

som viste at Gud var med dem og at han
var mektig til å rydde opp i alle tenkelige

hindringer. Det virket som om Herren
ønsket at de skulle huske alt det han
gjorde for dem, for etter at Amalek var
beseiret, sa han til Moses: "Skriv dette

opp i en bok, så dere kommer det i hu, og
prent det i Josvas øter..",2. Mos. l7:14.

Grunnen til at Josva ble nevnt, var at

Herren kjente framtiden og visste at det

var denne trofaste mannen som til slutt

skulle lede folket inn i landet Gud hadde

lovet dem.

Langtid hadde gått, og en dag sto de altså

der ved grensen. Det de hadde opplevd i
mellomtiden kunne fylle bøker.

Folkets og ledernes sinn måtte ha vært
fullt av inntrykk og tanker på grunn av
alle miraklene og bevisene pil at Herren
var med dem. 12lokale menighetsledere,
høvdingene for hver av de 12 starnmene,

dro inn i landet for e kvalitetskontrol-
lere Guds gave. Ganske unødvendig vil
jeg påstå, men Herren kjente til deres

underliggende tvil og skepsis. Speiderne
kom tilbake med en enestående rapport
om landets fruktbarhet. Guds løfter holdt
mål og lederne sa: "Landet er overmåte
godt og det flyer med melk og hon-
ning", 4. Mos. 13:27. 14:7.8. Da sto det

vel bare igien å takke og prise Gud for
hans godhet og lede1se, og ta landet i eie.

Gaven 1å der ferdig og innbydende.

Opprør i leiren.
Men med ett, som lyn fra klar himmel,
skjedde det noe uforklarlig. 10 av de

12 lokale menighetslederne, en skrem-
mende høy prosent, begynte e syte og

klage og fortalte folket at denne gang tok
Gud feil. Fortidens mange mirakler og

bevis ph at Herren var med dem, var som

blåst ut av deres sinn. De beskrev kjem-
pene som bodde i landet samt borgene de

hadde bygd, og konkluderte med at det

ikke var noen mulighet for at Israels barn

Zin-ørkenen på grensen til Kan aan.
Øverst til venstre ser vi landskapet
israelittene skulle dra opp til for å innta
Kanaan. Et avgj ørende valg. Skulle de
ta veien opp i mot Arad og videre inn
i landet? Da Gud ville de skulle dra
sa de nei. Neste morgen stod de tidlig
opp og gikk oppover mot høydedraget.
<«Kom,» sa de, «så går vi opp til det
stedet Herren har talt om. For vi har
syndet.>> 4 Mos 14,40 Men uten Guds
velsignelse gikk det galt. Foran på
bildet; Horrjellet (Hor Hahar)
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kunne vinne over dem slik at løftelandet
ble deres.

Tenk deg litt om nå. Hadde Gud bedt
dem om å ta landet og overvinne flenden
i sin egen kraft? Var det ved men-
neskelig styrke de tidligere hadde over-
vunnet Amalek? Var det ikke Gud

som ga dem seieren så lenge arrnene

til Moses ble løftet mot himmelen?,
2. Mos. 17:12. Yar det i egen kraft
Moses delte vannet i Dødehavet?
Selvfølgelig ikke. Eller var det men-
nesker som produserte alle plagene i
Egvpt?

Herren hadde lovet at Han skulle gi
dem løftelandet og Han skulle vinne
over alle deres fiender. De hadde

ikke noe med å stjele fra sin Gud de

handlinger og gjerninger han hadde

til hensikt å utføre med sin allmakt.
Hva står det om de 10 menighetsled-
erne? "De talte ille blant Israels barn
om det landet de hadde utspeidat", 4:

Mos. 13:32. Tenk A tale ille om Guds
gave! Hadde de 10 kun vært vanlige
menighetsmedlemmer, altså bare 10 indi-
vider av folkets 2-3 millioner, hadde sit-
uasjonen vært helt annerledes.

Ansvar for frafallet.
For alle som vet litt om organisasjons-
psykologi og gruppeprosesser, er det
tvingende nødvendig at noe meget tra-
gisk hadde funnet sted før krisen ved
Kadesj oppsto. De titroløse lokale stam-
melederne måtte nødvendigvis ha tilranet
seg en ideologisk makt som verken Gud

eller Moses hadde gitt dem. Da Jetro

ga Moses råd om hvordan folket skulle
organiseres, var ideen at Moses; "skulle
forklare budene og lovene for folket og
lære dem den vei de skulle vandre på og
den gjerning de skulle gØre", 2. Mos.
l8:20. Dette var selve grunnmuren i den

nye organisasjonsplanen. Kunnskap om
Guds vilje, plan og mål skulle ikke være

noe kun lederne kjente til. Alle skulle vite
alt som hadde h gSøre med innhold, hen-
sikt og måI, slik at de hver for seg kunne
gi respons til Henen vilje og slik at ingen
autoritetsperson ville ha mulighet til A

lede noen vill. Det er ikke på dette områ-
det det skal være forskjell ph de som
leder og de som ledes. Lederne skulle og
måtte ikke vite noe av vesentlig karakter
om Guds budskap som ikke alle kjente
til. Dette yar det geniale med planen.
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Er klærne
Jesus tilbyr

oss i Ladiokea
budskapet

umulige å få på
seg?

Det yar ikke et hierarki Jetro anbefalte,
og som Herren godkjente. Løsningen yar

ikke en aktiv kontrollerende ledelse og
et passivt folk. Det tragiske er imidlertid
at effer hvert hadde stammehøvdingene
plassert seg selv i en slik posisjon at

deres vilje kansellerte folkets kunnskap

og viten. Det kan vi vite med 100%
sikkerhet ved å se på fruktene og resulta-
tet. Det e lure grasrota til e delegere
sitt gudgitte ideologiske ansvar til en

hierarkisk ledelse, er forførelsens ABC.
Presteskapet pil Jesu tid. Pavene i det

katolske systemet. Kirkens gjennom-

førrng av inkvisisjonen. Adolf Hitler.
Lenin. Pol Pot. Kommunismen og endeti-
dens globale religiøse samling, var og

er alle avhengige av det vi her advarer
mot.

Vi har ofte møtt det samme fenomenet i
kristne menigheter i vår egen tid.
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"Reformatorene så
helt klart at paven var antikrist,
vi kan også se det om vi gran-
sker Guds Ord og tror på det
som står der."
Bilde: Kronet drage under
paveemblemet pryder buegan-
gen idet du går inn i Vatikanets
hovedbassilica.

Pastoren/presten er giort til en slags Guds

mellommann og hva enn denne lederen
sier og EJØt, så blir det opplevd som

riktig, uansett hvor objektivt galt det er.

Et menighetsmedlem sa det en gang rett
ut til oss: "Det lederne sier er alltid rett,

fordi de er ledet av Gud". Holdningen at

tro og teologisk kunnskap skal delegeres

til et annet menneske, er vel et av djeve-
lens mest forføreriske og mest effektive
metoder til e ødelegge Guds folk. Det
skjer rundt omkring oss akkurat nå i
så godt som alle kristne menigheter.
Vennligst informer oss om et eneste

unntak.

Alternativet.
Hva kunne ha skjedd om djevelen ikke
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hadde klart h ødelegge

Israels folk med denne mental-
iteten? Da kunne hvert eneste menighets-
medlem sagt til sin stammehøvding: "Vet
du hva, kamerat, nh tar du jammen feil.
Jeg har ikke noe imot deg som menneske,
men dine holdninger må jeg i Guds navn

arrestere. Her er min vurdering sunnere

og sannere enn din. Uansett hvor sterk
fienden er og uansett hvor store borger
de har, så er vår Gud større og mektigere

enn hva de er. Jeg kan ikke akseptere

dine holdninger. Her bygger jeg på egen

erfaring. Jeg gikk selv gjennom Røde-
havet og jeg har selv sett både ildstøtten
og skystøtten. Herren har ledet oss med
mirakler og under ut av Egypt og han vil

lede oss med mirakler og undergjernin-
ger inn i det landet han har lovet e gi
oss. Gå til side, falske og trolØse leder,

å ikke prØy å hindre oss i å lyde Herren
og g, øre hans vilje". Det og nettopp det
kunne hver eneste av de ca.2 millioner
israelittene ha sagt og de kunne sammen
med Moses, Aron og trofaste Josva gånt

inn i løftelandet. De behøvde ikke il la
10 troløse menighetsledere frata folket
frelse. De behøvde ikke e b noen fil
ødelegge den kunnskap om Gud som de

selv
kj ente

fra egen

erfaring.

"' Like før Jesus

kommer igien.
I den siste tid, altså nil,

samles kristenheten som en for-
beredelse til endetidens store forførelse.

Vi leser i Åp. 13:3 "at alljorden undret
seg og fulgte dyret". All jorden! Hvor-
for gw de det? Det må være utrolig
mange kristne i denne gruppen. De kan
alle sammen lese og de fleste har uten
tvil en Bibel. Da burde det ikke vært
vanskelig e identiflsere dette reltgtøsl
politiske "dyret" omtalt i begynnelsen av

Johannes Åpenbaring kapittel 13, som

pavekirken. Alle kjennetegnene Bibelen
gir passer 100%. Hvordan gilr det an åta
feil? Hvis du møter et dyr som ser ut som

en sau, har ull på kroppen og sier bææ,

da kan du sannelig regne med at det fak-
tisk er en sau. Om din pastor da kaller
det lille hvite brekende dyret for en elg,
behøver du ikke begynne å tvile på din
egen observasjon og erfaring.

De store reformatorene så at pavekirken
var antikrist og du og jeg og alle kan også

se det, hvis vi leser i og tror på Guds Ord,
og forholder oss til alle kjennetegnene.
Millioner har giort det og kommet til
samme konklusjon. Men, likevel står det,

at "alljorden ... fulgte dyret". Årsaken
er at de hadde delegert til sine ledere,

prester, pastorer eller forstandere, å for-
telle dem hva som var rett og galt.
Djevelen arbeider nidkjært med religiØse
ledere og de er man ge ganger mer utsatt
enn andre for hans snarer og for å bli
ofre for sine egne svakheter. Les alt det

Gud viser oss gjennom sine profeter om
hvordan det stort sett Yar "hyrdere",
de som skulle gi folket "mat fra Skrif-
ten" og advare mot det falske, som ofte
ledet folket vekk fra Herren, Jer. 2:8.
23:1, 50:6. Esek. 34:2. 8. 10. Sak. 10:2.3.

I oTN SISTE TID, ALTSA NA, SAMLES KRIS-
TENHETEN SOM EN FORBEREDELSE TIL
ENDETIDENS STORE FORFØRELSE.
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11:5. Matt. 9:36. Jesus advarer mot
det samme, Maff. 24: 11. 24. Det skal
være innenfra menigheten selv at djeve-
len produserer en alternativ tro og lære,

som er så godt kamuflert at folket vil
føres vill hvis de delegerer noe så viktig
til mennesker.

Bibelens profetier spesifiserer altså at

"aLle som bor på jord afr" , Åp. 13:8 skal
lyde, tilbe og føIge antikristmakten. Det
indikerer at de sannsynligvis har over-
latt til sine ledere, ikke til Guds Ord, å,

bestemme for dem hva de skal tro.

Antikrists manipulering av protestan-
ter.
Som en del av implementeringen fra
Annet Vatikankonsils økumeniske planer
med å samle alle kirkesamfunn til aksept
av paven som kristenhetens leder, ble det
publisert noen avslørende dokumenter.
En av pavekirkens mest innflytelsesrike
jesuitt, Rahner og den katolske økumeni-
ske teologen Henrich Fries , utga en bok
med tittel; "Unity of Churches, an Actual
Possibility" (En forening ay kirker,
en faktisk mulighet). Denne publikas-
jonen spesifiserte den katolske kirkes
detaljerte planer i anstrengelsen med e
omgjøre reformasjonen og samle kirke-
samfunnene tilbake til Rom. Planen var
at protestantiske samfunn skal bearbei-
des (ikke se bort fra at denne bear-
beidelsen også inkluderer infiltrasjon) i
forhold til sin nærhet og avstand til den

katolske kirke. Kirkesamfunn som har
en teologi som står langt fra katolske
dogmer, skulle påvirkes (infiltreres?) mer
aktivt enn kirkesamfunn som bare har
små justeringer å, foreta før alt er pår

plass.

Påvirkning gi ennom ledere!
Rahner og Fries skriv er at påvirkningen
må begynne på topplan, med kirkesam-
funnenes ledere. Deretter skal endringene
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filtreres nedover i systemet til medlems-
massen. De to forfatterne observerte med
rette at protestanter ay alle kategorier
generelt sett er like passive som kato-
likker når det kommer til hha et person-
lig trosfundament. De overlater til sine

ledere å bestemme innhold i tro, lære og
praksis. Trospunkter og troserklæringer
dikteres ovenfra og folket må tilpasse seg

eller akseptere konsekvensene. De katol-
ske teologene beroliget Vatikanet med at

de ikke skal regne med noen særlig aktiv
motstand nedenfra. Som en del av planen

skulle protestantiske ledere oppmuntres
til å vise autoritet, ved bruk av den hier-
arkiske myndigheten som ligger i embe-
tets kirkelige prestisje og makt. Ledere,
prester, pastorer og forstandere blir anbe-

falt og oppmuntret til e benytte seg

ay den påvirkningsmakten som tradis-
jonelt bæres av disse funksjonene, og
være målrettede i sine anstrengelser for å
anbefale nødvendige og hensiktsmessige
doktrinære trosjusteringer. Det gis også
praktiske rild om hvordan ledere skal
takle hva de kaller "eventuelle lommer
av levende protestantisme" , som mot-
setter seg den nye utviklingen. Rådene er

ikke hyggelig lesning.

Vi merker oss at planen også nevner
betydningen av at ideologiske prosesser

har forberedt endringene gjennom sen-

tralisering av doktrinær myndighet, slik
at medlemmene finner det både naturlig

og riktig e overgi egne vurderinger til
sine ledere som igjen er påvirket av
ledere over seg. Et ideologisk system-
hierarki er en absolutt betingelse for
at denne prosessen skal kunne gien-
nomføres. Vurderingen av sanntroenhet
må flyttes fra bibel til vedtaffe troserk-
læringer. Sola Scriptura mh omgjøres til
Sola "Komitdfura".

Appell.

Vi anbefaler våre lesere om å være påt

vakt når det gjelder doktrinære endringer
som i en gradvis prosess blir introdusert
i menighetene. For h bygge broer fra
protestantismen til aksept ay katolsk
fllosofi og lære, ser vi ofte at justeringene

blir sneket inn via ulike programmer,
metoder, prioritering, fokusområder eller
trinnvise forandringer gjennom vedtatte
trosendringer. Trinnene i denne proses-

sen kan til tider være så små, og gå over
såpass mange ilr, at du ikke ser betydnin-
gen før du etter en tid kan sammenligne
det som var med det som nå er. Bruk
mye tid med Guds Ord. Be hver dag om
at Herren ved sin Ånd må lede deg rett
og gi deg lys over endringer som leder
vekk fra Bibelens sannheter. Vær heller
ikke redd for e påpeke endringer som

ikke er i harmoni med Skriften og hold
deg nær til Jesus slik at du far styrke til
A tåle den motstanden du garantert vil
møte ved å være en sann reformator og

nok protestant til å protestere.

DE To FoRFATTERNE oBSERVERTE MED
RETTE AT PROTESTANTER AV ALLE KATE.

GORIER GENERELT SETT ER LIKE PASSIVE
SOM KATOLIKKER NÅN DET KOMMER TIL A

HA ET PERSONLIG TROSFIJNDAMENT.
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DaalmatorGn moilG GIr
Vi inviterer deg til
attra ktive personer.

bli kjent med en av evangeliets mest

En sabbat møtte han Jesus og fikk i løpet
en teologisk utdanning som langt overgikk
lærde hadde tilegnet seg over mange år.

o
a

T-I n blindfødtmalrn blir helbredet av

H Jesus. Det skjedde pil sabbaten.

l-l Fariseerne mente at Jesus derved
brøt sabbatsbudet. Det gjorde han ikke,
men han overså med vilje deres men-
neskelagde tilleggsvedtekter.
Med begeistring tok mannens naboer
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ham med til fariseerne for å få undergjer-
ningen registrert. Da de lærde flkk vite
at det var Jesus som hadde helbredet han

og at det i tillegg skjedde på sabbaten,

hevdet de at det ikke kunne være Gud

som var kilden til miraklet. De spurte
marulens foreldre om det virkelig var

av noen få timer
den kunnskap de

sant at han hadde vært blind fra fødse-

len av og flkk det bekreftet. Men hans

foreldre visste også at alle som tillot seg

å ha en mening lederne ikke godkjente

og som trodde at Jesus Yar Messias,

ville bli kastet ut av menigheten. Da de

lærde spurte dem om hvorfor den blind-
fødte nå kunne se, var responsen at det
måffe han svare pil selv. De var redde

for sine autoritære rehgrøse lederes vilje
til psykologisk kontroll, maktbruk og
manipulering. Mannens foreldre hadde

gitt mennesker Guds plass. Fenomenet
er faktisk ennå mer utbredt i dag enn på

Jesu tid.
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Foreldrenes problem.
På en måte spiller mannens foreldre
sine kort meget godt. På en annen måte
ganske dårlig. De kunne stilt seg påt

sin sØnns side og vist fariseerne hvor
lykkelige de var over at deres sønn nå
hadde ffitt synet. Tenk vilken oppmun-
tring det ville vært for han. Men de moti-
veires av frykt for sine religiøse ledere og
sviktet vel derved både Gud, sin sam-

vittighet, sin overbevisning og sin sØnn.

På en måte gtrør de alt galt, men i den

spesielle menigheten de tilh Ører, blir alt
det gale likevel rett. Nå er de godtatt
og regnes som lojale og trofaste med-
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lemmer som setter menighetsorden over
Guds sannheter. Nå kan de ha verv og
ansvarsfulle stillinger, for det er doku-
mentert at de i underdanigh et bøyer seg

i møte med sine religiøse overhoder.
Respekt og aktelse for Gud er byttet ut
med menneskefrykt.

De kommer ikke med spørsmål som
etterlyser begrunnelse og mandat De
ber ikke om et: "Så sier Herren", slik
at påstander kan vurders i lys av Skrif-
ten og profetenes åpenbaringer. Det er
selvfølgelig ikke noe galt i e være

lojal mot verken en menighets vedtekter

eller det religiøse ledere sier og mener,
men når menneskers regelverk og frem-
gangsmåte kolliderer med sannheten, er
det vel alle troendes plikt å stille seg på

sannhetens side.

I møte med en glimrende anledning til
å vitne om miraklet som hadde skjedd,
valgte de taushet. Derfor kan de forsette
å være akseptable i denne menigheten.

Ved å være forutsigbare er de trygge hha
der. Er du forresten oppmerksom på at i
Bibelens siste kapittel, i Åp. 2l:8,b1ir de

som velger å ikke være vitner for sann-
heten nån Gud kaller dem til det, nevnt
sammen med de som er vantro. Det betyr
at de ikke utøver sin tro nåx Gud gir dem
en mulighet til det. Der hører de hjemme
i Guds vurderirrg.Hvor hørw de hjemme
i dine tanker?

Ett vet jeg.

Siden Jesus ikke var der og de religiøse
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lederne heller ikke kom noen vel med

mannens naboer eller svikefulle foreldre,
gikk de løs på den helbredede mannen
og ropte hissig:"Gi Gud ære. Vi vet"
(har bestemtpåvårt styremøte) "at denne

mannen (Jesus) er en synder". Den blind-
fødte ser roli g pe dem og sier:"Om han

er en synder, vet jeg ikke, men en ting vet
jeg, at jeg som var blind nå ser", vers 25.

Er det ikke nydelig? Dette er kommuni-
kasjon pb sitt beste, med et knitrende
klart skille mellom sak og person. Du
kan ikke argumenter mot et slikt vitnes-
byrd. Manipulerende mennesker ftr fnatt
ay slikt. Det er absolutt ingen ting de

kan si til denne responsen. Deres ver-
bale skyts faller rett ned på deres egne

uten åha rett. Autoritære religrøse syste-

mer virker som regel slik. Mannens sin-
dige og logiske svar, gjorde fariseerne

ansvarlige for egne holdninger og atferd,
og det irriterte dem voldsomt. Maktmen-
nesker tåler ikke e bH avslørt, spesielt
ikke av personer de anser åL tilhøre et

lavere nivå enn dem selv i anseelses-

hierarkiet. Han avslørte deres snuskede

motiver og tenkning. De skjelte ham ut
og forbannet ham. Overfor de stolte og

arrogante fariseerne er mannen modig
som en løve .I møte med Guds Sønn er
han ydmyk og liten. Slik skal det være.

Det faktum at han har feff Øyne e se

med, er nå uvesentlig. At et fantastisk

stygge personangrep prØver e dra ham
inn i den. Selv godt utdannede veiledere
sliter ofte med å klare det. Han får uten
tvil hjelp av Guds Ån0.

Vi møter her en væremåte som er særde-

les avansert og rupff høy kompetanse

og modenhet. Men samtidig passer det

liksom ikke at han var dem så ekstremt

overlegen, når vi vet at han neppe hadde

noen formell utdanning, men hadde vært
en blind tigger hele sitt liv. Jeg tror
mannen så på dem en stund, i det han

begynte å forstå at de kavet og kjempet
og allerde hadde avslørt seg selv. Om han

begynte å synes synd på dem, vet vi ikke
noe om. De strevde hektisk med å holde

"reu fiar aleredG fonafi dGle ilGr,0u dere fiorre ilre GnG]. §:å*fffiåffå:il:ififfi;
Huorlor uil ilere fiore ilet en ganu tilfl Uil osså ilere Hi 4il3ff?"#:'#å"§TåTfi
§nmmmw ffiffiffiHffiffiffiffffi-'

tær. Fariseerne hadde havnet i en håpløs

situasjon, og hadde kun to valg. De
kunne: (1) Kapitulere og gi seg, eller: (2)

Angripe mannen ved å forsvare sin egen

usannhet. De valgte det siste. Uten Ljær-
lighet til sannheten, slutter sannheten som
regel å oppleves sann og Gud tillater fak-
tisk at det blir slik, se 2. Tess. 2:10.I1.

Avslørt av en tigger.
De skriftlærde var beruset av sin åndelige
autoritet. Det de ble enige offi, ble auto-
matisk sannhet. Derfor fikk de ofte rett

og enestående mirakel har funnet sted,

er uten interesse. At en blind tigger
aldri mer behøver e sitte i mørke og
fornedrelse og be om almisse, er kun
en akademisk observasjon. Det som nå

står ph spill, er den teologiske elitens

autoritet og myndighet.

Med god og sikker margin, unngår
mannen fariseernes psykologiske spill og

snedige holdningskroker. Han tar faktisk
del i konfliktkommunikasjonen uten å bli
en del ay konflikten, enda de ved sine

og ufaglærttigger.

Maktkamp.
De vil ha ham til å gjenta ennå

en gang hva Jesus gjorde da han helbre-

det ham. Med sindighet, trygghet og ro
ser han på dem og sier: "Jeg har allerede
fortalt dere det, og dere hørte ikke etter.

Hvorfor vil dere høre det en gang til? Vil
også dere bli hans disipler?" Joh. 9:27 .

Vel, tenker du kanskje. Den var vel både

spydig og provoserende. Kan det være

riktig ilta den tonen overfor menighetens

ledere? Ber ikke Bibelen oss om å vise

ærbødtghet og aktelse for dem som har
et åndelig ansvar? Vær oppmerksom på
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at alle troende har det samme åndelige
ansvaret hva sannhet angilr, og det inklu-
derer også dem som på rett måte er gitt
et lederverv. Dette ansvaret innebærer
imidlertid aldri, aldri, aldri kontroll over
andre mennesker og det rommer heller
ikke et milligram av myndighet til e

bestemme hva som er rett eller galt.

I følgeBibelen var deres og alle åndelige
lederes mandat å: (1) Framvise Jesu sin-
nelag i sine liv og sin holdning. (2)
Forkynne bibelens budskap. (3) Organ-
isere menigheten slik at frivillige og fris-
tilte medlemmer effektivt kan vokse, bli
legevangelister og kunne vitne om sin
personlige tro. (a) Modig og taktfullt å

advare mot det som ifølge Guds Ord
(og alene Guds Ord) ikke er sant. I
samme sekund sorn de skriftlærde gikk
på akkord med sannheten, mistet de all
salrn åndelig myndighet, for i Guds Øyne
er den alltid knyttet til lojalitet mot Bibe-
lens lære. Selv om mannen ikke hadde
møtt Jesus før nh, var det som om han
lenge hadde gåLtt i Jesu skole.

Metoden har siden da vært praktisert
flittig av personer med lignende mental-
itet når de møter oppriktige, fristilte og
usymbiotiske mennesker.

Konfrontasjon.
Nå blir den blindfødte ivrig. Hva han
enn måtte ha tenkt om menighetslederne
før denne konfrontasjonen, vites ikke.
Men lavmålet i deres resonnering må ha
sjokkert ham. Deres ord og tanker repre-
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er som om han allerede kjenner til sann-

heten om det allmenne prestedømmet og
et individs frigiorte stilling for Gud når
veiledet av Hans Ånd.

Avansert teologi.
Framgangsmåten i mannens utleggelse
tilhører solid og logisk systematisk
teologi. Han låner deres eget retoriske
våpen og ned§emper dem (siden det var
nødvendig) ph deres egen arefia. Han

anledninger av Jesu selv. Slik målbandt
han ofte de skriftlærde.

Konfrontert med en slik selvskapt situ-
asjon, vil oppriktige mennesker alltid
kapitulere og erkjenne at de har tatt feil.
Dette er uten unntak en test på opprik-
tighet, Den ærlige ville i en slik situasjon
si: "Beklager, du har rett. Jeg ser nå at
jeg har tenkt feil. Selvfølgelig må dette
miraklet komme fra Gud." En slik kom-
munikasjon ville giort fariseerne til situ-
asjonens vinnere, men de måtte ha delt
seierspallen med mannen som utfordret

senterer både ide-
ologisk og logisk
falitt. Skriftlærde,
teologer, lærere og
forkynnere var de,

men en stakkars
tigger, som aldri
kunne lese fordi
han ikke hadde
Øyne, men som
møtte Mesteren,
ligger med ett flere
lysår foran dem i
klarsyn. Nå virker
det som om
mannen har fått
nok av dette tøvet.
Han blir muligens også oppmerksom på
det Jesus demonstrerte, at han hele tiden
kjente til at åndelig skakkjørte, sløve
eller sovende mennesker, må vekkes opp
og konfronteres med sin tilstand. Erkjen-
nelse, afiger, oppgiør og endring er eneste

farbare vei å gå etter et nederlag.

Han ser dem t Øynefie og gitr rett på sak.
"Dette er da underlig" sier han, "at dere

Menighetslederne ble rasende. Ja, hvor- ikke vet hvor han er fra, og han åpner
for? Han var blind, fikk synet på øynene mine! Vi vet da at Gud ikke hører
mirakuløst vis, forteller dem hva som har syndere." I grunnteksten kommer ordet
skjedd,kunngiørathanikkeharnoemer "underlig" i den norske oversettelsen
informasjon å tilby som ikke alt er for- fra det greske "thaumast6s," som betyr:
talt - og spør om hvorfor de vil høre mirakuløst, utrolig, fantastisk, uforståelig
hans vitnesbyrd en gang til. Kan du se at - noe som ikke stemmer. Ja, det var
problemet er at han ikke krøp for dem, et uforståelig fenomen at disse velut-
slik hans foreldre gjorde? Han kunne ha dannede lederne og teologene ikke forsto
valgt å gjøre det, og ville da sannsyn- det. Merk deg hvordan den blindfødte
ligvis fått lov til å bli i menigheten. Men henter fram deres eget argument, samti-
da ville han samtidig sviktet både sin dig som han nekter å være underdanig.
Gud, sin velgtrører og sin samvittighet. Han stiller seg likt med teologene, vå reorienJerer deres egne argumenter og

Det står at de da begynte å hane ham. åbenytte detkollektive ordet"-ri. Oet setterdemsammenpåenslikmåteatalle

Ite anerlienre rcghuGne rinnn Gnnå Gn sans ur ar åT:åffi':S:i,iHi'ff llli",li'å

de itrtre riru lsraers Guils sonn. lte fian ralrisrr irrG #fi]lå,å1;HTir,iliH#"T*JiT:
tmrilrfl mfltta"
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dem. Taperrollen er overlatt til men-
nesker som ikke utfordrer det falske og
til dem som ikke viker fra det falske nåtr

de blir utfordret.

Et ordtak sier: "Hvis en oppriktig mann
blir giort oppmerksom på at han på et

område tar feil, vil han entet slutte iltafeil
eller slutte å være oppriktig".I fravær av
intellektuell og åndelig ærlighet, gienstår
bare en utvei, nemlig kamp og angrep.

Som hissige småbarn skriker de ærver-
dige og ansette teologene til ham: "Hele
deg er født i synd, og du vil lære oss !"
Oj sann! Plutselig datt det ut av dem!
Når følelser koker og sprell levende
selviskhet og stolthet bobler uten å bli

han menighetstilhørighet og kaster han
ut, fordi han han mølte Han som eta-

blerte menigheten, og fordi han bereffiget
påpeker deres svik.

Om det ikke hadde s§edd før, tror jeg
at deres navn ble strøket i livets bok
hos Gud samtidig med at denne mann-
ens navn ble strøket i deres protokoll.
De kastet ham ut av Guds menighet og
blir selv samtidig forkastet av Gud. De
kunne erklære seg å være Abrahams barn
så mye de ville, men de var sannelig ikke
det uten h demonstrere Abrahams hold-
ninger, gf erninger og lydighet.

Menighetsorden.

og de som ser, skal bli blinde", vers 39.

Noen av fariseerne som henger rundt
Jesus, høter hva han sier, og de spør: "Er
også vi blinda?", vers 40. I praksis svarer
Jesus: "Ja dere er blinde!" Ordene han
benytter er imidlertid: "Hadde dere vært
blinde, hadde dere ikke hatt noen synd.
Men nå sier dere: Vi ser. Derfor består
deres synd," vers 41 . Det er et fornuftig
ordtak som sier: "Ingen er mer blind enn

den som ikke vil se".

Konklusjon.
Ja, den blindfødte mannen fremstår vis-
selig i denne historien som en av evan-
geliets mest attraktive personer. Men alle
som er hierarkifrelste i menigheten, og
det ganske mange, ffolig flere enn de

som ikke er det, ved å være ledertilbe-
dere som delegerer meningsautoritet til
toppen av en maktpyramide, vil sannsyn-
ligvis oppleve mannen alro gant, kritisk,
respektlØs, frekk og for lite underdanig.
Fariseerne kunne ikke fordra ham, men
det var fordi han lignet for mye påt

Jesus. Han demonsfferte Herrens frem-
gangsmilte, holdning, oppriktighet, mot,
åpenhet og ikke minst vilje til il kon-
frontere dem som ødelegger mennesker
og sannheten.

Fariseerne var lærde, prektige og betydn-
ingsfulle. Men de Yar beruset aY sin
makt og sine posisjoner, derfor levde de

i mørke. Den blindfødte levde i mørke,
men han tok imot Frelseren og Guds
prinsipper, derfor fikk han lys og øyne åt

se med. Han ble seende, de ble blinde.
Han ble vis, de ble uvitende. Han ble
teologen, de ble amatørene. Han ble frisk
både ffsisk og åndelig, de ble åndelige
krøplinger.Var det ekspertene som møtte
amatøren eller vat det amatørene som

møtte eksperten?

Den åndelige vekstprosessen denne

mannen gf ennomgår ph noen fa timer er
fascinerende. Først bruker han uttrykket:
"Et menneske som heter Jesus," Joh,
9:11. Deretter sier han at Jesus er "en
profet," vers 17 . Etter en sfund ble
han identifisert som "Guds Sønn," vers
35-38. Til slutt faller marulen ned for
Jesu føtter og tar imot ham som sin per-
sonlige frelser, vers 3 8.

Men, sier noen, hva med menighetsor-
den og punktene i vår katekisme eller
menighetshåndbok? Dette er begreper
som for enkelte godt tilpassede og usikre
sjeler står milevis høyere enn Guds åpen-

baring. Er det ikke slik at det som bindes
på jorden - i Guds menighet, og av dem
som til enhver tid tilfeldigvis har makt
og myndighet, også automatisk bindes
i himmelen? Nei og atter et nei! Det
eneste som gir guddommelig myndighet
er sannhet. Utenfor sannheten kan ingen
dra med seg noen autoritet fra Gud.
Et flertallsvedtak som bryter med Guds
sannhet, blir selvfølgelig ikke sant ved
at en majoritet tror det usanne. Tanken
er absurd. Hvis majoriteten alltid var
gar antert ilha r ett, ville bibelhistorien sett

helt annerledes ut. Da ville Ba'alprestene
hatt rett på Karmelfiellet og da ville det
heller ikke vært noen berettiget grunn for
reformasjonen.

Jesus lette etter mannen
Når Jesus noe senere blir informert (kan-

skje av sine disipler), om at mannen er
kastet ut ay menigheten, begynner han
straks å lete etter ham. Tenk det! Kastet ut
av blinde, arrogante og autoritære ledere
i menigheten, men oppsøkt av Frelseren.
Som konklusjon på denne hendelsen sier
Jesus: "Til dom er jeg kommet til denne

verden, for at de som ikke ser, skal se,

llen ilinilI0ilte leuile i mørle, mGn nan tot imot
ltelseten 0U Guils Uinsimor, ilcffor IiIIr lan lys 0u
gUnG å se msil. llail ils sGGlrdG, ils ilæ hlinile.

styrt av verken palmelappen eller Guds
Ånd, blir hemninger like grundig satt til
side som de gtrør av store doser alkohol.
"Og du vil lære oss!" Det er som om
de sier: "Fatter du ikke at det er vi som
er ekspertene, vi som er fag-teologer, vi
som går med flne kapper og velsigner
folket. Det er vi som definerer sannhet

og som legger premissene for hvem som
har lov til å tro hva?" Den stolte og uom-
vendte drivkraften bak deres vendeffa
mot mannen og Jesus, ble med ett synlig.
Hvem er litrle du som tror du kan belære

oss, vi som har rang, posisjon, makt og
myndighet i menigheten?

De aner§ente teologene flnner ennå en
gang ut at de ikke liker Israels Guds
sØnn. De kan faktisk ikke fordra ham.
Det han står for gør dem rasende. Farise-
ernes mistro vokser sammen med mann-
ens tro. "Vil også dere bli hans disipl at,"
spØr den blindfødte. Han prØver å kon-
frontere dem med det de selv sier. Hvis
man spØr en gang til om det man aller-
ede vet, indikerer det som regel en vold-
sorn interesse. Det er mulig mannen er
litt ironisk, men i så fall må det være en

undrende og utfordrende ironi, som har
til hensikt A vekke dem opp og hjelpe
dem til å se den manglende symmetrien
i deres eget resonnement. Han håner
dem ikke, slik de håner han. De fratar
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Den offisielle forklaringen på formas-
jonene i dette området er at det dreier
seg om naturlig gips, som er dannet av
avleiringer fra Dødehavet for ca. 60.000
år siden.

Formelen CaSO4, som er resultatet når
det hvite pulveret analyseres, er ganske

riktig formelen for gips, men fagfolk
vet at det er to måter man kan lage

denne formelen på.

Naturlig gips.

Evolusjonsforklaringen er at gips i form
ay stein ble dannet for 100 eller 200
million er ilr siden. Det egentlige navnet

er calsiumsulfat. Naturlig gips er dannet
ved avleiringer gjennom fordampning
av vann som samler seg i grunne bukter.
I tidens løp ble denne materien enten

dekket av andre steinmasser eller ble
utsatt for andre (og ukjente) geologiske
påvirkninger, som gjorde at det mistet
sine vannmolekyler og formet anhy-
dritt, som har formelen CaSO4. Når
anhydritt deretter kommer i kontakt
med vann igjen, endret det seg gradvis

tilbake til gips. Det er alltid vanskelig og

ofte umulig e efierprø\'e bade denne og
andre evolusjonsteorier. Vi kan simpelt
hen ikke teste dette over så lang tid som

denne teorien benyner se,q ar, i sin fork-
laring. At det ikke finnes noen vannkrys-
taller her, indikerer imidlenid en annen

opprinnelse. Vannkrystaller r.il normalt
kun forsvinne dersom det skj edde en

hurtig oppvanning til 150-200 grader. En
slik mulighet gir ikke er'olusjonsteorien
plass for i dette området.

Kunstig framstilt gips.
Den andre måten e framstille formelen
CaS04 på, er å brenne kalkstein. Fra en

fagbok sakser vi at denne prosessen krever
sterk varme og litt tid. Brent kalk danner
oksidet Ca0. Det kan enkelt lages i et

klasserom med 6 ildfaste mursteiner i en

kalkovn eller på et brannsikkert underlag
og en sterk gassbrenner. Først gløder den

svakt pilhjørner og kanter, men etter hvert
går varmen dypere og dypere inn steinen.

Er eksperimentet gjort skikkelig, vil vi se

at steinen har mistet strukturene og det

i di:!
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som binder den sammen. Et hvitt pul-
veraktig stoff er igen. Dette er ikke noe

annet enn brent kalk.
CaS04 er sluttresultatet da byene
Sodoma, Gomoffa og de andre byene ble
ødelagt av svovel og ild fra Herren.
Laboratorietester viser at CaO og SO2
(svoveldioxyd) som brenner sammen
med 02 (vanlig oksygen), vil danne

CaS04 når temperaturen er minst 300
grader celsius. Nøyaktig dette eksperi-
mentet er blant annet utførtved Xuchuang
Xu (Tsinghua Universitetet) i Kina og
resultatet er lagt ut på internett.

Byene Sodoma og Gomorra ble bygget
av kalkstein, slik man også i dag bygger
de fleste steder i Midt-Østen. Hele Jeru-
salem er bygget av kalkstein. Kalkstein
har formelen Ca. Når Herren sendte ild
og svovel fra himmelen over Sodoma
og Gomoffa og de andre kalksteinbyene
og det brant i nærvær av oksygen, ble
resultat et nøyaktig det vi i dag finner i
disse strukturene.
Laboratorieanalyser ay asken i disse

byene, utført av kjemikeren dr. T.V.

Oommen, viste at det var to kompo-

nenter t prØvene. Aske og det
som kalles elemental svovel. Det
ble også funnet små mengder
av stein som hadde litt svovel
festet til seg og en del kull.
For mer informasjon om denne

spesielle testen kan du gåL inn
på: www:anchorstone.com/ sodom-
gom orrah/s o dom- g omorrah-
update.

Dr. Lennart Møller fra Sverige
har også undersøkt stedet og fant
aske sammen med en blanding
av kalkstein, dolomitt og gips i tillegg til
mye pulverisert svovel. Han påviste også

smeltet jern. Alt dette er dokumentert i
hans bok "The Exodus case".

Hvorfor velger vi å tro at det er den kun-
stig framstilte gipsen vi flnner i de 5

områdene nær Dødehavet?
Fordi vi tror ph Bibelens beretning og

ikke har samme tillit til forklaringen evo-
lusjonslæren tilbyr. Sebo'im, som er den

siste ay de brente byene Ie langt unna
Dødehavet (1. Sam. 13:18)
Disse områdene er ikke bukter, slik evo-
lusjonsteorien krever, men er i stedet

markerte og symmetriske flrkanter med
rester aY mur omkring, slik man ofte
bygde byer på den tiden.
Svovelet vi flnner er heller ikke bare

Et av Bibelens eget tegn på hva
rester etter byene skulle inne-
holde er svovel og salt. Her er

svovelet med tegn på at det har
brent her.

tilfeldig blandet inn i strukturene, men
finnes i ulik størrelse i innkapslede kuler
med klare brennmerker ph mange av
kapslene. Svovelet har tydeligvis sluffet
e brenne når det ikke lenger Yar nok
oksygen til stede. Rent svovel flnner
man i dag kun ved vaffne kilder og ved
vulkaner. Svovelet vi finner på de fem
stedene nær Dødehayet, er renere enn
noe svovel som er funnet andre steder pe
jorden, med 96 % svovel.



Hva Bibelen forteller oss;

(A) Før ødeleggelsen av byene

med ild, så området ut som

Edens hage, ikke som et ørk'
enlandskap, l.Mos. 13:10. Etter

ødeleggelsen skulle det se ut som

ørken, og i tillegg skulle vi finne

ugress og saltdammer, Sef. 2:9.

(B) I restene etter byene skulle

vi kunne finne svovel og salt.

Det er mengder av svovel der og

saltet finnes i form av saltfjell
og dolomitforekomster, 5. Mos.

29:23.

det er hva ordet evigvarende betyr pir
grunnteksten. Ilden var uslokkelig inntil
alt var fortært og det ikke var noe mer å
brenne.
Derfor er disse byenes underg ang et

eksempel på hvordan Herren til slutt skal

tilintet gJØre all synd og syndere som ikke
tar imot frelsestilbudet. Fortapelsen er en

evig utslettelse, ikke en evig pine. Byene

brenner ikke i dag. De brant til det ikke

var mer igien å brenne.
"For se, dagen kommer brennende som

en ovn. Alle de overmodige, ia hver den

som lever i ugudelighet, skal bli som

halm. Dagen som kommer skal sette dem

i brann, sier Hærskarenes Herre, så det

verken blir rot eller gren igien. Men fo,
dere som frykter Mitt navn, skal rettfer-
dighetens sol gå opp med legedom ved

sine vinger Dere skal gå ut og springe
som kalver når de slipper ut av fiøs€t, "
Mal. 4:2.

(C) Byene skulle bli til aske. Den jødiske historieskriveren Josephus

Z.peter 2:6. skrev at rester etter byene var synlige på

hans tid, som er det første århundre etter

(D) sausjøen os Dødehavet i f:3'#i3'iJlJttl,lfi;:'ff: iT.,ll?
dag tilsvarer Siddimdalen og arrangert mange arkeologiske reiser til

r?ll:i?,;: \\ p.n jødiske histo'i.skriveren"v' Josephus skrev at rester etter
Danytestamen- byene Var Synlige på hans tid, SOm
tet ble skre

rå restene J.j; er det første århundre etter Kristus
de brente byene
for alle iL se ,

Jud. l:7 . "Likesom Sodoma og disse byene og opplevd denne enestående

Gomorra og byene der omkring ....nå dokumentasjonen på historien i Bibelen.

ligger som eksempel for våre Øyne Alle som er med oss på disse turene tar

og lider straffin i en evig ild', Jud. med seg svovelkuler hjeffi, slik at de kan

l:7 .Det brenner ikke der i dag. Ilden vise dem fram og vitne om at Bibelen er

varte så lenge det var noe å brenne, sann. Si fra hvis du vil være med neste

gang.
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j

,:.;, .,',
.,..,r+*r



HVEM ER
HE NS
ENGEL ?

Av Steina r Berg lu nd

I Bibelen er det nevnt mange ganger at "en Herrens engel"
viste seg, men det er stor forskjell mellom "en Herrens engel"
og "Herrens Engel" i Bibelen. En budbærer fra Gud og Guds
egen Budbærer.

ørste gang Herrens Engel nevnes

er når Hagar rØmmer fordi Sarai
plager henne effer at hun yar blitt

gravid, 1 Mos . 16:7 -13. Herrens Engel
kommer til Hagar og ber henne vende
tilbake til sin husfrue og sier: "Jeg vil
gJØre din ætt så tallrik at den ikke skal
kunne telles for mengde", v. 10. Her ser
vi at Herrens Engel sier selv at det er
Han sorn skal gJØre hennes ætt tallrik. En
engel svarer som regel at "Hoffen sier"
eller "Gud skal" etc., men denne Herrens
Engel svarer at det er Han som skal gJØre

det.

Videre leser vi at Hagar etter sitt møte
med Herrens Engel sier at hun kalte den
som hadde talt med henne for "Du er

Mens Vi Venter nr. 55 ll20l0

Gud, den som ser" og "Har jeg virkelig
fatt se Ham som ser ffieg", v. 13. Det
virker ikke som om Hager er klar over
hvem det er hun ser til å begynne med,
men hun ender opp med å være oveffas-
ket over at hun fikk lov til å skue Gud og
likevel leve. Siden ingen noen sinne har
sett Gud, 2. Mos .33:20, og siden Han bor
i et lys ingen kan se, 1. Tim. 6:16, er det
ikke så mange muligheter for hvem dette
er. Jesus er avbildet av Faderen, Heb. 1 :3.

Man kan kans§e raskt si at englene
snakker jo ph vegne aY Gud så det er
derfor Herrens Engel her sier at det er
"Jeg" som skal velsigne, men la oss lese
flere vers i bibelen og se om det kommer
enda klarere frem.

I kapittel 18 av første Mosebok far Abra-
ham besøk av 3 menn og tiltaler den ene

som Min Herre. Etter at han har laget
mrt til dem, følger han dem et stykke
pil veien. To aY dem (se 19:1) gåLr da
til Sodoma mens Abraham blir igjen og
snakker med den siste som han kaller
Herren. Her ser vi at Abraham er fullt
klar over hvem det er han snakker med. I
vers 25 sier Abraham "Må det være langt
fra Deg og gJØre noe slikt som dette, h
drepe de rettferdige på samme måte som
de ugudelige" Herren svarer at Han skal
skåne hele stedet hvis det er 50 rettfer-
dige der. Abraham sier også: "Se, jeg har
dristet meg fil e tale til Herren, enda jeg
er støv og aske",l. Mos. 18:31. Etter
at de hadde pratet ferdig står det at Herren
gikk da bort. Her igjen er det mange indi-
kasjoner på at dette er Jesus.

Nå vil jeg nevne med en gang atjeg ikke
prØyer å si at Jesus er en engel som alle
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de andre englene. Ordet engel betyr bud-
bærer og Jesus er lederen for hele engle-
hæren, for flnnes det en større budbærer
en Jesus?

Jesus er kalt Mikael 5 ganger i bibelen.
Mikael betyr "den som er lik Gud".
I Daniel 10:13 er Mikael den fremste
fyrste.
I Daniel 10:21 er Mikael vår fyrste (ordet
fyrste kan også oversettes Herre.)

Engel viste seg i en busk for Moses. Og
denne gangen sier Engelen rett ut i vers 6

"Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks
Gud og Jakobs Gud". Da skjulte Moses
sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud.
Og i vers 14 sier Herrens Engel: "Jeg er

den jeg er"; og han sa: Så skal du si til
Israels barn: "Jeg er" har sendt meg til
dere. Vi vet jo at Jesus i det nye testamen-

tet bekrefter at det er Han som er "Jeg

er".
I Johannes 1 8:5 står det i de fleste bibler
'Jeg er Ham" da Romerne spØr etter Jesus

fra Nasaret, men i de Greske tekstene er
det ikke noen preposisjon her. Jesus sier
her "Jeg er". Og siden han sannsynligvis
snakket Hebraisk eller Arameisk så kan vi
med relativ stor sikkerhet si at Jesus her
sier Jahve. Det at alle Romerne blitt slått
i bakken idet Jesus sier dette, legger en

bekreftelse påL at dette betydde mer enn å

bare si at det er han som kalles Jesus !

Jesus blir jo dømt for blasfemi siden han
kaller seg selv "Jeg er" og også Men-
neskes Ønnen. Hadde de bare visst hvem
det Yar de snakket med. Joh. 5:39:

"Dere ransaker skrift-
ene, fordi dere tenker
at i dem har dere evig
liv, og det er de som

vitner om meg".
Når Jesus sier dette så

mener Han nok ikke
bare de profetiene som

handler om Hans
komme til jorden, men
at Skriftene faktisk
handler om Ham. Det
er Han som er Fader-
ens egen budb ærer som
representerer Ham fullt
ut. Det er Jesus som er

den Synlige Gud. Og
all makt er gitt Ham.
Ved åL bli kjent med
Jesus blir vi kjent med
Faderen.

Neste møte med Herrens Engel finner du
i 4. Mos. kap. 22. Bileam møtr.'r Herrens
Engel på veien til Balak. Da han blir opp-
merksom på hvem det er som hindret
eselet r il gh, faller han ned med ansiktet
til jorden. En interessant sammenligning
er da Johannes faller ned for føttene til en

engel i Joh. Åp. 19:10, men da sier enge-

len at han ikke skal gJØre det men heller
tilbe Gud. Bileam far ikke en slik advar-
sel siden det er Jesus som står der og

har full rett til å ta imot tilbedelse. Her-
rens Engel sier til Bileam at han bare

skal si det som Han sier til ham. Senere

bekrefter Bileam at han kun kan si det
som Herren forteller ham.
Nå er det også slik at selv profetene talte
på vegne av Gud og sa under inspirasjon
"jeg" som om det var de som var Gud,
men det var ingen som møtte profetene
som dereffer sa at de måtte dø for de har
sett Gud. Denne Herrens Engel er det noe

helt spesielt ved når vi leser i bibelen.
Adventistpioneren Ellen G. White, som

mange med rette anså å være en inspirert

IDaniel t2:t er detMikael somskll få \\ Det kommer klart frem at Mikael er Jesus , for
frem og vekke opp de som sover i jor-
densmuldvedverdensende. hvem andre skal komme tilbake i himmelens
I Judas l:e er det Mikael som vekker Skyef Og Vekke Opp de døde Ved VefdenS ende?
Moses opp fra de døde.
Og i Johannes Åpenb artng l2:7 er det
Mikael som er lederen for alle englene
og kaster satan og de onde englene til
jorden.
Det kommer klart frem at Mikael er

Jesus, for hvem andre skal komme tilbake
i himmelens skyer og vekke opp de døde

ved verdens ende? Og vi vet at det er
ingen andre i Bibelen som har blitt gitt
il være lik Gud enn Jesus. Bibelen kaller
Jesus for Erkeengel og Herrens Engel,
ikke fordi han er skapt, som englene,
men fordi han har skapt dem og er led-
eren deres og Herren deres. Jesus er jo
også en budbærer til oss. Så ikke mis-
forstå det at Jesus kan kalles Herrens
Engel.
Videre i 2. Mos. 3:2 leser vi at Herrens
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som ble stående igjen etter
at de to andre englene gikk
til Sodoma, var klar over
at dette var Guds egen

Sønn han samtalte med.
Hun refererer også til
Herrens Engel som "The
Angel of the Covenant"
Paktens Engel. Samme for-
fatter skriver også at det
var Kristus som var i sky-
støtten om dagen og ild-
støtten om natten da Israel
ble ledet ut av Egypt.
Da Herrens Engel kommer
til Bokim i Dommernes
bok 2:l sier Han: "Jeg
hentet dere opp fra
Egypten og førte dere til
det land jeg sverget deres
fedre og sa: Aldri evighet
vil jeg bryte min pakt
med dere". Her bekrefter
Bibelen at det var Herrens
Engel som ledet Israel ut. Og det gir en
mye større tyngde når vi da ser at det var
Jesus selv som gikk foran dem, og ledet
deres føtter gjennom ørkenen til Røde-
havet og videre. Og Herrens Engel sier
også "min pakt". Derfor passer det å,

kalle Ham Paktens Engel
Jesus vtfører Faderens vilje. Det er Fad-
eren som gJør alle ting gjennom sin SØnn,

som e skape verden, Kol. 1:15 -17 . Og
han er et billede av Gud den usynlige, den
førstefødte fremfor enhver skapning; for
i ham er alle ting skapt, de i himlene
og de på jorden, de synlige og de usyn-
lige, enten det så er troner eller herred Øm-

mer eller makter eller myndigheter; alt er
det skapt ved ham og til ham, og han er
før alle ting, og alle ting står ved ham.
Og i Heb. l:2-3 står det: " ...som han har
satt til arving over alle ting, ved hvem
han og har giort verden, han som er av-
glansen av Hans herlighet og avbilledet
av Hans vesen.."
I Dom. 6:11 kommer Herrens Engel til
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\\Jesus er Guds Sønn og Faderen har gitt ham
all makt og Jesus kan derfor bære tittelen

Gud på samme måte som sin Far.
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Gideon. Det er klart ut fra teksten at
Gideon først ikke vet hvem det er han
snakker med. I vers 17 har det gått opp
for Gideon hvem det er som står foran
han, men han tviler likevel og ber om et
tegn ph at det virkelig er Herren. Gideon
far det tegnet han ber om og blir da redd
for sitt liv siden han har sett Herrens
Engel, men Herren trøster ham og sier
Fred være med deg! Frykt ikke! Du skal
ikke dø!

Videre i Dom. Kap. 13 møter moren til
Samson Herrens Engel. Da hun forteller
Manoah - hennes mann - om møtet sier
hun at det var en Guds mann som lignet
på Guds Engel som snakket med henne.

Manoha ba om at Gud måtte sende den
samme Guds mann en gang til slik athan
også kunne møte ham og
få instruksene. Gud oppfyller han ønske
og Herrens Engel blir sendt igjen.

Manoah spØr til slutt om Engelens
navn, og får svaret: "Hvorfor spØr du
om mitt navn? Det er et underfullt

,:,:,::,: 
»[{6*13,,.,. AVii SkAIl,..:kålleS

Underfull, Rådgiver,
Mektig Gud.." osv.
Herrens Engel sier Hans
navn er også underfullt
som i profetien om Jesus.

Dette er et veldig sterkt
bevis for at Herrens Engel
er Jesus Kristus, Guds

Sønn.

Da Herrens Engel fors-
vinner t røyk opp i offer-
maten forstår de beg ge at

det er Herrens Engel som
satt med dem og Manoah
sier til sin kone: Vi må
visselig dø; vi har sett

Gud!
I disse bibelversene ser

det ut som at de alle
vet hvem Heffens Engel
er, selv om de kanskje
ikke kjenner igfen Hans
utseende med en gang.

De er oppmerksomme på hvem han rep-
resenterer. De vet at Guds navn er i Ham
og at ved å skue Ham så skuer de Gud.
Men tar da ikke Guds Ord feil? For det
er jo ikke noen som verken har sett eller
kan se Gud! Jeg tror dere ser like tydelig
som meg at det er Faderen som bor i dette
lyset som ingen kan se og at ingen
kan leve som ser Ham. Jesus er Guds

Sønn og Faderen har gitt ham all makt
og Jesus kan bære tittelen Gud pår

samme måte som sin Far. Det er derfor
alle disse kan se Gud og likevel leve.
I I l{rønikerboken2l:16 ser David Her-
rens Engel stå med draget sverd mellom
himmel og jord, igfen kjenner vi igjen
mye likhet med beskrivelsene av Jesus i
Åpenbaringsboken.
Men hva kan vi så bruke denne informas-
jonen til?
For mange som ikke tror at Jesus virkelig
er guddommelig vil dette kunne være til
hjelp. For Jødene kan dette være med til
å vise dem at det er Jesus som var og er
deres Messias.
Og for dem som har vanskeligheter med
A skille mellom Gud og Guds Sønn vil
dette også kunne hjelpe til å gi en bibelsk
guddomslære om forholdet Dem imel-
lom.

' : ilj"
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Tyrkia trenger venner -prosjektet ble begynt
forsiktig i 2OO4 med støtte til reiseutgifter
til en pastor fra Frankrike , som snakket
tyrkisk, for å reise til en interessert
i øst-Tyrkia. Det resulterte i dåp.

Reisen kostet N.kr.
2453,69. I fior

hadde gaver vokst med kr.282.465,00.
Mange er blitt døpt siden pastor B
startet arbeidet her, og vi er glad for å
vite at vi har vært en del av det. Det har
også du om har gitt av dine midler!
I åLr har vi støttet oppstarten av en bibel-
brevskole, med datautstyr, internettsider
og trykk av materiell. Vi lønner også en

av medarbeidernes kone med en liten
sum slik at hun kan være en aktiv medar-
beider i prosjektet. Foreløpig har de 5

elever som tar kurset. Disse er spredt
over et stort område og utfordringen nå
blir A te besøkt disse elevene. I forbin-
delse med nyfødt baby var hans far og
stemor på besøk samtidig som vi stakk
innom på et lite besøk. Det utviklet seg

til en interresant samtale hvor pastor B
fortalte om Jesus fra Bibelen, og endte

med e ffi en invitasjon til å besøke dem i
deres landsby for å be for hennes voksne
sønn, og be om at far selv måtte klare å

slutte il røyke for hans helses skyld.
Vi støtter fortsatt pastorens kone.
Uten henne hadde ikke arbeidet går,t "pil
skinner" i §rkia. Hun fører regnskap,
støtter opp om kvinnene i menigheten og
besøker kvinner. Kjønnsrollene er som i
Norge før i tiden, og det passer seg ikke
for en kvinne å studere Bibelen sammen
med en mann eller omvendt. "Bibi" er

også husholder i et stort hus, med for-
samlingsrommet og kontor i 1 etasje, lei-
ligheter t 2 og 3, og gjesterom i 4 etasje.

Bibelstuderende gjester bor gjerne i 4

etasje, og skal ha sengetøy og mat under
oppholdet. Det sØrger Bibi for, og er

alltid like blid og hyggelig. Hun er sin
manns støtte og medhjelper.

Vi har i ir støttet opphold for bibelstu-
denter som kommer for å bo sammen med
pastorekteparet for å studere Guds Ord
I år har det bl.a. vært tilreisende fra
Iran (en familie ph 5). 2 personer fra
Bahrain Yar der et pff uker. Kone

og bror aY

imamen som ble døpt i fior, kom også

fra Azerbayshan for e studere Bibelen
sammen med pastor B. Å tra folk boende
i huset over flere uker koster vann, strøm
og mat. Utgiftene til dette støtter vi også.

Dersom det er nødvendig har vi også

støttet reiseutgifter for langveisfarende.
Ofte har de tap av arbeidsinntekter pit
et slikt opphold, og er derfor takknemlig
for e fa hjelp til reisen. Sist trr fikk vi
en regning på en bussbillett fra Azerbay-
shan til Istanbul !

Innkjøpte bibler i 2009
Behover for bibler er stort. Å eie sin egen

bibel er ikke noe selvfølge i Tyrkia, men
nødvendig nåx bibelen skal studeres. I
åff er det innkjøpt mange bibler. Under
stevnet i sommer flkk flere adventister
fra Bulgarta for første gang en bibel på
sitt morsmåI, tyrkisk. Det Eør det let-
tere å dele evangeliet med andre når de

kommer hjeffi, og det er de flinke til.
Vi har også støttet reiser for pastorek-
teparet og andre i menigheten som har
besøksvirksomhet i IstanbullTyrkia. (Se

bildetekst) og vi gir fortsatt støttetil mat-
utgifter til et sabbatsmåltid hver sabbat.

Til møtene på sabbaten kommer flere
langveisfra da Istanbul er en svært stor
by i utstrekning. Både medlemmer og
ikke medlemmer finner veien, og vårrt
prosjekt støtter derfor også et måltid etter
gudstj enesten hver sabbat.

Vi, i Tyrkiaprosjektet, har hatt 4 besøks-

reiser til Istanbul i år (for egen regning),
for å støtte og oppmuntre i arbeidet og se

behov.

Planer for 2010
Vi vil fortsette h støtte med de faste utgif-
tene vi har støttet sist år. Reisevirksom-
het for pastorp aret vil også bli støttet.

Ekteparet som tar seg av bibelbrevskolen fikk en

gutt i oktob er 2009

48



På vår reise i februar kom ekteparet fra
Azerbayshan (den tidligere imamen og
hans kone) igien (med buss i 2 dager og
to netter) og studerte bibelen. Det result-
erte i dåp. Dåpskandidaten var gravid, så

vi syntes ikke de skulle riste på en buss

hjem igjen 2 døgn, og ga dem en fly-
billett. Et annet ektepar var også med å

studerte den samme uka. Han er døpt fra
før.Etter at de kom hjem har vi ffitt glad-
meldingen om at også hun ønsker dåp.

2010
Det er det etterlengtede skoleprosjektet
som står i fokus i 2010 Det er

et gigantl Øft, men ved Guds h j e 1 p

tror vi at vi skal greie det. Det er et stort
behov for et slikt senter som kan utdanne
nye arbeidere i Guds vingård.
En iraner i menigheten driver et storstilt
hjelpearbeid i fritiden for flykninger fra
Iran og Afganistan. 3 mennesker er aller-
ede døpt på grunn av hans engasjement.
I 2010 ønsker menigheten å uwide dette

arbeidet med matutdeling og personlige

besøk.

Vi trenger flere sponsorer!
Vil du være med å spre budskapet
til 350 millioner tyrkisk-talende men-
nesker? Tiden er kort, arbeiderne er få.

Men Gud har vist oss en vei blant disse

menneskene som føIe.lr seg som stebarn

når midler skal fordeles. Ja, de er for-
sømt! Grundig forsømt. La oss fylle
hullene med våre midler. Vil du være
med så kontakt oss gjerne for mer
informasjon. Elin tel934017 55 email:
elin@te am c on sultm e di a. c o m
Tyrkiaprosjektet har fortsatt kontonum-
mer: 3361 .13 .7 5021
Jesus elsker alle, også innbyggerne i
§rkia og de muslimske land. Takk for
gaven du har bidratt med i åLr. Gavene
og støtten har vært til stor oppmuntring
for de som arbeider hardt, og har mange
prøvelser. Og vi har sett at arbeidet gir
resultater. Derfor fortsetter vi.
Vi ber og vet at Gud vil rikelig velsigne
de som gir til Hans sak.

Vi håper at du også vil være med i
201,0.
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Bibelkanalen nå r
mange tusen mennesker!

Nå er flere filmer oversatt
til engelsk og i følge tell-
esystemet er det mange
fusen som har vært innom
og sett på filmer på

bibelTV og dens under-
avdelinger via andre

domener (over 50.000
hits), og lyttet til opp-
byggende musikk (7500

hits). Her er bare noen få
av mange brev som strøm-
mer inn. Denne gangen

tar vi med de engelske
responsene:

Kommentarene er oversatt
fra engelsk:
"Hjertelig takk for fllmene
dere har lag ut på internett.
Takk også for at dere har
giort materialet
tilglengelig på engelsk. Dere
gør et stort arbeid".

"La meg berømme dere for
dokumentar
serien som jeg har sett og
den utrolig klare bibelun-
dervisningen. Det dere gØr
er veldig betydningsfullt. Jeg

har lagt linken ut på mine
bloggsider og de genererer

mye respons. "

"Familien min kommer
opprinnelig fra de Italienske
alpene (Lombardia), som var
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Har du vært innom Bibelkanalen.no? Dersom du har
tilgang til internett er det verdt et bes øk.

hjemmet til mange av de

opprinnelige Waldenserne.
De snakker ennå det samme

språket. Det gjelder også

Waldensere som lever i
alpene i Frankrike, Sveits og
til og med Østercike. Selv i
dag er vi som et folk ganske

annerledes enn andre lands-
menn, og det er ikke så lett
å rive oss med i alle de

religiøse ideene som kommer
fra Rom. Selv om mange
av dem som lever i Nord
Itaha tilpasset og tilpasser
seg paven, så er de som
har røtter fra fiellområdene

selv i dag langt mer skep-

tiske. Jeg ber om at Gud må
velsigne det opplysningsar-
beidet dere holder på med."
"Fortsett det viktige arbeidet
dere gJør. Dokumentarfllmen
om den katolske kirkes røtter
og praksis og linken til Bab-
ylon er fantastisk og kunne
bare blitt formidlet så klart
ved den hellige Ånds hjelp.
Husk at vi ikke er ansvarlige
for den respons de gir, men vi
er ansvarlige for å gi budska-
pet. (Esek. kap. 4) Ønskere
dere Guds velsignelse, nåde

og visdom." (-M)

"Kj ære venner. Jeg har
en veldig åndelig kamp
på grunn av budskapet i
fllmene dere har lagt ut,
fordi min kjære kone ikke
vil se at det er slik dere

viser. Jeg klarer ikke å

gå tilbake til noe kirke-
samfunn som har sine

teologiske røtter i katoli-
sismen. Jeg forstår nh at
jeg faktisk aldri har vært
døpt. Min familie sier at
jeg ble døpt som barn,
men det var jo ikke med
en bibelsk dåp. De er

medlemmer i en kirke
som helligholder søndag

som hviledag. Jeg besøkte

en adventistkirke en gang

for mange år siden, men
gikk ikke tilbake på grunn av
motstanden fra min kone. Nå
forstår jeg at jeg har gjort noe

galt, og at tiden er kommet
for meg til å komme hjem.
Det er nesten som om jeg
alltid har visst hva som var
rett, men frykten for kon-
sekvensene har holdt mes
tilbake."

I tilegg til fllmene på nettet
sendes filmene ut gratis rundt
i Skandinavia, hvor flere
tusen filmer er spredt så langt
ved vanlig post.
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fa rs h istorie.
Datter av nær medarbeider står fram

rit:
rii:;

STN

Ron ble mange ganger kritisert for mangel på vitner da
han hevdet a ha funnet hulen Paktens ark var giemt
i i Jerusalem. Nå viser det seg at han lenge valgte
A beskytte et vitne som fryktet for sin families liv.

Da hennes far lå alvorlig syk
betrodde han sin datter hem-
meligheten han hadde båret
på i nærrnere ti år. Nå forteller
hun på et videoopptak gjort i
USA, hvordan hun husker det
hennes far fortalte henne.

Carolyn G Bishop er lege

og syvendedags adventist fra

USA. Hennes far, Wilbur
Smith utviklet et nært samar-
beid og vennskap med Ron
Wyatt før han reiste på sin
første reise ttl Øst-Tyrkia for
å finne de mulige restene etter
Noas ark som ble vist på forsi-
den av Life Magazine i 1960.

Wilbur Bishop hadde vært påt

Ararat-fiellet og leff etterNoas
ark flere ganger, og §ente
området svært godt. Han ga

Ron kart og veiledning før
han dro.

På denne tiden var Wilbur
Bishop president i The Sev-
enth day Adventist Archaeo-
logical Society, og han hadde
stor interesse av bibelsk arke-
ologi.

Vennskapet førte også til at
Ron delte med han opplev-
elsen han hadde da han gikk
ved Golgata bratthenget i Jeru-
salem og hørte seg selv peke
og si; <<der er Jeremias grotte
og paktens ark er der inne>».

Ron opplevde at det var over-
naturlig og et ord fra Herren,
så han dro hjem for e for-
berede utgravninger (som han
flkk tillatelse til av IAAs leder
i Jerusalem, på den tiden, Dan
Bahat).
Wilbur Bishop ble

selvfølgelig interessert og
ville gjerne være med så ofte
han hadde anledning. Han
hadde tidligere hatt kullgru-
ver i Grandy county i Signal
mountain i Chattanooga. Så

han visste hvordan han skulle
sikre tunneller som kullarbei-
derne måtte, for A komme
til forskjellige steder. Wilbur
Smiths datter forteller at
hennes far hadde veldig
omsorg for Ron og hans pros-
jekt, slik athanville reise med
han til Jerusalem og sjekke
opp arbeidet og selv ta del i
det. Dette ble en langvarig og
vanskelig arbeid.
Han trengte ingen invitasjon.
Han bare dro hver gang han
hadde mulighet til det. Den
siste gangen han var i Israel,
Yar de som vanlig opptatt
med e grave. Ron gravde ut

Bon Wyatt uar iftke alGne da
Palktens afiilelunnel
Wilbur Smith, dav ærende

arkeologiske samfunn, Y ar

president for Syvende adventistenes
med da hulen først ble oppdaget.
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gangene, og Wilbur
Bishop tok dem opp
i en bøtte, og videre
med ut for htømme
steinene.

Hans datter for-
teller; «Far kom
tilbake fra den
andre siden aY

veien hvor han
hadde tømt
steinene. Og ut kom
den unge mannen
som Yar en slekn-
ing aY noen som
jobbet i Garden
Tomb (gravhagen). Far sa at

mannens Øyne Yat fulle aY

frykt, og han ropte hele tiden
så fort han kunne si det: <<hva

er det der inne, hva er det
der inne!» Han løp forbi min
far. Han så ikke opp engang.

Han stoppet ikke og bare løp
til han forsvant i det fierne.
Far ble redd for at Ron hadde

blitt innesperret eller noe slikt,
derfor krøp han inn og kom
dit Ron Yar. Min far var en

slank mann så det var ikke så

vanskelig for ham e komme
fort inn der og finne Ron. Det
var akkurat som om Ron var
overveldet og sjokkert. Han
bare satt og lente seg mot
veggen, og det var et hull rett
overfor han.>»

Ron hadde ikke sjekket ut hva
som

Yar inni hullet og hva som

hadde skremt den unge
mannen, så Wilbur Smith var
den som tok lommelykten og
lyste inn. Hans datter fortel-
ler hva hun husker athan for-
talte: «Jeg tror det var litt til
venstre, der Yar det en lang
rad med tørre dyreskinn. Det
Yar flere lag me d tørce skinn
og på toppen aY det var det
tørce planker. De kunne også

se at under dyreskinnene var
det gull som reflekterte lyset.
Det så ut til at det hadde ligget
der i hundrevis av år. Og rett
fram tll høyre var det en stor
kiste av stein. En del av lokket
på steinkisten var brukket og
skjøvet til siden. De tenkte
begge at det var der paktens
ark var.»

De gikk ikke inn i hulen
i første omgang. Ron var

engstelig for at hulen
ville kollapse eller at

,, væffe ting kunne

r:i skje. (Dette
,,*' var tross alt

, paktens

stengte av hulen
og dro tilbake til
hotellet. Dagen
etter dro Ron til
IAA (Israel Anti-
quaty Authorify)
og fortalte dem
hva han hadde

funnet og at han
ville registrere
funnet. Han fikk
registrere funnet,
men han fikk
også en advarsel.
Dersom dere for-
teller dette til
noen, vil deres

liv være i fare
og det gjelder
også deres

familier. «Min far
var en sann tro-
ende>», forteller
Carolyn Bishop,
((men han visste

hvilken makt Mossad var kjent
for å ha». Hun trodde ikke at

Ron hadde lyst til e forlate
denne verden ennå, derfor
tidde begge om funnet.
Carolyn Bishop var veldig
glad for at hennes far valgte
å dele dette med henne. Hun
fortalte det ikke videre før
hun så at funnet var blitt kjent
for offentligheten. Hun sier at

hun tror fullt og fast pe alRon
Wyatt fant paktens ark, og at

es far var en av de første
ker som så hvor den

[]nrTENs Å[tK
AN NO 2010

var. Wilbur Smith døde i 1992

og ble omtalt i varme ordelag
i Ron Wyatts nyhetsbrev. Men
få har visst at han var et øyen-
vitne til historien Ron fortalte,
og at han så hulen med alle
gjenstandene med sine egne

Øyne.

Se hele intervjuet ph

www.arkdiscovery.com
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ve Martinsen døde i
fior 99 år gammel.
Han bodde i Skedsmo

kommune og var hele sitt liv
en ivrig bibelstudent. Ingen
jeg hittil har møtt hadde satt

seg grundigere inn i Bibelens

Mens Vi Venter nr. 55 ll20l0

kronologi enn han. Ove ønsket
e dokumentere for andre at

bibelhistorien Yar sann, og at

alt som var omtalt i Skriften
virkelig hadde funnet sted.

Hans mange meterlange doku-
menruller med årstall og bibel-

ske hendelser var i seg selv
både et kunstverk og en

intellektuelt prestasjon. Var
det noe jeg undret meg over
når jeg støtte på problemer
i gamle utregninger, visste
han enten svaret eller fortalte
grunnen til at det ikke fantes
noe svar. Det Yar flere ting
han var meget sikker på. Et
av dem var Abrahams fødsel,
som iføIge Ove Martinsen
måffe ha skjedd i år 1952
f.Kr.

Gamle rabbinske skriv ber-
etter også omAbrahams fødsel
bl.a. Jasers bok. Skrivene gir
ikke noe årstall, men foteller
om en spesiell hendelse på

stjernehimmelen den dagen

Abraham ble født. Utenom-
bibelske kilder (Jasers bok og
rabbinsk litteratur ifg. Smith)
forte ller at Abrahams far T ar ah

var en fyrste (høvding) som

også Abraham selv kalles.
Kildene sier også at vis-
mennene som observerte dette

himmelfenomenet, var i
fyrsten Tarahs hus da Abra-
ham ble født.

Disse vismennene Yar opptatt
av astronomi og de merket seg

at tidlig om morgenen etter
at Abraham ble født rett før
solen sto opp, kunne de se

at flre stjerner som kom fra

Er den
n Øyakti ge
datoen fo r
Abrahams
fødsel funnet?
Av Elin H. Berglund

Bibelsk kronologi er ikke alltid lett. Mange har vel
som jeg gledet seg over å kunne sette sammen alle
årstall for fødsler i 1. Mosebok, for deretter å regne
seg framover. Eller begynne med Jesu fødsel og
regne bakover.
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ulike retninger (altså bevege- planetenes posisjoner svært
lige stjerner som må være tidlig om morgenen (før solen
planeter) ble oppslukt av dn sto opp) og begynnte søket

stjerne (en femte stjerne). På fra I januar og framover.

den tiden hadde de ingen Jeg stirret forundret på et

tekniske hjelpemidler slik at fenomen i øst som begynte
de i ettertid kunne gå tilbake mot slutten av februar. Plan-

og sjekke himmellegemenes etene Saturn, Jupiter, Mars,
plassering på et gitt tidspunkt. Merkur og Venus begynte
Derfor var det ingen som e beveget seg langsom mot
senere kunne vite om denne hverandre etter hvert som
historien var sann eller kun dagene gikk. En konjunksjon
var en myte som ble fonalt av de mest kjente planetene

videre, kanskje for å opphøye på den tid var like uvanlig
en betydningsfull mann som som nå. Den 24 februar sto

ble manges stamfar. de meget tett sammen. Jeg

lot morgentimene rulle
r ( Men h istorien om framover. r det solen skal

fengmenet SOm til e stå opp, smelter

s kj ed d e ved Ab ra h a m s lrT#i[§:'.:1T#,';
fødsel gikk Videfe på venus, den klare mor-

folkemunne. :f;§T",#:[':H
"sluker" alle de andre.

Det må ha vært et utrolig
Men i dag har vi slike skue for dem som så det skje.
hjelpemidler. Jeg hygger meg Datoen var den 24. februar
ofte med mitt nedlastede 1952 før Kristus.
Stellarium som kan vise
planetenes gang på stjernehim- Og her satt altså jeg i min egen

melen i nåtid, fortid og fram-
tid. Da jeg leste om denne

historien og samtidig tenkte
på at Ove Martinsen hadde

ment at Abraham ble født i
1952 f.Kr., innstilte jeg mitt
stellarium til Midtøsten året
1952 f.Kr. og ba det vise meg
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stue på lille Karmøy 3962 ix
etter at det skjedde og kunne
på grunn av litt datahjelp,
med mine egne Øyfra, se doku-
mentasjonen på at både de

gamle rabbinske mytene og
Ove Martinsens utregninger
faktisk var riktige. Abraham

ble etter all sannsynligvis benevnelse av navnet på
født den 24 februar i åx måneden.
1952 før Kristus. Vismennene
som hadde observert fenom- Dersom vi nil kan stadfeste
enet, sier de gamle historiske Abrahams fødsel til 24. feb-
kildene, løp til kongen for ruar 1952, kan vi igf en med
å, fortelle det de hadde vært stor nøyaktighet datere flere
vitne til. Det kommer også videre hendelser. I 1877 drar
fram at de, i samsvar med da Abraham til Kan aan, 7 5 åLr

den kultur og den ideologi gammel. Herren sa til Abram:
som rådde på den tiden, knyt- <<Dra bort fra ditt land og din
tet dette himmelske fenom- slekt og din fars hus til det
enet til det lille barnet som ble landet som jeg vil vise deg!
fødtda det skjedde. For Tarah, Jeg vil gøre deg til et stort
far til Abraham, var heller folk; jeg vil velsigne deg og
ingen hvemsomhelst.
For oss blir observasjo- (t DefSOm Vi nå kannen en dokumentasjon
på når i tidAbraham ble stadfeste Abrahams
rødt' fødsel til 24. februar
Bibelen omtaler ikke
denne hendelsen. r Guds 1 9 52, kan vi igjen med
ord er ikke fødselsd- StOr nøyaktighet datere
aser et rokus' os feir- flere videre hendelser.ing av fødselsdager blir
heller ikke markert. Den
nøyaktige datoen for gJWe ditt navn stort. Du skal
Jesu fødsel er jo heller ikke bli til velsignelse! Jeg vil vel-
kjent, man vet bare med signe dem som velsigner deg,
sikkerhet at det ikke var ved og forbanne den som forban-
juletider. ner deg. I deg skal alle slekter
Men historien om fenomenet på jorden velsignes.» 1. Mos.
som skjedde ved Abrahams I2:l-3.
fødsel gikk videre på folke- "Så tok Herren ham med seg

munne. Nå viser det seg altså ut og sa til ham: «Se opp mot
at det ikke var en myte. himmelen og tell stjernene,
Selvfølgelig het ikke om du er i stand til det! Så

månedene det samme den tallrik skal ætten din bli,» 1.

gang som i dag, slik at dette Mos. l5:5.
må bli sett på ut fra vår
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Gamle utenombibelske kilder
forteller at stjerner var en

interesse eller hobby Abra-
hams hadde. Han kunne mye

astronomi, en vitenskap som

Yar viktig for bl.a. utviklin-
gen av kalendere på den tiden.
I Karan (Harran) finner vi
verdens eldste universitet, de

underviste i astronomi.
Mellom 1871 og 1867 var
Abraham i Egypt og der lærte

han egypterne om stjernene,
sier kildene. Fra Egypt tok
Abraham og hans følge også

med seg Hagar og i 1866 blir
så Ismael , atfuernes stamfar
født.
Sodoma og Gomorra ble øde-

lagt i 1867. Året etter blir Isak
født. I 1792 blir Jacob født,
han er jo israelittenes stamfar
og det inkluderer alle jødene.
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Abraham dør i 17Jl, ll5
itr gammel,lO0 tr etter at

han kom til Kanaan. Da har

han rukket A få 5 sØnner

til. Ismael og de 5 Ketura-
sØnnene sender han østover.

De har i dag spredt seg rundt
hele den arabiskehalvø% Irak,
Syria og store deler av Afrika
inklusiv Egypt. Isak skulle ha

Kanaans land men flkk det
ikke før 430 år etter at Abra-
ham kom til Kanaarl I 1447

toger ca. 2 mlllioner israelit-
ter ut av Egyptpilvei til løfte-
landet og da begynner jo en

ny spennende historie.
(Kilde: Fortellingen om

stj erne fenomenet da Abraham
ble født. According to Strauss,

(Vol. 2.1l) In Rabbinical lit-
erature (and Jasers bok) A star

stood in the East.)
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429T KOPERVIK

TUR TIL NOAS ARK -
ØST.TYRKIAOG IRAN

Den 28 juni går avreisen fra Gard-
ermoen
Priser: Fly tur/retur lstanbul, og
innenriks i Tyrkia (bra fly) blir ca.
kr.3.500,- tilsammen.
Pris: landarrangement; ca. kr.

7000,- (hotell m. frokost, transport i

14 dager og lokale guider)

Noe av det du vil oppleve sammen
med nye reisevenner er.
Urfaområdet, nye funn avdekker
stadig en sivilisasjon eldre enn
Sumer . Det virkelige Ur i Kaldea?
Harran og brønnen hvor Jacob traff
Rakel første gang, bevart til i dag.
Opplev stedet der Abraham ble
i noen år, og hvor Jakob gjette
Labans sauer. Ikke mye har foran-
dret seg siden den gang. Vi besøker
en stor administrativ akkadisk by fra
Nimrods tid, og vi hilser på innbyg-
gerne i Jobs landsby og ser Jobs
mulige grav. Van: Lokale oldtidshis-
torier sier at Edens hage Iå her.
Ararat og Dogubayazid. Storslått
natur! Vi stopper underveis
ved fossefall og lavahauger.
Passerer Kaldiran, der
kaldeerne opprinnelig
kom fra. Minner om
Noa; Graver, Ankerl
stabilisatorsteiner.
De første beite-
marker. De første
sivilisasjoner
etter flommen.
Turens absolutte
høydepunkt er
restene etter

Noas ark oppi tjellsiden i 2500 meter
høyde. Vi leter etter forsteinet tre og
utforsker hele området. Vær med
å lete etter fossiler ved Heltenes
vugge (2500 meters høyde). I

lran passerer vi Salmas. byens
gamle navn var Dilmun, sumerenes
navn på Paradis. Tradisjonen sier at
Adam og Eva grunnla byen Urmia.
En av vismennene som besøkte
Jesus i Betlehem har en grav her.
De kristne nestorianerne holdt lenge
til her, og lsraels ti stammer som ble
deportert har også vært innom her.
Behistunklippen, templet til Anahita,
den i ransk-armenske lshtar/Astarte.
Hamadan, bibelske Ecbatana, med
gravene til Ester og Mordekai.
Dette og mye, mye mer fra 28 juni
2010. Skriv eller ring oss for en
brosjyre!
Velkommen! Til en tur du
garantert vil huske! ?
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