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av John Berglund

På Jesu tid.
Vi må regne med at de jødiske 
prestene på Jesu tid var overbevi 

ste om at de fulgte Guds vilje og adlød 
hans hellige lov. Samtidig kan vi ikke 
unngå å vite at noen av dem planla 
mord og spredte falske vitnesbyrd. Det 
kommer fram i evangeliene. Loven de 
mente at de adlød sier: ”Du skal ikke slå 
i hjel og du skal ikke si falskt vitnesbyrd 
mot din neste”, 2. Mos. 20:13.16. Er det 
mulig for oss svake mennesker å lure oss 
selv på den måten, tenker du kanskje. 
Ja, det er nok det og fenomenet er sann-
synligvis også hovedårsaken til at det 
er så mange forskjellige trossamfunn på 
jorden, som alle er uenige med hveran-
dre, mens de hevder å ha Bibelen som 
rettesnor.

Utfordringen som møter oss alle er hva 
vi gjør hvis vi får lys fra Guds Ord over 
sannheter som ikke er i harmoni med 
innholdet i våre egne tradisjoner, våre 
egne meninger eller kanskje det vårt eget 
kirkesamfunn kan ha vedtatt å være sann- 
het.

Augustin.
Denne katolske kirkes store teolog og 
morallærer, leste at Jesus sier at han ikke 
er kommet for å avskaffe loven, men 
for å oppfylle og derved leve i samsvar 
med den. Men pavekirkens behov for å 
skape avstand til jødene og deres bibel-
ske sabbat, gjorde at den gode Augustin 
allerede hadde bestemt seg for at Guds 
lov kun var gitt til dette opprinnelige 
gudsfolket og derfor var en unødvendig 
og avskaffet byrde for kirken og de 
kristne. Hva gjorde den store teologen 
Augustin med dette paradokset? Det 
samme som mange andre har gjort før 

han og ennå flere dessverre etter hans 
tid.

Han konkluderte med at siden Bibelen 
hevder at Jesus sa at han ikke var 
kommet for å avskaffe loven når Augus-
tin og kirken mente at Jesus absolutt 
kom for å avskaffe loven, så var det tre 
mulige forklaringer. (1) Jesus tok feil. 
(2) Jesus mente ikke det han sa men 
mente egentlig det motsatte av det han 

sa. (3) De som oversatte Bibelen har 
lagt til denne påstanden uten at det sto i 
grunn-teksten. Greit, er det ikke? Tanken 
at pavekirken og mennesket Augustin 
tok feil og hadde trukket gale konklu-
sjoner som grunnlag for sin overbevisn-
ing, var utenkelig. Da må vi velge. Skal 
vi følge Augustin eller Jesus? 

Benny Hinn.                                                                                                                                          
Denne mannen er en verdenskjent pastor 
innen trosbevegelsen. På et møte da 
han var på besøk i Oslo, kom han 
inn på teksten i Matt. 7:22.23 og 
sa i den forbindelse. ”Dette er en 
bibeltekst jeg ikke forstår”. Hva er skre-
vet i bibelteksten Benny Hinn ikke 
kunne forstå? Det er Jesus selv som sier 
det tilsynelatende uforståelige.”Mange 
skal si til meg på den dagen: Herre, 
Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, 
drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort 
mange kraftige gjerninger i ditt navn? 
Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har 

aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere 
som gjør lovløshet”, (bryter min lov.)                                                              
Hvorfor var dette så vanskelig for Benny 
Hinn å forstå? Jesus sier ganske enkelt 
at djevelen har makt til å utføre det vi 
med våre sanser opplever som unaturlige 
og uforklarlige tegn, undre og mirakler, 
og at han kan lykkes med det i kristne 
Jesus-troende miljøer som lærer at de 
kristne er løst fra å måtte lyde Guds lov. 
Med en slik teologi er det tydelig at Gud 

ikke kunne beskytte de troende fra å bli 
bedratt. Hvorfor er dette så vanskelig 
å forstå for evangelisten Benny Hinn? 
Årsaken er at denne profilerte forkyn-
neren selv mener seg å utføre mirakler, 
tegn og undre i Jesu navn, samt at han 
hevder å drive ut onde ånder i det samme 
navnet, samtidig som han hevder at den 
troende ikke er forpliktet til å lyde alle 
Guds bud. Vi får inntrykk av at straks 
Jesu budskap konfronterer hans egen 
mening, tradisjon og ideer, velger Benny 
Hinn å holde fast ved sine meninger i 
stedet for å justere sin tro og lære slik 
at den er i samsvar med Jesu undervisn-
ing. Da er igjen valget ditt og mitt. Vil vi 
følge Benny Hinn eller Jesus?  

Et tegn på lojalitet.  
Bibelen lærer at sabbaten, den syvende-
dagen i uken, ble gitt av Herren ved ska-
pelsen som evig hvile- og tilbedelsesdag 
for alle mennesker til alle tider. Samti-
dig er denne dagen i Bibelen et tegn og 

merke på den troendes lojalitet til Gud 
(2 Mosebok; 31:13, 5 Mosebok 11:18, 
Jesaja 56:2.6) . Falske religioner som 
ville skape et alternativ til Israels Gud, 
begynte å tilbe solguden og kåret ukens 
første dag, søndag, til å være solgudens 
hellige dag som kontrast til Bibelens 
sabbat. Pavemakten adopterte denne 
hedenske helligdagen som sin hviledag 
og hevder at konflikten med sabbats-
budet i Guds lov er ukomplisert. Dette 
fordi paven, som Kristi stedfortreder på 
jorden, har myndighet og rett til å endre 
Guds bud og derved gjøre søndagshel-
ligholdelse til et tegn og et merke på 
pavens overhøyhet.

Så kom reformasjonen og utfordret flere 
ubibelske katolske dogmer, men den 
endrede og hedenske hviledagen ble ikke 
utfordret av de fleste protestanter. Hvor-
for? Neeeei – den er blitt en tradisjon, 
den er helligholdt av et flertall innen 
kristenheten, den skaper en behagelig 
avstand til jødene og den er en del av 
Guds lov – som vi ikke lenger behøver 
å bry oss om i nytestamentlig tid.  Da er 
det igjen tid for valg. Paven eller Bibe-
len?

 

Menneskets sjel.                                                                                                                                
Bibelen lærer at mennesket er en sjel 
ikke at mennesket har en sjel. Mange 
steder i Skriften kan vi lese at ordet 
sjel i grunnteksten betyr menneske, 
skapning og person (1.Mos.2:7, 2.Mos 
1;5, 1. Mos.12:5 -Nephesh). Vi kan 
også lese at bare Gud er udødelig 
(1.Tim.6:16) og at mennesket i høyeste 
grad er dødelig. Guds Ord lærer også 
at menneskets ånd ikke bærer dets person-
lighet og bevissthet, men kun er livs-
pusten, livsånden eller livsprinsippet som 
gjør mennesket til en levende skapning 
eller sjel. Denne livskraften tar Gud 
tilbake når mennesket dør (1.Mos.2:7, 
Fork.12:7).
Og da er vel det greit, er det ikke? Men 
igjen har hedenske religioner produsert 
en ”teologi” som alternativ til Guds san-
nheter. Satans første løgn, uttalt i Edens 
hage da synden ble introdusert til denne 
verden var: ”Dere kommer slett ikke til 

å dø”. Også denne djevelske læren har 
pavemakten innlemmet i sitt trosreper-
toar og tilbudt videre til protestantismen, 
som med få unntak tok imot også denne 
læren og gjorde den til sin egen. Mange 
mennesker i landet vårt, inkludert ikke 
få kristne, tror i dag at menneskets sjel 
er udødelig og at det er mulig å få kon-
takt med de avdøde. Satans falne engler 
rollespiller de avdøde og ”bekrefter” 
den ubibelske  læren    (Jes.8:19, 
5 Mos.18:11). Spiritisme, åndemaning 
og New Age er konsekvenser. Da er 
igjen valget ditt. Vil du følge hedenske 
religioner eller Guds Ord?  

Kilde:  Augustin: The Writings Against the 
Manichaeans and Against the Donatists 

 

Flukten fra sannheten 

“Hva gjorde den store teologen Augustin med dette 
paradokset? Det samme som mange andre har gjort 

før han og ennå flere, dessverre, etter hans tid.

Når Bibelen kommer i konflikt 
med våre egne meninger.
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Finnes det virkelig en 
djevel?

Bibelens djevel er en virkelig person, 
men eksisterer han fortsatt?  s.23

Konferansen 
om søndags-
hellighold-
else 24 mars

Det presses på for at 
EU skal vedta en på-
tvungen søndagslov 

s.  40

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

Redaksjonelt

Verden står på ny i fare for en storkrig. 
Frontene mellom Israel og dets allierte 

og palestinere med deres allierte er 
blitt hardere og mer uforsonlig, og stri-
den sprer seg til mange land. Bibelen 
beskriver at de siste krigsvindene blir 

holdt tilbake av fire mektige engler til alle 
Guds folk er blitt beseglet.

Jesus vil snart komme igjen for å 
ødelegge dem som ødelegger jorden. 

Før tenkte vi på atombomben som, når 
de var mange og store nok, kunne uts-

lette hele verden. I dag ser vi også at 
jaget etter stadig større profit, har øde-

lagt og forurenset jorda og dyrene. Noen 
av de mest vanlige sprøytemidlene som 

brukes i dag, gis nå hovedskylden 
for den eksplosjonsaktige utviklingen av 

sykdommen ADHD. Kanskje finner de 
lignende årsaker for de stadig økende 
allergi og autoimmune sykdommene vi 

har fått i vesten. Melken er ødelagt, 
kornet er ødelagt og dyrene er syke.

Mennesker blir ødelagt. Barn jobber som 
slaver på blant annet kakao-plantasjer 

og som slaver i sexindustrien. Men-
nesker blir ødelagt av vold og smerte. 

Barn blir drept av sine foreldre, og forel-
dre blir drept av sine barn.

Noen mennesker vil forsøke å redde 
denne kloden, men det er kun en red-

ning. Den er beskrevet i Guds Ord. Red-
ningen er Jesus. Men han har en plan 
som vi må være med på. En fred uten 

Gud vil aldri vare lenge. 
En fred uten hjertets mirakuløse omven-

delse fra egoisme, frykt og ondskap vil 
aldri vare. Gud har et tilbud til oss om 

å bli borgere i Hans rike. Det begynner 
nå, i ditt hjerte, og vil ende i evig fred og 

frihet på en ny jord, gjenskapt av Gud. 
La deg ikke lure til å følge noen andre 

tilbud.
med vennlig hilsen,

John og Elin Berglund

Mens Vi Venter kontonummer:
0540 0460851

Tyrkiamisjon kontonummer:
MERK DEG NYTT KONTO NR.

3361 13 75021

I redaksjonen:
John Berglund    

Elin Haugvik Berglund
post@mensviventer.no	(henvendelser)	    

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

rebecca@tourniaire.net

Skremmer unge med helvete
Er det kjærlighet når man skremmes til å 
elske sin far?
s.8

Maitraya står fram  
Er det en okkult fantasi, eller er djevelen og hans 
engler i ferd med å materialisere seg i et siste store 
forsøk på å forføre verden?  s.31 

Bladets offisielle internettside:
http://www.mensviventer.no

For bibelsk arkeologiske reiser se også:
www.bibelarkeologi.no 
Stiftelsen Kainos: 
www.kainos.no
Trykk: Øko-Tryk. Danmark

Hvem følger du?
* Er en antiautoritær organisasjonsform 

den eneste mulige vei for kristne i endeti-
den? s.  19
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(Aftenposten.no Debatt 8. 
april 2010)

Dette valgspråket til 
den katolske kirke 
ringer i mine ører 

ved de senere dagers av 
sløringer av at massive 
sexovergrep finner sted i 
den katolske kirke.   
 
Det er snart 100 år siden teol-
ogen Marta Steinsvik både 
talte og skrev med advarende 
røst mot nettopp den katolske 
kirkes morallære. Marta Stein-
svik har nesten blitt borte for 
oss, og jeg vil gjerne bidra til å 
tørke støvet av hennes arbeid. 
Hun hadde studert både ara-
meisk, koptisk, gammel egyp-
tisk, hebraisk, gresk, latin, og 
sanskrit! Hun var den første 
kvinne i Norge som holdt 
preken ved en gudstjeneste, 
og den første kvinnen som 
fikk studere på Menighets-
fakultetet. Hun ble betraktet 
som lynende intelligent, 
modig og rettskaffen av alle 
som kjente henne.  
 
I 1925 behandlet Stortinget 
et forslag om å oppheve 
grunnlovens forbud mot jesu-
itters adgang til riket. Denne 
opphevelsen hadde Marta 
Steinsvik talt og skrevet mot 
slik at en katolsk pater kalte 
henne for “en løgnfabrikant i 
helvedes tjeneste”. Hun anla 
injuriesøksmål mot pateren, 
og mens rettsaken pågikk, 
leste hun korrektur på sin 
bok “St. Peters himmelnøk-
ler”. Denne boken er en solid 

dokumentasjon, hvor hun på 
grundig måte belegger alle 
sine påstander fra katolske 
kilder, artikler og foredrag 
om den katolske kirkes mor-
rallære. Denne boken kom 
på få år ut i 3. opplag, 
1. opplag kom i 1923.  
 
Stemningen både blandt teol-
ogiske professorer ved uni-
versitetet, og blant norske 
biskopper hadde inntil da vært 
vennlig og imøtekommende 
overfor den katolske kirken, 
og man ventet å få opphevet 
paragraf to i grunnloven som 
forbød jesuitter adgang til 
riket. Marta Steinsviks bok 
ble lest og debattert. Boken 
vakte stor oppsikt, og bidro 
sterkt til å snu den positive 
stemningen for jesuittene til å 

bli et stort flertall mot forslaget 
om å avskaffe loven mot dem.  
 
Teologiprofessor Chr. Ihlen 
skrev om henne: “.. hun kunne 
fremlegge “samtlige latinske 
kildeskrifter, hvorpå hennes 
anførsler og karakteristikker 
var bygd, og dokumenterte 
klart og greit med umiskjen-
nelig og beundringsverdig 
kjennskap til og fortrolighet 
med selve de primære latin-
ske kilder i deres historiske og 
logiske sammenheng – efter 
min mening også helt fyld-
estgjørende og bindende – 
riktigheten av sine tidligere 
anførsler om den jesuittiske 
moralteologi.”   
 
Hva var det så med denne jes-
uittiske moralteologi? Boken 

er stor og bør leses med alle 
sine kildesitater, likevel vil 
jeg referere litt fra den, så 
man får et inntrykk av den. 
Boken tar utgangspunkt i 
Vatikankonsilet 1870, da 
det lyktes pave Pius IX, 
ved jesuittenes hjelp, å 
tvinge gjennom “enstem-
mighet” for dogmet om 
pavens ufeilbarlighet. Dette 
ble vedtatt ved annen stem-
megivning 18 juli dette 
året, og skulle til og med ha 
tilbakevirkende kraft. Som 
en takk til jesuittenes hjelp 
i denne saken, opphøyet 
paven deres store moralte-
olog St. Alphonsus Maria 
de Liguori til kirkens 
æresdoktor og store lærer, 
sidestillet med Augustin 
og Thomas av Aquino. 
Paven befalte at Liguoris 
skrifter skulle doseres ved 

alle læresteder, og først og 
fremst ved alle prestesemin-
arer og universiteter i hele den 
katolske verden.  
 
I Liguoris hovedverk “The-
ologia moralis” finner man 
hvordan man kan argumentere 
for berettigelsen til å utøve 
det å sverge falsk ed, å forfal-
ske dokumenter, å forfalske 
offentlige aktstykker, å begå 
sexuelle overgrep og mord. 
Endel sitater fra disse moral-
reglene var av en slik kara-
kter at de ble “sladdet” ved 
trykking. Så førsteutgaven ble 
utgitt med flere slike sorte 
sensurerte felt. Dette var bl.a. 
regler om de grusomme ting 
man måtte forta seg når barn 
ble født av nonner eller av 

prestenes konkubiner.  
 
Marta Steinsvik siterer også 
fremstående katolske teologer 
som så på Liguoris, og hans 
etterfølgere, som en ulykke 
for kirken.  
 
I 1923 var det ca 325 000 
prester i den romerske kirken. 
De hadde startet deres utdan-
nelse i svært tidlig alder. 
Deres sølibatløfte, sammen 
med opplæringen i moralte-
ologiens uhumskheter med 
full mulighet for seksuelle 
utskeielser og grufulle 
overgrep i Guds tjeneste, ble 
en åndelig 
meget usunn 
prosess, gen-
erasjon etter 
generasjon. 
T i d l i g e r e 
hadde søli-
batløftet ført 
til mange 
former for 
misbruk av 
skriftestolen, 
som et 
direkte red-
skap for å 
kunne utøve 
utukt og 
n æ r m e s t 
tvinge kvinner som skriftet 
til å snakke om og demon-
strere seksuelle fantasier de 
søkte tilgivelse for. Voldtekt 
og andre overgrep i kirkene 
ble omtrent en naturlig del 
av skriftemål jobben. Aller-
ede pave Pius IV, i 1564, 
henstilte til alle kvinner som 
var blitt forførte og voldtatt 
ved skriftestolen om å melde 
fra. Paven ville gjennomføre 
undersøkelser om dette og 
startet i Sevilla. Men der var 
antallet sexuelt utnyttede så 
mange at undersøkelsen hurtig 
ble avsluttet. Man ville heller 
hemmeligholde enn å få uttal-

lige og vedvarende skandaler. 
Med ” Theologia moralis” fikk 
prestene et svært egnet redskap 
både til systematisk “utspør-
ring” fra skriftestolen og for 
å utøve overgrep, og til å 
lykkes i å hemmeligholde det.  
 
Når Marta Steinsvik, på 434 
sider, belegger og belyser 
mange sørgelige sider ved 
romerkirkens indre maktstruk-
tur og maktmisbruk, er dette 
en ukjent verden for oss prot-
estanter, men en politisk makt-
faktor i katolske land og i 
katolsk kirkehistorie. Hennes 
bok viser et vrengebildet av en 

såkalt kris-
ten kirke, og 
hvordan den 
ved jesuit-
tisk moral-
strategi kan 
argumentere 
for å skjule 
skandaler og 
s a m t i d i g 
o p p r e t t -
holde sitt 
maktbruk .  
 
Marta Stein-
sviks bok 
ble hedres 
av mange, 

bl.a. av svenske erkebiskop N 
Søderblom, svensk sogneprest 
Carl Skog , Uppsala tidning 
17.9.28, Gøteborg Stiftstidn-
ing 7.12.28, svenske domprost 
dr.theol. Ivar D. Wallerius, 
Redaktør Domaas i Norges 
Handel og Sjøfartstidende 
5.mai 28, overrettsaksfører J.H. 
i Drammens blad, Buskerud 
blad og Vestfold, 27 juni 
samme år. (Kilde: 
Aftenposten.no. Debatt 8. april 
2010.)

”Semper eaden” – ”Alltid den samme”. 

Pave Pius IX (13 May 1792  – 7 February 
1878), var den lengst sittende paven i histor-

ien. Han regjerte i  32 år. Han var pave fra 1846.
Etter proklamasjonen av republikken Italia med 
dertil motstand mot presteveldet, reiste paven til 
Portici. Den 12. april 1850 vendte Pius tilbake til 
Roma med de franske troppenes hjelp. Det var 
Napoleon’s nevø, Napoleon III, som hjalp paven 
til å vende tilbake. Pius IX kom tilbake som en 
forandret og skuffet mann, grundig kurert for liber-
alisme. Han fikk bl.a satt opp igjen murene rundt 
den jødiske ghettoen i Roma og begrenset igjen 
jødenes grunnleggende rettigheter i Kirkestaten. 
Han var også involvert i kidnappingen av en 6 
år gammel jødisk gutt som de påsto var kristen 
fordi barnepiken hadde døpt han. Franske trop-
pene sikret pavens plass i et urolig politisk Italia 
helt til 1870.    
Pave Pius IX var svært opptatt av mariatilbedelsen, 
og var den paven som erklærte at Maria var født 
uten synd. I sitt skriv Ubi Primum beskriver han 
for første gang Maria som mellommann (Medi-
atrix). Han tok skarpt avstand fra den politiske 
liberalismen, religionsfrihet og andre vitenska-
pelige og filosofiske doktriner som avvek fra kir-
kelæren. Paven foretrakk enevoldskongedømmer.                                                                                                                   
Han var også pave under den amerikanske borger-
krigen hvor de katolske sørstatene kriget mot nord. 
Krigen handlet mye om slavehandelen i sør. Da 
Amerikas president Abraham Lincoln ble skutt i 
1865,  kom det kondolanser fra hele verden, men 
ikke fra pave Pius IX. Mange mente at det var 
en katolsk konspirasjon bak drapet, men det ble 
aldri bevist. Den store motstanderen av President 
Lincoln, erklærte seg selv ufeilbarlig den 18 juli 
1870 under et kirkemøte. Siden den gang har dette 
dogmet stått fast i den katolske kirke. 
Fra 1868 var han plaget med streptokokkinfeks-
joner i ansiktet og åpne sår på beina. I 1877 var 
sårene så mange og store at han måtte bæres. 
Han døde under et epilepsianfall med påfølgene 
hjerteattack i 1878. Han ble 84 år gammel. Det var 
mye motstand fra den italienske stat da pavesto-
len ville starte en prosess med å saliggjøre og hel-
gengjøre han. Han ble ikke saliggjort før i år 2000, 
og kan nå i følge den katolske kirke gå i forbønn i 
himmelen for de som vil be i hans navn. 

Statue av døde pave Pius IX i en lue som 
senere ble introdusert på julenissen.
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En rekke sentrale britiske 
jurister stiller nå 

spørsmåls-tegn ved pavens 
immunitet som statsoverhode 
og mener at han meget godt 
som person kan trekkes for 
retten. 10.000 mennesker har 
hittil undertegnet et brev til 
Downing Street, der de 
uttrykker sterk misnøye med 
at paven får besøke England 
og Skottland i september i 
år. Samtidig diskuterer britiske 
seniorjurister hvorvidt paven 
virkelig har juridisk immunitet 
som statsoverhode, eller om 
han kan stilles for retten, 
anklaget for beviselig å ha 
dekket over katolske presters 
seksuelle overgrep mot barn. 
Denne meldingen kommer fra 
Associated Press.

Juristene hevder at paven 
ikke lenger kan ignorere inter-
nasjonal lov, som faktisk nå 
regner systematisk seksuell 
utnyttelse av barn og fortielse 
om slik utnyttelse, som en for-
brytelse mot menneskeheten. 
Påstanden om at vatikanet er 
en stat og at paven derfor er å 
regne som statsoverhode og 
ikke kan straffeforfølges, er 
ikke lenger juridisk holdbart, 
hevder juristene. Den kjente 
britiske juristen Geoffrey Rob-
ertson skriver i avisen The 
Guardian, at vatikanet aldeles 
ikke er en stat og at den man-
gler en rekke funksjoner og 
systemer som alle stater må 

ha. Han skriver at ”vatikan-
staten” kun er en fiktiv 
konstruksjon oppfunnet av dik-
tatoren Benito Mussolini. Han 
hevder at paven ikke er noe 
annet enn lederen for et kirke-
samfunn. Alle andre kirkele-
dere må stå ansvarlige for 
sitt lands lover og verdens-
samfunnets vedtatte kollektive 
lover.

I 2005 kom spørsmålet om 
pavens immunitet opp i Texas i 
forbindelse med en overgreps-
sak der, men president George 
W. Bush fikk høyesterett til å 
vedta at paven hadde immu-
nitet som utøvende statsover-
hode, og derfor ikke kunne 
arresteres hvis han landet på 
amerikansk jord.

En annen kjent jurist, David 
Crane, som er ekspert på både 
amerikansk og britisk immu-
nitetsrett, skriver at spørsmålet 
om pavens immunitet ikke er 
noe annet enn en akademisk 
og teoretisk diskusjon. Han 
sier at paven aldeles ikke er 
overhode for en stat eller et 
land, men er en privatperson 
som er valgt til kirkeleder på 
livstid. Han har ingen flere 
juridiske rettigheter enn led-
eren for baptistkirken eller 
metodistkirken.
(Kilde: Aftenposten 5. april 
2010 og Google søk: Vatikanet 
ingen stat.)

Kan paven arresteres? 

Skremmer unge med helvete 

I USA blir det statdig 
mer populært å etablere 
”Hell House” (Helve-

teshus) i hjem og menighet. 
Rom blir innredet med 

scener av synd og smerte, 
for å skremme ungdom til 
å velge å følge Kristus og 
derfor unngå et helvete både 
her og i evigheten.

Ungdommene betaler 8 
dollar for å komme inn 
i helveteshu-
set i menig- 
heten Bethel 
Assembly	 of	
God i Temple, 
Texas. I en av 
s c e n e n e 
møter ei jente 
en mann hun 
har chattet med på inter-
nett. Mannen voldtar jenta 
og i det hun forsvarer seg, 
blir overfallsmannen drept. 
Jenta er blitt gravid og 
velger å ta abort, men 
skyldfølelsen gjør at hun 
tar sitt eget liv. ”Hell 
House”- trenden er ennå 
ikke kommet til Norge, men 

siden alt annet som tilhører 
det ekstreme innen trosbeve-
gelsen fra USA også vanligvis 
ender opp her, er det nok bare 
snakk om tid. Ideen er ikke ny, 
for allerede i 1970, lanserte 
den kristenkonservative Jerry 
Falwell sitt berømte ”Scare-
mare”, som var et ”show” 
som fortsatt går for fulle 
hus i kristne forsamlinger 
under Halloween. På begyn-
nelsen av 1990-tall skjøt ”Hell 

House” kon-
septet fart 
med pastor 
Keenan Rob-
erts, som i 
dag driver 
stort med 
Hell House 
M i n i s t r y 

utfra menigheten sin New 
Destiny Christian Center i 
Colorado, som er tilknyttet 
Assemblies of God. Han 
selger ”Hell House Outreach 
Kit” fra sin nettside. Her 
kan man få tips og kjøpe 
kostymer, kullisser og rekvis-
ita til scener som homofilt/
lesbisk-selvmord, homofilt 

bryllup, stevnemøte-voldtekt, 
vold i hjemmet-pakken, 
livmor og abort-pakken og 
sex-scene-pakken. Prisene er 
fra 50 dollar for enkeltpakker 
og Roberts sier i et intervju 
med New York Times at han 
hadde solgt 800 hele ”kits” 
til 18 forskjellige land. 
Hoved-ideen med dette ”hor-

ror-showet” er å skremme 
ungdom til å ta imot Kristus.

(Kilde:	 Dagen	 Magazinet	 6.	 mai.	
2010	nettutgaven	samt	søk	på	Inter-
nett	på	”Hell	House”.)	

Vil skremme 
ungdom til 
omvendelse 
med skrekk-
show.

Kirkevekst 
med jakt, 
fiske og super-
mann 

Også denne trenden er kommet fra USA. 
Det begynte med observasjonen at det 
er betydelig flere kvinner enn menn som 
deltar aktivt i menighetslivet. En ameri-
kansk undersøkelse fra 2009 viser at så 
mye som 61 prosent av menighetsmedlem-
mer er kvinner. 
Flere pastorer gikk sammen om å finne 
på ideer som kunne trekke flere menn til 
menighetene. Siden det kristne budskapet 
ikke hadde så stor appell til menn, måtte de 
finne på noe som kunne vekke deres inter-
esse. Løsningen ble bl.a. fiske- og jakt-
turer. Amerikanske pastorer rapporterer at 
det også kommer flere menn til kirken når 
de i sine taler bruker litt tøft språk, som 
for eksempel å sammenligne Samson med 
supermann og Jesus med en muskelbunt av 
en revolusjonær. Også i Norge begynner 
denne trenden å gripe om seg. Fotballgrup-
per, jaktlag, judo og fisketurer arrangert av 
menigheten er blitt mer og mer populære.

MVV-refleksjon: Tanken bak denne 
utviklingen og mange andre kirkevekstop-
plegg som primært fokuserer på klubb 
opplevelse, sosial hygge og antall, framfor 
forkynnerkvalitet, et personlig gudsforhold 
og kunnskap om Bibelens vitale sannheter, 
er at frelse defineres ved medlemsskap og 
en viss toloranse for kristenlærens-ABC. 
Bibelen fremmer i stedet et ekte trosforhold 
med omvendelse, troens gjerninger og et 
nytt liv hvor Jesus er Herre og Guds Lov  
blir skrevet i hjerte og sinn.    
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En lov som garanterte 
religiøs frihet og like tros-

privilegier til alle kristne grup-
peringer ble vedtatt i Russland 
i 1997. Sterke krefter fra den 
Russisk Ortodokse kirke har 
imidlertid lenge presset for at 
denne loven må endres (reg-
uleres), slik at landets egen 
Ortodokse Kirke ikke skal 
miste sine spesielle fordeler. 
Etter å ha studert endringene 
som er anbefalt i den nye 
loven, er en rekke kirkesa-
mfunn redde for at deres 
evangeliseringstiltak nå vil 
møte restriksjoner. 
Endringene 
som er 
p l a n -
l a g t 

vil på en særskilt måte ramme 
utadrettet misjonsaktivitet, 
siden loven presiserer at 
religiøs utfoldelse kun skal 
finne sted innenfor de ulike 

k i r k e s a m f u n n s 
egne rammer og 
primært være rettet 
mot allerede 
egne med-
lemmer. 

Det utrolige er 
at denne nye 
p l a n l a g t e 
lovjuster-
ingen fak-

tisk 

bryter radikalt med landets 
egen grunnlov. Viktor Vitko, 
som er leder for avdelingen 
innen adventistsamfunnet som 
arbeider for Religiøs Frihet i 
Euro-Asia divisjonen, skriver 
at den nye loven uten tvil 
både vil begrense mennesk-
ers mulighet til å følge sin 
religiøse overbevisning og 
samtidig vil bryte med 
landets 

grunnlov. Det er ca. 52.000 
syvende-dags adventister 
i Russland og de utgjør 

en del av de 2 
prosentene av den 
russiske befolkning 

som ikke tilhører 
den Russisk 

Ortodokse 
kirke.

L o v e n -
dringene 

som er 
f o r e s -
lått vil 
gi den 
O r t o -
dokse 

kirke en rekke særprivilegier 
og samtidig skape begrens-
ninger for alle andre kirke-
samfunn som ønsker å drive 
utadrettet virksomhet. Disse 
”andre” kirkesamfunnene blir 
i loven betegnet som ”utradis-
jonelle” (et ord som på rus-
sisk har en langt mer negativ 
betydning enn ordet har på 
vårt språk.) Det anbefales i 

lovendringen at slike grup-
peringer må være under ved-
varende (intens) overvåkning 
fra myndighetenes side for å 
sikre at deres aktiviteter ikke 
utøves i strid med innholdet i 
de planlagte lovendringene.

Mange observatører hevder at 
hvis denne loven blir vedtatt 
slik den nå er foreslått, er vi 
nesten (men ikke helt) tilbake 
til forholdene som rådde før 
kommunismens fall og det er 
mye undring innen kristen-
heten over at Russland faktisk 
tør bevege seg i en slik retning 
sett i lys av hvordan det inter-
nasjonale politiske miljøet nå 
er. 

(Kilde	bl.a.	ANN	World	News	Bulle-
tin	og	flere	Google-treff	 under	Reli-
gious	Liberty	in	Russia)

Religionsfrihet igjen truet i Russland 

“Det utrolige er at denne nye 
planlagte lovjusteringen fak-

tisk bryter radikalt med landets 
egen grunnlov.

Homofil mann 
saksøker bibel-
selskap
Bradley LaShawn Fowler er 
fra Canton, Michigan i USA 
og er homofil. Han ble av 
venner gjort oppmerksom på 

at Bibelen formidler et 
advarende og korriger-

ende budskap til men-
nesker som lever ut 

Pastor arrestert fordi han 
leste fra korinterbrevet 

Den 42-år gamle baptist-
pastoren Dale McAlpine 

ble arrestert og fengslet etter 
at han på en møte leste flere 
vers fra 1. Kor. kapittel 6. 
Han leste for forsamlingen 
hva apostelen Paulus skriver 
om Guds holdning til men-
nesker som velger å leve i og 
med bevisst uangret og uen-
dret synd, uten å søke Guds 
tilgivelse og Guds Ånds kraft 
til endring. Det han leste ink-
luderte versene 9 og 10 i dette 
kapitlet, hvor Paulus skriver at 
avgudsdyrkere, pengegriske, 
tyver, drankere, baktalere og 
røvere ikke kan regne med å 
nå fram til Guds rike. Med 
vilje valgte han å hoppe over 
en setning i vers 9, hvor 
Paulus også nevner; ”De som 
lar seg bruke til unaturlig 
utukt, eller menn som øver 
utukt med menn”. Grunnen 
til at pastoren ikke tok med 
sistnevnte omtale, var at han 
kjente til den nye ”Hat-Loven” 
hvor det er straffbart å indikere 
at det er knyttet noe moralskt 
negativt til homofil handling. 

Etter møtet kom en person til 
pastoren og spurte om det var 
noe i versene han leste som 
han unnlot å ta med. Pastoren 
svarte som sant er at Paulus 
også inkluderer homofile han-
dlinger i listen av synd som 
Herren har mishag i. Vedk-
ommende tok deretter kon-
takt med politiet og snart kom 
flere politifolk og arresterte 
pastoren og satte på han hånd-
jern. På politistasjonen ble 
det tatt fingeravtrykk, DNA 

prøve og IRIS-scan og han 
ble kastet på glattcelle. Noen 
timer senere ble han satt 
fri mot en 
s a f t i g 
kausjon 
og må 
vente på 
at saken 
k o m m e r 
opp i 
retten.

M V V - 
kommen-
terer:
De som 
er litt 
for glad 
i penger. 
De som finner 
det lett å snakke 
n e d s e t t e n d e 
om andre. De 
som har andre 
guder prioritert 
i sitt liv enn Herren. De som 
har måter å tilrane seg verdier 
på som bryter med loven eller 
de som drikker litt for tett, 
har tydeligvis ikke like sterke 
lobby-grupper overfor poli-
tikerne som mennesker med 
en homofil legning. Kanskje 
disse mindre problematiske 
”lastene” ikke er så ukjente i 
det politiske miljøet, og derfor 
kan vi ikke regne med at det 
blir vedtatt lover som defin-
erer påtale av slik atferd som 
diskriminerende eller rammet 
av Hat-Lovene. 
(Kilde:			 
Google-søk	på	pastor	DaleM-
cAlpine.)

en homofile legning. Han kjøpte seg forskjellige bibelut-
gaver, bl.a. bibeloversettelser utgitt av forlagene Tyndale 
House Publisher, Zondervan Publishing og Thomas Nelson 
Publishing og gikk deretter til rettsak mot samtlige forlag. 
Hans argument var at bibelforlagene hadde påført ham 
mentalt stress og fortvilelse ved å utgi litteratur som hevdet 
at det var noe galt, uriktig eller umoralsk knyttet til den 
homofile legningen han både hadde og levde ut i sin kon-
takt med andre homofile menn. I den juridiske stevningen 
mot forlagene ble det påstått at Bradley Fowler, på grunn 
av uttalelsene i Bibelen, kunne risikere å oppleve andres 
verbale mobbing, avsky, holdninger som formidlet hat, ja - 
til og med fysisk mishandling i visse miljøer. Saksøkeren 
krever kompensasjon for emosjonell smerte verdsatt til 10 
millioner dollar. Det hører med til historien at lover er ved-
tatt i flere land, inkludert i enkelte delstater i USA, som fak-
tisk definerer ugunstige uttalelser om homofili som klare 
brudd på de nye ”Hat Lovene”. Personer som dømmes 
for selv å kommunisere et slikt budskap eller som gjør 
det mulig for andre å foreta en slik kommunikasjon, kan 
risikere opptil flere års fengsel.  
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! 1 Johan-
nesbrev 3:4 
svarer på 

dette veldig 
klart.  ”Hver den 
som gjør synd, han 
gjør og lovbrudd, og 
synden er lovbrudd.” 
Gjennom offer-
tjenesten som Israel 
hadde, kan vi se alle 
symbolene på 
hvordan Gud skulle 
ta et oppgjør med 
synden. Innerst inne i 
det aller helligste lå 
de 10 bud som 
menneskene hadde 
brutt. Det var her 
Herren hadde sin 
bolig blant Israel, rett 

?  Det står veldig mye om synd i bibelen, 
men hvordan er det bibelen i bunn og 
grunn definerer synd?  

Hva er synd?

innebære mer enn bare det 
bokstavene sier. Dette 
strekker seg til vår karakter, 
hvem vi er og hva vi står for.  
Mat. 5:27-28 I har hørt at det 
er sagt: Du skal ikke drive 
hor. Men jeg sier eder at hver 
den som ser på en kvinne for 
å begjære henne, har 

alt drevet hor 

med henne i sitt hjerte. Guds 
bud står for hvem han er 
og hva han vil at vi skal 
være. Salmene forklarer så 
fint hva budene står for: 
Salme 119:142 Din rett-
ferdighet er en evig ret-
tferdighet, og din lov er 

sannhet. Salme 119:160 
Summen av ditt 

ord er 
sannhet, og 
til evig tid 
står all 
din rett-
fer-
dighets 
lov fast.  

over budene. Det er brudd 
på Guds hellige lov som er 
synd. 
Jesus viser oss også hvordan 
loven strekker seg til å 

Skriver det gamle testamen-
tet om oppstandelsen?

? Det nye testamentet 
forteller oss masse om 
oppstandelsen så vi 

ikke trenger å tvile. Men 
som vi leser i Apostlenes 
gjerninger 23:7-8 så var 
oppstandelsen ett tema for 
diskusjon og uenighet på 
Jesu tid. Finnes det virkelig 
ikke bevis for opp-
standelsen i det gamle 
testamentet?  
 

! Jo det gjør det, her er to 
eksempler på dette:
”Isa 26:19  Dine	døde	

skal	bli	levende,	mine	lik	skal	

oppstå;	våkn	op	og	juble,	I	
som	bor	i	støvet!	For	dugg	
over	grønne	urter	er	din	
dugg,	og	jorden	gir	dødnin-
ger	tilbake	til	livet.”
Dette verset er veldig klar i 
sin tale og det er ikke noe 
rom for å misforstå dette, 
men jeg synes likevel at Jobs 
bok forteller om oppstand-
elsen på en måte som virkelig 
gir oss håp.
Job hadde 7000 får, 3000 
kameler, 500 okser, 500 esler 
og 10 barn(Job 1:2-3) Job 
fikk lide stort en liten tid da 
satan fikk lov til å prøve hans 

tro. Han mistet alle dyr og alt 
han hadde sådd, men mest av 
alt så mistet han alle barna 
sine som han elsket så høyt. 
Etter at han hadde holdt ut 
lidelsene og ikke vaklet i 
sin tro, lovet Gud han dob-
belt opp av alt han hadde 
hatt. Han endte opp med 
14000 får, 6000 kameler, 
1000 okser, 1000 esler og 10 
nye barn.
Som du ser fikk ikke Job 
dobbelt opp av barn. Vil da 
dette si at Gud ikke holder 
sitt ord? Job visste hva dette 
betydde. Sier Gud at han skal 

få dobbelt opp så vil 
han få det! Vissheten om 
at Gud vil oppreise de 
10 barna som døde - 
ved oppstandelsen - ga 
nok Job en følelse av 
takknemlighet og trygg-
het. Hvis Job hadde fått 
20 barn så ville nok hans 
sorg over sine første barn 
prege resten av livet hans. 
Det at Gud ”bare” ga 
ham 10 nye var nok til 
å fylle hans hjerte med 
glede, håp og visshet om 
den kommende oppstand-
elsen.

Hva er det frukt symbol-
iseres med i Bibelen?

? Er frukten Guds barn 
eller Guds barns 
gjerninger? 

! I Joh. 15,8 leser vi at 
Jesus sier; ”Når dere 
bærer mye frukt, blir 

min Far forherliget, og da 
er dere mine disipler”.  Vi 
vet også at: Matt 7,16 
På fruktene skal dere 
kjenne dem. Høster en 
kanskje druer av torneb-
usker eller fiken av tis-
tler? Dette sa Jesus 
om falske profeter. 
Da trenger vi å 
få svar på hva 
Bibelen mener 
om frukter.
Ikke noe sted 
kan vi lese at 
frukt er 
mennesker som 
kommer til troen. Og 
at mye frukt er mange 
mennesker som kommer. 

Frukt er dine 
gode handlin-
ger som kommer 
av et omvendt 
hjerte. Men nå er 
dere frigjort fra 
synden og er blitt 
tjenere for Gud, og 
frukten av det blir hel-
liggjørelse og til slutt det 
evige liv. Rom 6,22

Men Åndens frukt er 
kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, 
godhet, trofasthet, Gal  tål-

somhet og selvbe-
herskelse. Slike ting 

rammes ikke av 
loven. Gal 5,22-23

N å vil jeg 

høste dem inn, lyder 
ordet fra Herren. Men 

det er ingen druer 
på vin-
ranken og 
ingen 
fikener på 
fikentreet; 

bladene 
er 

visnet. Jeg 
vil gi dem igjen 
etter den frukt de 
bærer. Jer 8,13. 

Frukt er i bibelen 
symbol på våre 

gode gjernin-
ger og ikke 
hvor mange 
mennesker vi 
klarer å samle 
inn.
Guds barn er 
sammenlig-
net med 

grener. Jesus 
sa: jeg er vin-

treet, dere er 
grenene. Den 

som blir i meg 
og jeg i ham, 

han bærer 
mye 
frukt, 
men uten 
meg kan 
dere intet gjøre. 
Det er viktig at 
grenene bærer mye 
frukt. 
Hver gren på meg som 
ikke bærer frukt, tar han 
bort. Og hver gren som 
bærer frukt, renser han så 
den skal bære mer. Joh 
15;5.2 

Så bær da frukt som 
svarer til omvendelsen. 
Matt. 3;8
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På Fersk 
Gjerning
Jesus er både rettferdig og nådig. Hvis vi kun forkynner hans nåde, gir vi men-
nesker et feilaktig bilde av hvem han er. Like galt blir det å framstille han 
som rettferdig uten å vektlegge hans nåde. Da Guds enefødte Sønn fra tidenes 
morgen kom til verden, viste han oss hvordan hans Far - den eneste sanne Gud – 
tenkte og følte om oss falne mennesker. La oss finne ut litt om innholdet i denne 
demonstrasjonen. Vi begynner beretningen med en moderne lignelse, en tenkt 
historie som på mange måter kan gjenspeile en kjent bibelsk episode. 

Fem minutter senere blir aktor erklært 
skyldig. Den tiltalte blir frifunnet og kan 
gå hjem. En godt publisert rettssak blir 
avsluttet med et fullstendig ubegripelig 
resultat. Vil du vite mer om denne 
spesielle episoden, må du lese videre. 
Den er omtalt i Johannes evangelium 
kapittel 8:2-11. Les gjerne disse 10 
versene i din Bibel før du fortsetter.

En kontroversiell beretning.
Det er kjent at teologer ikke er enige 
om denne beretningens plass i Bibelen. 
Den er nemlig ikke med i enkelte tidlige 
manuskripter. Jerome skriver imidlertid 
at den var nedskrevet i flere av de greske 
manuskriptene. At grunn teksten ”Codex 
Sinaiticus” valgte ikke å inkludere beret-
ningen kan ha en naturlig forklaring. Det 
er ikke alltid lett å forstå hvordan Jesus 
løste spenningsforholdet mellom lov og 
nåde, men det skal vi tilgi dem. Det er 
ikke utenkelig at noen sliter med det 
samme i dag. Ideen om at det er en kon-
trast mellom tro og gjerning, mellom 
evangelium og dogmer, og mellom lov 

og nåde, er  mange ganger synlig i kris-
ten forkynnelse.

Med Jesus som lærer.
Denne morgenen var den 8. dagen av 
løvhyttefesten. I Joh. 7:37, leser vi at 
dagen før denne hendelsen blir kalt den 
siste store dag i høytiden. Høytiden varte 
i 7 dager (se 3. Mos. 23:36) og på dagen 
etter (den åttende), ble de av Herren 
bedt om å holde en hellig sammenkomst. 
Vi skal snart se at noen av de tilstede-
værende i templet den morgenen, ikke 
kom til den hellige sammenkomsten med 
spesielt hellige motiver.

Bibelen nevner mange steder at det var 
vanlig for Jesus å undervise i templet. 
Da jødene senere kom med sverd og 

stokker for å arrestere ham, møtte Jesus 
dem med ordene: ”Dag etter dag satt jeg 
i	templet	og	lærte,	men	da	grep	dere	meg	
ikke”,	Matt.	26:55.	Denne morgenen er 
han tilbake. Ingen snakker høyt i det 
han setter seg og lar øynene gli over til-
hørerne. De hysjer på hverandre, slik at 
han kan begynne. De er både ivrige og 
spente. Stemmen hans er rolig, sterk og 
mild. Han messer ikke riter og forutsig-
bare klisjeer med kunstig og monoton 
stemme. 

Konfrontasjon.
Plutselig tier han og blir alvorlig. Det 
blir uro et sted i flokken. En gruppe 

Den arresterte blir omtrent dratt inn 
i rettssalen. Den røffe måten ved-
kommende behandles på, lover 

ikke godt, men kan delvis forklares av de 
stadige forsøkene på å unnslippe. Etter 
at tiltalte er ført inn, vokter lovens hånd-
hevere hver bevegelse som kan varsle 
et nytt forsøk på å rømme. Aktor leser 
opp tiltalen, og legger stor vekt på 
at det er flere solide vitner som har 
observert forbrytelsen, og at det tilsyne-
latende ikke foreligger noen formildende 
omstendigheter. Aktor er i tillegg kjent 
for å være hard og kompromissløs. Det 
ligger an til at vedkommendes forsvarer 
vil få en vanskelig oppgave og neppe kan 
unngå en fellende dom. En innstilling om 
lovens strengeste straff vil trolig bli tatt 
til følge.

Noen dager er gått og siktede har vært 
i forvaring. Aktoratet og forsvarer har 
avsluttet sine prosedyrer og datoen for 
domsavsigelse er kommet. Sakens prin-
sipielle karakter har fenget folk og media. 
Tilskuergalleriet er fullt og mange andre 
står ute i hallen og venter på resultatet. 
Aktor kommer inn i salen og alles øyne 
er rettet mot den sortkledde. Han lar 
blikket gli utover rommet og stanser 
lenge ved tiltalte. Regimet er kjent for 
å fullbyrde kjennelser innen timer etter 
domsavsigelse.

“De slenger henne ned foran føttene til 
Jesus. Der blir hun liggende. Alle kan se at 
hun skjelver og er redd.
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menn trenger seg inn i sirkelen. Noen av 
dem som har satt seg på huk mens de 
lytter, blir dyttet overende før de rekker 
å reise seg. Inntrengerne stopper ikke før 
de står rett foran Jesus. To av de sterkeste 
sleper med seg en ung kvinne, som strit-
ter imot det beste hun kan, men til ingen 
nytte. De slenger henne ned foran føt-
tene til Jesus. Der blir hun liggende. Alle 
kan se at hun skjelver og er redd. Jesus 
ser på henne, men øynene hans blir ikke 
møtt, for hun ser ned. Deretter flytter 

han blikket til teologene som kom med 
henne. Han har sett dem alle før. Mange 
kjenner han ved navn.  

Høytidelig og med overdrevet stemme-
volum, anklager de henne. De er sikre på 
at Jesus ikke kan unngå fellen de har lagt 
for ham denne gangen. Endelig har de en 
vanntett sak, tror de. Det er i hvert fall 
taktisk nødvendig at galleriet, den stadig 
voksende flokken med tilhørere, får med 
seg hvert ord. Du må ha opinionen med 
deg skal du lykkes, heter det. ”Mester”, 

sier de, eller lærer, som ordet betyr. De 
ser seg triumferende omkring og sørger 
for at alle får med seg det som sies. 
”Denne	kvinnen	er	grepet	på	fersk	gjern-
ing”. De stirret utfordrende på ham. ”I 
loven”, fortsetter de, ”sier	Moses	at	slike	
kvinner skal steines – hva sier du?”

Den stakkars kvinnen er bare et instru-
ment i spillet. Det er Jesus de vil ta. De 
kjenner til at han har en svakhet overfor 
det svake. De vet at han føler en åpen-

bar attraksjon for de mange som bommer 
på målet, men ønsket at de kunne treffe 
oftere. Svikefulle tollere og åpenbare 
syndere som er lei av sin synd, men ikke 
vet hvordan endring kan oppnås, søker 
hans nærhet, Mark. 2:15-17.

Nåde eller rett.
Jesus har mange måter å takle denne sit-
uasjonen på. Han kunne for eksempel 
påpeke det uriktige sitatet de kom med 
fra Mose lov. De har valgt ut den delen av 
påbudet som passer dem best. Metoden 

er like effektiv og velbrukt som den 
er bedragerisk, men kan bare benyttes 
i møte med uvitenhet og er dessverre 
derfor ofte anvendelig. 

Med daværende Bibel som referanse, 
kunne Jesus lett vist dem at Skriftene sier 
at både kvinnen og mannen selvfølgelig 
skal anklages når nevnte synd blir begått. 
Du finner dette omtalt i 3. Mos. kap. 20. 
For de er da begge skyldige! Selvfølgelig 
er de det. Hun har neppe overfalt og 
voldtatt den hjelpeløse mannen mot hans 
vilje! Jesus kunne ha torpedert hele 
skuespillet med to ord. ”Hent mannen!”

Hva skal Jesus gjøre? Hvis han lar nåde 
overskygge det som er rett, vil de be- 
skylde ham for å ignorere Mose lov. Lar 
han rett kanselere nåde, vil de anmelde 
ham for opprør mot romersk lov. Jødenes 
råd var i praksis fratatt retten til å eksek-
vere en dødsdom, men unntak hadde 
forekommet, og ville også finne sted etter 
Jesu tid. (Ap.gj. 7:54-60) I forbindelse 
med rettssaken mot Jesus, sier jødene 
rett ut til Pilatus: ”Vi har ikke rett til å ta 
livet	av	noen”, Joh. 18:31.

Det kan hjelpe oss å forstå Jesu hold-
ning, både til kvinnen og til fariseerne, 

når vi husker at synd i Bibelen defin-
eres som brudd på Guds lov, 1. Joh. 
3:4, som igjen er forårsaket av en brutt 
forbindelse med Skaperen. Da er det 
ikke navnet på symptomene som er det 
viktigste, men behandlingen av sykdom-
men som forårsaker dem. Både kvinnen 
og de aggresive fariseerne hadde syndet, 
men fariseernes synd var vel så alvorlig 
som hennes. Hun visste om sitt neder-
lag og ønsket tydeligvis tilgivelse og 
endring. De forsto neppe sin egen til-
stand, og var primært opptatt av lovens 
påbud. Fariseerne ønsket ikke å se kvin-
nen omvendt og frelst. De ville bare 
dømme og straffe henne. 

Jesu respons
Etter at prestene har formulert ankla-
gene, venter de spent på Jesu respons, 
som ganske enkelt ikke kommer. Han 
sier ingen ting! I stedet bøyer han seg 
ned, der han sitter, og begynner å skrive 
i sanden eller kanskje i sandstøvet som 
dekker steinhellene. Bibelen sier ikke 
noe om hva han skriver. Det var vanlig 
praksis på den tiden at dommeren, i 
taushet og i samtlige vitners nærvær, 
først skrev ned dommen i tiltalen for 
deretter å lese den høyt. Kanskje noen 
av de tilstedeværende misforsto Jesu 
handling, og antok at han samtykket i 
skyldspørsmålet, og skrev ned anbefalt 
straff, som han etterpå ville forkynne 
muntlig. På en måte gjorde han jo det, 
men ganske annerledes enn fariseerne 
hadde forestilt seg. De navnga offentlig 
hennes synd og forventet hans offentlige 
dom. Han skulle snart viste dem deres 
personlige synd, og la deres egen sam-
vittighet dømme dem. Hvis du vil vite 

forskjellen på Guds og menneskers fram-
gangsmåte, er dette noe å merke seg. 
Det røper også hvem som har valgt å 
følge Jesu eksempel og hvem som ikke 
gjør det. 

Er du forresten oppmerksom på at å 
skrive i sand eller sandstøv, hadde en 
spesiell symbolsk betydning for jødene? 
I Jer. 17:13 finner du prinsippet uttrykt 
slik: ”Alle	de	som	forlater	deg,	skal	bli	
til	 skamme.	De	som	viker	 fra	deg,	skal	
bli	 skrevet	 i	 støvet.	 For	 de	 har	 forlatt	

kilden	med	det	levende	vann,	Herren.”	Å 
skrive i sandstøv signaliserte dom over 
dem som hadde forlatt Guds vei. Det er 
det enkelte individ Jesus vil ha tak i. For 
å nå fram til kvinnen som ligger foran 

ham, må anklagerne bort. For å motivere 
dem til å forlate scenen, må han over-
bevise dem om at anklager-rollen ikke 
passer. Han velger i stedet å invitere dem 
til erkjennelse. 

De som står nærmest legger kanskje 
merke til at Jesus former ord i sanden, 
ord som uttrykker holdninger og atferd i 
deres liv. Et mer spesifikt begrep på det 
han skriver, er synd. Alvorlig og ubekjent 
synd. Etter hvert som de lite pene ordene 
blir gjenkjent av personene det gjelder, 

visker han dem kanskje stille ut, og 
skriver nye ord. Han har bare tilgjengelig 
den lille plassen han kan nå med hånden 
der han sitter. Det er som om ordene, 
så vidt synlige i sanden, hever seg 
fra marken og treffer dypt og kraftig. 
Folkemengden legger merke til at de 
lærde fariseerne rygger ut av ringen med 
bekymrede ansiktsuttrykk. 

Hvem kan dømme?
Jesus reiser seg. Mens blikket hans glir 
fra den ene til den andre, sier han. ”Den 
av	dere	som	er	uten	synd,	kan	kaste	den	
første	steinen	på	henne”. De ser alle ned. 
For med ett vet de at han vet. Er hun 
uskyldig, kvinnen, siden han forsvarer 
henne? Nei, fariseernes anklager var ikke 
falske. Hun er skyldig. Det er ikke et 
fnugg av tvil om skyldspørsmålet. Men 
hvordan kan selveste Jesus sitte der og ta 
imot, forsvare og beskytte en person som 
på en så grov måte har brutt hans lov? 

Kan du høre argumentene selv i dag? 

“De slenger henne ned foran føttene til 
Jesus. Der blir hun liggende. Alle kan se at 
hun skjelver og er redd.

“De slenger henne ned foran føttene til 
Jesus. Der blir hun liggende. Alle kan se at 
hun skjelver og er redd.

Amina Lawal ble dømt til 
steining. Hennes synd var 

at hun fikk barn mer enn 
9 måneder etter at hennes 

mann hadde gått fra henne 
og hennes tre barn. Like etter 

traff hun en ny mann som 
lovde å gifte seg med henne. 

Det gjorde han ikke, men et 
nytt barn ble resultatet. 32 

årige  Amina ble dømt til 
døden ved steining. Selv om 
loven også påbyr steining av 

mannen ble far til Aminas 
barn ikke dømt. Han nektet 

at han var faren og fikk aldri 
noen dom. Noen DNA test 

ble aldri tatt. Saken ble anket 
til den høyeste domstolen i 

Nigeria og her ble hun til 
slutt frikjent etter massive pro-
tester fra hele verden. Nå kan 
hun være mor for sine 4 barn.   

Amida brøt en lov, men ble møtt med en urettferdig behandling. Til slutt 
ble hun møtt med nåde og fikk gå hjem. Slik møter også Gud oss 

enten det er rettferdig eller urettferdig. Nådig og barmhjertig er Herren, 
langmodig og rik på miskunn Salm 145;8. Og slik var også Guds sønn; 
han som “ble menneske og tok bolig ibant oss, og vi så Hans herlighet, 

den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og 
sannhet” Joh 1;14. Der loven krevde dødstraff tok han til slutt straffen på 

seg, for at vi skulle gå fri.

Amina fikk til 
slutt nåde
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”Selv om hun ikke er den eneste som 
er skyldig, burde hun jammen bære sin 
del av lovbruddets konsekvens! Hva er 
det egentlig som foregår her? Har ikke 
Jesus noen standard og norm? Når selv 
falne mennesker reagerer, kan da ikke 
en hellig og syndfri Jesus være likeglad!  
Kanskje responsen ikke er helt ukjent 
for deg, enten du nå er sender eller 
mottaker av budskapet. Hva er egentlig 
Guds holdning til synd? Han hater den! 
Han ser på synd som sin absolutt verste 
fiende. Så voldsomt hater han synd, at 
han har bestemt seg for å gjøre alt for å få 
den utradert fra universet. Guds geniale 
plan er ikke å utrydde alle som synder, 
for da ville denne kloden blitt ganske 
sparsomt bebodd. Han har satt seg som 
mål å skille synden fra synderen. ”Drep 
henne” sa de religiøse lederne. Det er 
hva loven Herren selv ga israelfolket 
krever. ”Hvordan kan jeg helbrede og 
forandre henne slik at hun ikke faller 
igjen,” tenkte Jesus. Hvordan kan hun 
bli et helt annet menneske, med et nytt 
innhold i livet? Hvordan kan hun oppleve 
fred og styrke i stedet for skyld og svak-
het?

Tilgitt og helbredet.
Jesus snur seg mot kvinnen, som ligger 
der fariseerne kastet henne ned. Hun 
hørte ordene da han sa: ”Den av dere 
som	er	uten	 skyld”. Skal det ende slik, 
tenker hun kanskje. Hun oppfatter nok 
at noen av prestene går, og tror kanskje 
at de skal hente steiner. Men ingen av 
dem kommer tibake. Jesus sier til henne. 
”Hvor	er	de?	Har	ingen	fordømt	deg?” 
Langsomt løfter hun hodet og ser seg 
forundret omkring. Jesu ord og ansikt 
vitner ikke om at dette er hennes siste 
dag. Hun rister forsiktig på hodet, og 
sier; ”Ingen, Herre”. Da kommer det fra 
Jesu munn: ”Heller	ikke	jeg	fordømmer	
deg.	 Gå	 bort	 og	 synd	 ikke	 mer”. Hun 
har satt seg helt opp nå og nistirrer på 
denne mannen som har reddet hennes 
liv. Hvem er han? Er det virkelig sant? 
En bølge av kjærlighet strømmer gjen-
nom henne. En takknemlighet som ikke 
kan formes i ord fyller hennes hjerte. 
Samtidig kjenner hun en dyp anger og 
fortvilelse over å ha latt seg lure til å 
synde mot Israels Gud og bryte hans hel-
lige lov.

Kan du høre Jesu stemme? Han bruker 
ditt navn. ”Heller	 ikke	 jeg	 fordømmer	
deg,	gå	bort,	og	synd	ikke	mer”.

Årsaken til en slik utvikling er 
at Guds fiende til slutt vil klare 
å samle omtrent alle religiøse 

bevegelser på jorden til en enhet som 
bygger på ubibelsk lære og motsetter 
seg viktige bibelske sannheter.

Hvis vi søker enhet, trygghet, aksept og 
tilhørighet i den teologi som flertallet i 
kristenheten holder seg til, er det store 
muligheter for at vi kan bli ledet bort fra 
Guds sannheter. Det er vesentlig å reg-
istrere at den kristendommen som fører 
mennesker vekk fra Gud, inneholder en 
god del lære som er rett og akseptabelt. 
Nettopp det er et sentralt ledd i djevel-
ens forførelse. Var alt galt ville ingen la 
seg lede vill, men på noen avgjørende 
områder er falsk lære snedig blandet med 
nok sannhet til at få oppdager bedraget. 

Å være antiautoritær betyr et bevisst 
valg om å være fullstendig løsrevet fra 
behovet for automatisk å følge, under-

  Hvem 
følger 
  du? 

ordne seg og vise lojalitet til trosvedtak 
som lanseres av ideologiske sammenslut-
ninger. Det innebærer også prinsippet 
om aldri å plassere menneskers menin-
ger mellom oss selv og Gud og likeledes 
alltid å teste innholdet i all forkynnelse 
med det Herren har åpenbart i Skriften.

Denne observasjonen indikerer også at 
personer, som av ulike grunner velger 
ikke å være antiautoritære, og derfor lar 
andre, og primært flertallet, vurdere og 
bestemme for dem hva som er sant, utset-
ter seg for fare. Hierarkiske strukturer 
har alltid vært djevelens mest virknings-
full metode i anstrengelsen med å lede 
mennesker bort fra Guds plan. Hver gang 
Guds fiende klarte å forføre Israels ledere 
til å følge skikkene, tilbedelsesritene 
og gudstjenesteformene til folkeslagene 

Bibelen viser at det er viktig å være 
antiautoritær for å kunne forbli                                                                     
Guds trofaste og sanne barn i endetiden.

av John Berglund

til å kjøpe og selge blir konsekvensene 
av å lyde Herren
og tilbe Ham på den eneste dagen han 
fra skapelsen av helliget og velsignet 
for alle til alle tider, (1. Mos. 2:3), vil 
mennesker måtte vise offentlig hvor de 
har sin lojalitet. Herren selv kaller sab-
batshelligholdelse et tegn og merke på 
troskap, Esek. 20:20. 2. Mos. 31:13. Den 
katolske kirke kaller i sin litteratur søn-
dagshelligholdelse et tegn og merke på 
lojalitet til pavens myndighet som Guds 
representant og Jesu vikar på jorden, 
med makt til å endre Guds bud. Dyrets 
merke har å gjøre med holdning, tilbe-
delse og lojalitet, ikke tekniske data 
chips.  

Det var da de valgte å være trofaste mot 
Herren og nektet å bryte et av Guds hel-
lige bud at Daniels venner ble kastet i 
ildovnen. Ved igjen å nekte å bryte et 
av Guds bud vil også Herrens trofaste 
endetidsfolk demonstrere for all verden 
at de har Jesu tro og holder hans bud 
(Åp. 12:17. 13:10). Kristne som da 
er vant til å delegere trosbeslutninger 
til sine religiøse ledere, vil automatisk 
følge flertallet og la hierarkiet avgjøre 
hva som er rett eller galt. De vil ta 
dyrets merke og gå fortapt. Kun de som 
er antiautoritære og ikke lar mennesker 
bestemme hva de skal tro og mene, men 
følger Jesu eksempel og setter et per-
sonlig gudsforhold og bibelens sann-
heter foran kirkens ubibelske vedtekter, 
vil bli stående på Herrens side. De vil 
møte djevelens raseri men vil samtidig 
demonstrere at de tilber og tjener him-
melens Gud. Med en slik karakter og 
mentalitet, er de rede til å bli borgere i 
Guds rike. 
Kilder: 
A doctrinal Catechism on the obedience 
due to the church. 3 ed. Kap 2  s.174
Catholic Virginate, october 3 1947  s.9
Faith of Our Fathers, kardinal Gibbons  
1917 utgaven  s. 72-73
The bad popes/10 worst popes of all 
times

Fortsettelse	fra	s.22 Fortsettelse	fra	s.35
Hvem følger du? Maitreya står fram

mektige bedraget som folk flest vil falle 
for. Ut fra Bibelen vil de kunne avsløre 
bedrageren, selv om han er forkledd. 
Prøvetiden kommer til alle. Den avslører 
hvem som virkelig er kristne. Er Guds 
folk så grunnfestet i hans ord at de ikke 
engang vil tro det de ser og hører? Vil 
de i en slik krisetid holde seg til Bibelen 
og Bibelen alene? Satan vil gjøre alt han 
kan for å hindre dem i å berede seg for 
den dagen. Han vil legge hindringer i 
veien for dem, involvere dem i verds-
lige foretagender og tynge dem ned med 
hverdagens bekymringer så trengselsti-
den kommer overraskende på dem.”

Om Maitreya finnes eller ikke, eller 
om han er satan selv, vet vi ikke på 
nåværende tidspunkt, men vi er overbev-
iste om at overgitte, bibeltro kristne med 
Guds Ånds hjelp, kan avsløre djevelen 
i alle hans forkledninger. Verden skal 
advares.
                           
*Les tidligere artikler i MVV om dette.
(Kilder: Advarsel: dersom du ønsker å gå 
inn på disse sidene så be din himmelske 
far om beskyttelse i Jesu navn. Ikke gjør 
det med ren nyskjerrighet som motiv, 
men for å ”avsløre djevelen i alle hans 
forkledninger”. Flere av disse sidene er 
ren spiritisme og inviterer til kontakt 
med onde ånder.

http://www.blessedquietness.com/JOURNAL/
prophecy/matraya3.htm http://www.grmi.org/
renewal/Richard_Riss/history.html      http://
www.waynepeterson.com/bio.html                           http:/
/www.waynepeterson.com/highlights.html                                                                                                                             
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omkring dem, lyktes han med å føre 
hele folket bort fra Herren. De gangene 
han hadde trofaste ledere, fulgte folket 
også dem. Siden lederes troskap aldri 
kan garanteres og de samtidig påvirker 
mange, er blind lederlojalitet både farlig 
og uaktuelt for ekte kristne. Djevelen har 
alltid vært opptatt av å lage hierarkiske 
systemer hvor han kan forføre mange 
gjennom noen få. Han 
arbeider derfor intenst 
med å påvirke kristne 
miljøer til å bli mer og 
mer sentraliserte, led-
erstyrte og autoritære. 

Det er såre enkelt å 
lage en ytre struktur og 
form hvor demokra-
tiske prosesser tilsyn-
elatende er arbeids- 
malen for både valg og 
programprioritering, 
men hvor ideologisk 

diktatur i praksis avgjør alle vedtak. 
For å bli ”demokratisk” nominert” 
må du ganske enkelt i forveien ha 
synliggjort at du tilpasser deg den 
ideologien som alt er udemok-
ratisk vedtatt, men som aldeles 
ikke behøver å være bibelsk rett. 
Guds fiende setter inn en voldsom 
forførelse med snedige angrep 
spesielt rettet mot kristne ledere, 
og lokker dem med anerkjennelse 
og popularitet, god medieomtale, 
innlemmelse i felleskirkelige 
fora og popularitet. Motytelsen 
er at de tilpasser seg de kollek-
tive økumeniske forventningene 
og prioriteringene. Siden leder-
suksess nesten alltid blir vur-
dert ut fra hvor godt man blir 
talt vel om av mennesker uten-
for egen krets, er fellen lagt 
og resultatet ofte forutsigbart. 
Vi må be mye for våre kristne 
ledere. Samtidig må vi aldri 
være redde for åpent å påpeke 
de ideologiske feilgrep de 
kan bli forført til å støtte og 
innlemme i eget kirkesam-
funns prioritering, program-
mer og praksis.  

I Johannes Åpenbaring for-
teller Jesus oss at like før 
alt er slutt her nede, skal 

djevelen ha klart 

å gjennomføre, på globalt plan, det han 
mange ganger maktet å få til på lokalt 
plan ned gjennom historien. Da språket 
ble forvirret mens babylontårnet ble 
bygd, klarte Herren for en stund å stagge 
djevelens planer. Folkene på jorden 
ble spredt og sentral styring ble avver-
get. I perioder klarte Guds motstander 
igjen å få etablert makthierarkier. For å 

lede mennesker 
på grasrota til 
å akseptere og 
følge et 
meningshier-
arki, enten det 
er på et politisk 
eller religiøst 
område, viser 
historien at to 
alternative fram-
gangsmåter ofte 
ble benyttet. 

En metode er å 
bruke makt og true opposisjonen med 
represalier. Politiske despoter har benyt-
tet denne metoden flittig. For å unngå 
konsekvenser vil da et flertall lett bøye 
seg for overmakten på grunn av frykt. 
Det vil alltid være noen bråkmakere som 
ikke lar seg manipulere hvis de ser at 
den kollektive prosessen er uriktig ut 
fra objektive kriterier, men siden de er 
i mindretall, kan de ignoreres, parkeres, 
utelukkes eller elimineres. Den politiske 
makten hierarkiledelsen til enhver tid 
besitter, avgjør hvilken metode er mulig 
å benytte for å true og ramme dem som 
har mot, integritet og nok kjærlighet til 
sannheten slik at de sier fra. 

En annen effektiv metode i å forføre 
massene, er at folket ikke helt forstår hva 
den hierarkiske ledelsen foretar seg. Da er 
bortforklaring, usannhet eller taushet en 
brukbar framgangsmåte. Begge metoder 
betinger at en prosess i forveien har 
formet flertallets holdninger, slik at 
mange nok finner det hensiktsmessig å 
delegere til systemet oppgaven å vite og 
gjøre. På Jesu tid var denne metoden godt 
utviklet. En god del jøder lot presteska-
pet og fariseerne bestemme. Da fikk de 
selv være i fred og de risikerte ikke noe 
hva eget liv angikk. Så lenge borgerne 
eller medlemmene ikke signaliserer mis-
nøye får de som regel være i fred. En 
passiv medlemsmasse er slike systemers 
beste venn.

Under middelalderen klarte pavemakten, 
støttet av politiske systemer de selv hadde 
kontroll over, å komme i en makt-posis-
jon som savner sidestykke. Det holder 
ikke å hevde at presteskapet hadde gitt 
seg selv all makt. En slik tilraning kunne 
ikke ha funnet sted om ikke folket samti-
dig hadde delegert all makt til presteska-
pet, ved å fraskrive seg eget ansvar. Selv 
om konsekvensene for synlig opposisjon 
var alvorlige, har historien ofte vist at 
både politiske og religiøse diktaturer kan 
styrtes når folket står sammen. Øst-Tysk-
lands fall og den protestantiske refor-
masjonen er eksempler. Til tider var 
forholdene innen den katolske kirke så 
ekstreme at absolutt alle kunne se og 
vite at den religiøse eliten ikke var 
ledet av Gud. I litteratur utgitt av pave-
makten selv, blir forholdene beskrevet 
så detaljerte at det kan ta nattesøvnen 
fra sarte mennesker. Pavene drev person-
lige horehus for seg selv og den åndelige 
eliten. De myrdet og stjal og repre-
senterte et mafiasystem som herjet med 
mennesker og verdier. Svindel, utukt og 
massiv djevelskap dominerte kirkesyste-
met. Smågutter ble utnevnt til paver for 
å holde tittel og makt i familien og i 
visse perioder drev flere samtidige paver 
klappjakt på hverandre. Den av dem som 
klarte å myrde sine konkurrenter ble 
kåret til Jesu vikar og Guds representat 
på jorden. (KILDE).

En ikke uvesentlig observasjon er at den 
katolske kirke nok kan beklage kirkens 
blodige og ikke minst umoralske historie 
fra både før og nå, men hevder likevel at 

denne kirken alltid - også gjennom den 
mørke middelalder, da mye av dette 
fant sted - var Guds sanne menighet. 
Denne vurderingen bygger nettopp på 
ideen at det er hierarkiet eller ”systemet” 
(kirkemakten, strukturen, organisasjonen 
bestående av paven som person sammen 
med kardinalene, biskopene og prest-
ene) som viderefører Guds myndighet 
og autoritet, ikke fruktene av dette syste-
met. Det forekommer oss at Gud i Bibe-
len hevder det stikk motsatte. Ingen er 
”Abrahams	barn” uten å ha ”Abrahams	
gjerninger”, Joh. 8:39. Ifølge Jesus 
selv er det fruktene - og fruktene alene - 
som avgjør hvem 
som er på Guds 
side. Det følger 
ingen guddom-
melig autoritet 
med usannhet og 
falsk lære eller der 
synd ikke lenger 
representerer et 
beklagelig fall, 
men dyrkes, rafin-
eres og prioriteres 
i Guds navn. 

Når vi kommer til den siste tid, og ikke 
se bort ifra at den ikke bare kommer 
men også er, kan vi regne med at djeve-
len igjen vil søke å få etablert et hierar-
kisk globalt religiøst system for å kunne 
oppnå det han ønsker i kampen mot him-
melens Gud. For at dette skal kunne finne 
sted, må det innenfor de enkelte kirke-
samfunnene først etableres lokale ideol-
ogiske hierarkier. Dette må nødvendigvis 

være på plass for å øke muligheten for at 
flertallet av medlemmene i hver kristne 
subkultur, av valgt uvitenhet eller av 
frykt for represalier, vil følge sine ledere. 
I en såpass opplyst tid som vår, kommer 
denne uvitenheten neppe av at kunnskap 
om det som kan vites er fraværende. 

Under den mørke middelalder, da den 
katolske kirke forbød medlemmer å eie 
og lese Bibelen, kunne uvitenhet lettere 
vedvare. I vår tid er alt annerledes. Et 
trykk på internettknappen kan bringe det 
meste av informasjon om alt tenkelig inn 
i hver stue og avkrok. Endetidens ideol-

ogiske uviten-
het må være 
resultatet av en 
s y s t e m a t i s k 
prosess hvor 
det over tid ble 
forkynt med 
ord og hold-
ning at per-
soner på toppen 
av meningshi-
erarkiet er priv-

ilegerte til å vite hva som er sant og 
viktig og at medlemmer er forpliktet til 
å godta at det er slik. Denne prosessen 
har alltid vært den samme. Guds fiende 
ser ingen grunn til å endre et system 
som fungerer godt. Akseptering, inn-
lemmelse og posisjoner ble belønningen 
for systemlojalitet. Stigmatisering, bak-
talelse, falske vitnesbyrd og utelukkelse 
ble straffen for å følge personlig over-
bevisning som ledet til nødvendigheten 
av å måtte påpeke det som er uriktig. 

Babels tårn: Gud var imot 
sentralisering av makt. Det 

viste han da han forvirret 
språkene da de ville bygge 

Babels tårn. Da Moses startet 
den første statsdannelsen 
ville Gud at de skulle være 

uten konge i Israel.
Bildet under viser en Baby-
lonsk konge som står på et 

dyr. Dette symboliserte guden 
som ga dem makt og styrke til 

å styre. I Åpenbaringsboken 
får vi se en kvinne som rir på 

et dyr og som har Babylon på 
sin panne. Det står om henne 
at hun undertrykker Guds folk 

og har forsøkt å herske over 
dem med voldlige midler. Et 
globalt religiøst scenario vil 
oppstå i den siste tid. Vil da 
også det nye babylon gjøre 

som gamle Babylon, å hevde 
at Gud har gitt dem makt til å 

herske?

Presteskapet i Israel: 
Presteskapet ble 

avskaffet i det nye 
testamentet. Nå skulle 

alle de troende være 
prester underlagt en 

øversteprest og 
autoritet, Jesus. 

Religiøse ledere i dag 
har derfor ingen 

læremessig rolle over 
andre, men kun en 

koordinerende rolle i 
fellesskapet av tro-

ende.

Så lenge borgerne 
eller med-

lemmene ikke sig-
naliserer misnøye 
får de som regel 
være i fred. En 
passiv medlemsmasse 
er slike systemers 
beste venn.

Et trykk på inter-
nettknappen kan 

bringe det meste av 
informasjon om alt 
tenkelig inn i hver 
stue og avkrok. 
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Både politiske og religiøse systemer som 
ikke har valgt å følge Guds prinsipper, 
vil automatisk ende opp med denne opp-
skriften. 

Den siste tid.
Det foreligger en 
massiv dokumen-
tasjon på at den 
politisk-religiøse 
makten omtalt i 
Johannes Åpen-
baring kapittel 13, 
versene 1-10 rep-
resenterer pavemakten. Vi har her i MVV 
skrevet en rekke artikler over flere år som 
viser det. Vennligst les tidligere artikler 
som fokuserer på dette emnet hvis du 
søker mer informasjon om denne bevis-
førselen. Det står om denne makten at 
den i endetiden vil sørge for at omtrent 
”alle	 som	 bor	 på	 jorden”, vers. 8, ja 

”all	 jorden” vers 3, ”fulgte	 etter” (lot 
seg lede til å tro det samme og under-
ordne seg dette pavedyrets teologi, pri-
oriteringer og metoder). 

Vi tror det 
politiske og 
religiøse USA 
er det andre 
”dyret” omtalt i 
Åp. 13 fra vers 
11. I en politisk/
religiøs alli-
anse, vil denne 

makten ved hjelp av en fallen og forført 
protestantisme,  lede verden vekk fra 
sentrale sann-heter i Guds Ord ved hjelp 
av tegn, undre og mirakler. Forførelsen 
vil til slutt forårsake at omtrent alle 
tar ”dyrets merke” og derved viser sin 
troskap til pavesystemet. 

 Protestantiske kirkesamfunn som er blitt 
forledet til å akseptere pavekirkens falske 
kristne hviledag, den hedenske soldagen 
- søndag, i stedet for Herrens sabbat, 
lørdag, er allerede i en prosess hvor det 
til slutt blir naturlig å ta ”dyrets merke”. 
Når alle i siste instans må ta et offentlig 
og synlig standpunkt, presenteres de med 
to alternativer. (1) Å tilbe Gud på sab-
baten, hans hellige lojalitetsdag, som 
alltid var og i følge Guds Ord ennå er og 
vil fortsette å være tegnet på troskap mot 
Herren. (2) Eller å tilbe på antikristmak-
tens ubibelske alternativ, dagen viet den 
hedenske solguden, søndag. 

Når forfølgelse og fratagelse av mulighet 
til å kjøpe og selge blir konsekvensene 
av å lyde Herren og tilbe Ham på den 
eneste dagen han fra skapelsen av 

Frykt kan bli vår værste fiende. En leder som handler ut 
fra frykt, kan gjøre store feil. I bibelhistorien ble de største 
feilene begått av ledere som var motivert av frykt. Blant 
dem var Saul, Sedekia og lederne på Jesu tid. Frykt er 
ofte irrasjonel. 
Et eksempel på hvordan en leder kan få frie tøyler til å 
vedta folkefiendtlige lover med befolkningens velsignelse 
skjedde etter 911. (Bilde til høyre) Hvis en leder bruker 
frykt som middel til å få vedtatt lover samtidig som han 
selv viser seg som den som kan og er istand til å beskytte 
folket, har han dem i sin hule hånd.  

Nederst: At den assyriske kongen måtte beskytte folket 
mot farer var uttrykt i seglet hvor kongen ofte ble sett 
kjempene mot løver. Arkeologiske funn viser at kong 
Ashurbanibal hevdet: “The hills resound with their roar-
ing, the wild animals tremble. They pull down the cattle, 
spill human blood as well. Corpses of men, cattle and 
sheep lie in heaps as if the plauge has killed them. Shep-
herds and herdsmen lament at what the lions have done. 
The villages are in mourning day and night” Også Ashur-
banibals forgjenger Nimrod ble ansett som en beskytter 
av folket: “Nimrod, den store jegeren for Herren” (-)   Selv 
om det er viktig at ledere beskytter folket er det også 
viktig at vi er klare over at det er i disse situasjonene 
folket må holde fast på demokratiet og kontrollen. Å legge 
alt i en leders hender på grunn av frykt kan bli like fatalt 
som det som skjedde ved Babels tårn. En god leder 
trenger ikke å ta avgjørelser som ikke tåler gransking.

Guds fiende ser 
ingen grunn til å 

endre et system som 
fungerer godt

Finnes det 
virkelig en 
djevel?
Eller er han bare en fantasifigur? 
Av Steinar Berglund

Kan det være at vi sitter med et feil bilde av hvem djevelen eller Satan 
er? Kan dette være en del av Satans store forførelse? Og hvordan kan vi 
stå imot ham hvis vi ikke engang er sikker på hans eksistens?

Adam og Eva ble advart om at 
Satan oppholdt seg på jorden, 
men likevel, da Eva møtte ham, 

ble hun forført av hans milde og 
hyggelige vesen som appellerte til henne. 
En forfatter vi tror var inspirert av Gud, 
Ellen G. White, skriver: ”Hadde hun 
(Eva) blitt tilsnakket av en engel, så ville 
hennes frykt ha vært stor, men hun hadde 
ikke trodd at den fascinerende slangen 
kunne være et medium for den falne 
fienden.” (Patriarker og Profeter s. 54.)
Satan vil alltid prøve å fremstå som 
noe annet enn det han er, for hvis han 
skulle gi seg ut for 
å være den engelen 
som bibelen fortel-
ler at han er, ville 
ingen ha hørt på 
ham. Det at vi i dag 
er åpne for å tale 
med engler og tale 
med våre døde er et resultat av Satans 
påvirkning. Bibelen er veldig klar i sin 
tale om at spiritisme er fra djevelen, (3. 
Mosebok 19:31), og at vi ikke skal ha 
noe med det å gjøre. 
De aller fleste har ikke kunnskap om 
hva Bibelen sier, derfor er de ikke redde 
for å prøve ut åndemanere, spåmenn og 
klarsynte, og når de gjennom dem får 
oppleve mirakler, vil de aldri mistenke at 

djevelen kan stå bak noe som virker 
så ”godt”. Om det er en rød djevel 
med hale, horn og høygaffel du 
tror på, eller om det bare er en 
slags negativ kraft som forsty-
rrer balansen i universet, så er 
Satans bedrag like effektivt. Vi 
forventer ikke å møte ondska-
pens makter forkledd som noe 
veldig godt!
1. Peter 5:8 ”Vær	edrue,	våk!	Deres	
motstander	djevelen	går	omkring	som	
en	brølende	løve	og	søker	hvem	han	kan	
oppsluke.”

Dette er ikke 
en tom advar-
sel! Hvis vi 
ikke forbere-
der oss ved å 
lese hva Bibe-
len sier, er 
ytterst forsik-

tige og hele tiden ber Gud om å befri oss 
fra det onde, vil denne brølende løven 
oppsluke oss. Bibelen forteller at engler 
kan ta på seg en form av mennesker så 
vel som slanger.	”Glem	ikke	gjestfrihet!	
for	ved	den	har	noen	uten	å	vite	det	hatt	
engler	til	gjester,”	Heb.	13:2.
Alt nevnte forfatter, Ellen G. White 
skriver: ”Satan vil bruke enhver anled-
ning til å føre mennesker bort fra deres 

“Satan vil allitd 
prøve å fremstå som 

noe annet enn det 
han er.  

           Fortsetter s. 18
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samarbeid med Gud. Han og hans onde 
engler som falt med ham, vil vise seg på 
jorden som mennesker og søke å forføre. 
Guds engler vil også vise seg som menn 
og kjempe imot djevelens planer. Vi har 
vår del å spille i alt dette”. (Manuscript 
Releases 8:399.)
Engler har veldig stor makt. De kan ta 
form som både dyr og mennesker og 
muligens alt mulig annet også. Vi kan 

alle ha sett engler, både gode og onde, 
uten å være oppmerksomme på det. Men 
bli ikke bedratt! Satan eksisterer og er 
der ute sammen med alle sine ånder/
engler. 
Satan er ikke noe ”mer” enn en skapt 
engel, Han var en mektig Kjerub står 
det i Bibelen, Esekiel 28:14.15, og vi 
må ikke glemme at han fremdeles er en 
engel.
Han ble skapt langt bedre enn men-
neskene, og eksisterte fra før synden kom 
inn i verden. Han er mektigere og smar-
tere enn vi kan forstå, og han har også 
en kraft som vi ikke kan fatte. I Jobs bok 
leser vi at Satan har kraft til å slå men-
nesker med sykdommer, hvis ikke Gud 

hindrer ham.”Da sa Herren til Satan: Se, 
han	 er	 i	 din	 hånd;	 spar	 bare	 hans	 liv!	
Så	gikk	Satan	bort	fra	Herrens	åsyn,	og	
han	slo	Job	med	onde	byller	fra	fotsålen	
til issen,” Job. 2:6-7. Vær oppmerksom 
på at hvis Satan kan gi oss sykdommer 
så kan han nok også fjerne sykdommene 
han har gitt oss. Helbredelse alene, er 
derfor ikke i seg selv et bevis på Guds 
kraft. Alt må prøves med Bibelen for å se 

om det er fra Herren! 
I Johannes Åpenbaring leser vi at han har 
kraft til å utføre mirakler. ”Og	….	gjør	
store	under,	så	at...	endog	ild...	faller	ned	
fra	himmelen	på	jorden	for	menneskenes	
øyne,	Åp. 13:13.” Vi vil ikke kunne greie 
å stå imot Satan på egen hånd fordi han 
kjenner til hvordan menneskene fungerer 
og hva som påvirker dem. Han har jo 
også 6000 år med erfaring i å lære seg de 
beste metodene til å lure og bedra men-
nesker.
Vi leser at da Satan ble kastet ut av him-
melen, tok han med seg 1/3 av alle eng-
lene ”med sin hale”. I Bibelen kan vi 
finner ut hva som er ment med dette 
bilde. ”Eldste	 og	 aktet	 mann	 er	 hodet,	
og	en	profet	som	lærer	 løgn,	er	halen”, 
Jes. 9:15. Satan greide ved sine løgner 
og forvirringer å lure 1/3 av alle englene 
selv om disse hadde en god forbindelse 
til Gud og er mye klokere enn oss.
Tenk deg den enorme kampen som finner 
sted rett rundt oss, men som vi ikke kan 
se. Satan visste at Jesus skulle bli født og 
han gjorde alt i sin makt for å utrydde 
Ham. Med Jesus hadde det holdt at han 
bare fikk Ham til å synde en eneste gang, 
siden Jesus måtte være et ”lytefritt lam”. 
Satan gikk ut til makter og myndigheter 
for å påvirke dem til å gjøre de mest gru-
somme handlingene.
Satan ”eide” nesten alle de åndelige led-
erne i Israel, derfor var de under Satans 
kontroll. Det samme gjelder også Romer-
riket. Satan lot ikke noe være uprøvd 
i kampen mot Jesus. Han ga aldri opp 
kampen, og fikk til slutt drept Kristus 
ved å lede folket til å korsfeste ham. 
Det at dette var en del av frelsesplanen, 
hadde nok ikke Satan helt forstått, selv 
om han også sikkert er en flittig leser av 
skriftene.

Han kom selv for å forføre Jesus i ørk-
enen. Dette var så viktig for Satan at han 
ikke stolte på noen av sine falne engler 
til å gjøre den jobben. Han greide ikke 
å få Jesus til å synde verken da eller 
senere. Korset er det som er grunnlaget 
for at satan ble kastet ut: ”..Ve	jorden	og	
havet!	for	djevelen	er	faret	ned	til	dere	i	
stor	vrede,	fordi	han	vet	at	han	bare	har	
en liten tid,” Åp. 12:12.
Kampen er allerede vunnet ved at Jesus 
seiret, og dette har ført til Satans enorme 
vrede. Nå gjør han alt han kan for å 
ødelegge Guds folk i stedet. ”Og dragen 
blev	vred	på	kvinnen	og	drog	avsted	for	
å	føre	krig	mot	de	andre	av	hennes	ætt,	
dem	som	holder	Guds	bud	og	har	Jesu	
vitnesbyrd”, Åp. 12:17.
Det betyr ingenting for Satan hvordan 
han får deg til å synde. Med en gang et 
menneske virkelig angrer sin synd, ber 
om tilgivelse, og setter sin lit til Jesus, 
vil Satan sette inn sitt verste forførende 
angrep. Det kan føre til at mennesker 
blir motløse, og at åndelige ledere ofte 
forkynner at vi ikke kan slutte å synde 
når Kristus bor i oss med sin kraft. Men 
Jesus sier veldig klart at vi må vende om, 
slutte å gjøre de onde gjerningene og at 
hans kraft er nok til at vi kan holde ut 
i fristelse og lidelse. Han vil fri oss fra 
syndens lenker, men hvis vi bare fortset-
ter å sette lenkene på oss selv igjen, vil 
det en dag være for sent. Vi må da selv ta 
syndens straff, som er døden, i stedet for 
at Jesus tar den straffen for oss. ”Vend 
om	 fra	 deres	 onde	 veier	 og	 deres	 onde	
gjerninger!”, Sak. 1:4.
”Men	endog	nu,	sier	Herren,	vend	om	til	

meg	med	hele	deres	hjerte	og	med	faste	
og	gråt	og	klage,” Joel 2:12. ”Ja, gi akt 
på	 ham	 som	 tålmodig	 har	 lidt	 en	 slik	
motsigelse	av	syndere,	så	dere	ikke	skal	
gå	 trett	 og	 bli	motløse	 i	 deres	 sjeler!”, 
Heb. 12:3. ”For	derved	at	han	selv	har	
lidt	og	har	vært	fristet,	kan	han	komme	
dem	til	hjelp	som	blir	fristet”, Heb. 2:18. 
”En	disippel	er	ikke	over	sin	mester,	men	
enhver	 som	 er	 full-lært,	 blir	 som	 sin	

Vi leser at da Satan ble kastet ut av himmelen, tok 
han med seg 1/3 av alle englene. (Åp.12)

“Satan greide ved sine løgner og forvir-
ringer å lure 1/3 av alle englene.....  

“djevelen er faret 
ned til dere i stor 

vrede, fordi han 
vet at han bare har 
en liten tid.  

Den norske prinsessen Märtha Louise er i farlig selskap. Det er viktig 
å se hennes engleskole i lys av det bibelen lærer om engler og 

demoner. 
I et intervju forteller hun at det hele startet da hun leste en bok som het 
”Ask your angels”. Da var hun 27 år. Denne boka forteller at engler for 
tiden kontakter alle på en ny måte. Boken forteller at forfatterne vil vise 
oss hvordan vi kan, ved englers kraft, få kontakt med hvem? Med GUD? 
Nei! Med vårt tapte indre selv! Englene skal hjelpe oss så vi kan nå våre 
mål, få bedre forhold til andre og helbredelse fra alle lidelser. De har tatt 
plassen til Bibelens Gud.

For å få kontakt med disse englene gis det så en oppskrift som består 
av 5 trinn og innbefatter fysiske øvelser, meditasjon og visualisering. Igjen 
kjenner vi igjen avgudstilbedelsen fra Østens religioner. Vil de lære oss å 
be til Gud? Nei, med å snakke med våre engler. Deretter skal englene lede 
oss den riktige veien. Her har englene tatt Guds Ånds plass.
I følge forfatterne av denne boka er englene ”en døråpner til det guddom-
melige inni deg”. Her kjenner vi igjen opphavet til disse åndene Märha 
Louise og andre er i kontakt med. Det er kun Satan som kommer med 
denne løgnen. ”Dere skal bli som guder”, var hans ord til Eva i Edens hage. 
Slangen er på ferde igjen, kanskje mer avansert denne gang.
Å mane fram ånder/engler gjennom meditasjon og øvelser hører til avguds-
religionene i Østen og til spiritistisme. Dette er ikke Guds engler. Baal-
prestene på Karmelfjellet måtte mane fram sine hjelpere, men ikke Elia. 
Ikke engang Jesus kunne mane dem fram, men sa;  Eller tror du ikke at 
jeg i denne stund kan be min Far, og Han ville sende mig mere enn tolv 
legioner engler? Matt. 26:53. 
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mester”, Luk. 6:40.
Satan og hans engler er tilstede her på 
jorden like sikkert som menneskene er 
her. Vi har en sterk motstander og vi 
må ikke bagatellisere dette faktum. Jeg 
avslutter dette innlegget med et sitat fra 
boken til en person som nesten holdt på 
å bli en satanist. Han fikk se mye av den 
kampen som foregår rundt oss og skriver 
det følgende:
”Vi gikk ned trappen og inn i et stort og 
fint møblert rom, som åpenbart ble innre-
det av dyktige interiørarkitekter og deko-
ratører. Vakre, langhårede tepper kilte 

føttene. Dempet, velgjørende musikk 
fengslet ørene mine, alle ting skulle ta 
sansene til fange. Jeg tror likevel at 
det var de mange skjønne oljemaleriene 
som mest vakte min oppmerksomhet. På 
veggene hang det 75 malerier i størrelse 
120x70.
”Hvem er alle disse ærverdig utseende 
personene på disse maleriene?” spurte 
jeg satan-presten. 
”De er guder”, svarte han. ”Hoved-
rådgiverne regjerer over legioner av 
ånder. Etter at de gjorde seg synlige, så vi 
kunne fotografere dem, malte vi bildene 
av dem,” svarte presten.
I enden av rommet stod et stort alter, og 
over det hang et maleri i full kroppsstør-
relse av en meget majestetisk utseende 
mann, og jeg spurte hva han het. ”Dette 
bildet er innviet til mesteren for oss alle, 
han heter Gud er med oss.”
Den fremstilte personen uttrykte karak-
tertrekk som åpenbarte høy intelligens. 
Han hadde en høy panne, gjennomtren-
gende øyne, og en holdning som gjorde 

inntrykk av at han var en handlekraftig 
person med stor verdighet.
Til sist spurte jeg: ”Betyr det at dette 
maleriet er et riktig bilde av satan?”                                 
”Ja, det er et riktig bilde,” sa han -  mens 
han smilte og tilføyde: ”Du må unnsky-
lde at jeg morer meg litt. Men tro meg, 
jeg smiler ikke av deg eller av at du er 
overrasket. Jeg morer meg over tanken 
på at det har lykkes de demoniske åndene 
så godt å skjule deres sanne identitet, slik 
at de kristne - selv i vår vitenskaplige 
alder med fremskritt og utdannelse - ennå 
tror på teorien om at han har horn- og 

hestefot.” Deretter forandret hans ansikt-
suttrykk seg i det han fortsatte. ”Det er 
ytterst alvorlig og viktig at den nye gene-
rasjonen av i dag ikke mister troen på 
at mesteren og hans medarbeidere ikke 
virkelig eksisterer. Kun på den måten vil 
de være i stand til å regjere fremgangs-
rikt over denne planetens beboere i de 
årtier som ligger foran oss. Det er ikke 

“”Hvem er alle disse ærverdig utseende 
personene på disse maleriene?” spurte jeg 

satan-presten. ”De er guder”, svarte han.

I dag er det vanlig å fremstille 
“skurken” i barnefortellinger og 

tegnefilmer som “stygge” og 
synlig onde. Dette gjenspeiles 

i samfunnet og man er ofte 
mer skeptisk til mennesker med 

mindre pene trekk enn man 
er til de som er vakre. Bildet 

mange har av djevelen som et 
stygt halvmonster, har gjordt at 
mange føler seg trygg på vakre 

og intelligente vesener som feks 
i New Age kulturen.  Ved å ha 

en “stråmann”-djevel har Satan 
fått mulighet til å  arbeide fritt 

som den vakre engelen han er 
og lure mange.

Bilde: Fra Notre Dame i Paris. 
En djevel-lignende figur med 

horn ser over byen. 

noe som åndene er mer interessert i, som 
det å gjøre alle mennesker til medlem-
mer av Satans kommende rike.” 
Kilde: Roger Morneau i boken ”a trip into 
The Supernatural” på dansk: ”Den mys-
tiske verden”.  se også intervju med Roger 
Morneau her: http://www.youtube.com/
watch?v=JCd0qNbinWI&feature=related 

Da jeg gikk på sykepleierskolen for over 40 år siden, var Cøliaki 
regnet som en sjelden sykdom. Derfor lærte vi nesten ingenting om 
den. I dag har den økt med eksplosjonsaktig hastighet på samme 
måte som andre autoimmune sykdommer som sukkersyke, stoffskifte-
sykdommer m.m

eller en skive ost! . Kalsiumbehovet er 
på ca. 800 mg/dag. Brokkoli, grønnkål 
og spinat og mandler inneholder også 
kalsium.  Spiser du 40 mandler får du 
100 mg  kalsium.
I tillegg må proteinbehovet dekkes fra 
andre kilder. Er man vegetar kan det 
dekkes ved bønner, havremel, brun ris, 
nøtter og frø. Frøene fra hamp skal 
være en svært god kilde. Les mer her:  
www.happycow.ne t / 
vegetarian_protein.html

Når kroppen ikke tåler brød

Cøliaki er en tarmsykdom. Et pro-
tein i de vanligste kornsortene 
hvete, rug og bygg, som heter 

gluten, er årsaken til problemene. Protei-
net ligner kasein, som vi finner i melk.
Immunforsvaret som skulle hjelpe oss 
mot farlige bakterier og virus, angriper 
nå også det den ikke skulle angripe og 
lager antistoffer mot normal mat. Hva 
har skjedd? Det vet forskerne lite om, 
med untak av de som har begynt å se på 
sprøytemidlenes konsekvenser.
I min utdannelsestid stilte man diagnosen 
ved en prøve tatt av spebarnets fot. De 
fleste cøliakere i dag får stilt diagnosen i 
voksen alder (30-60 år gamle).
- En undersøkelser av 2.296 blodgivere i 
Bergen viste at så mange som 1 av 287 
led av cøliaki.!!!

De vanligste symptomer er  diaré og 
avmagring, magesmerter og oppblåst 
mage og etter hvert vekttap. Dersom det 
ikke blir oppdaget kan det føre til vita-
min og mineralmangel, særlig jernman-
gel. Dette fører igjen til at man lettere 
blir angrepet av infeksjoner og at man 
kjenner seg kronisk trøtt.

Mange kan likevel ha cøliaki uten 
noen gang å ha hatt diaréplager eller 
andre plager fra tarmene. I dag tror 
man at bare halvparten av uoppdagede 
cøliakere har diaréplager
Angst, depresjoner, søvnforstyrrelser, 
irritabilitet hører også med til 
sykdomsbildet.

Hyperpeptiduri
Peptider som ikke er brutt ned i tarmen, 
er et vanlig funn når man undersøker 
deprimerte mennesker eller mennesker 
med for eksempel ADHD eller autisme. 
Finnes slike peptider er det et tegn 
på proteinintoleranse oftest fra melk 
og/eller gluten.

Mennesker med cøliaki eller intoleranse 
må slutte helt med gluten (noen også 
med  melk eller bare med melk hvis det 
er kaseinet de er intolerante av). 
I starten må de begynne med ekstra 
tilskudd av jern, folsyre og de fet-
tløselige vitaminene A (gulerøtter) og D 
(solskinn). Viktig å huske at for å ta opp 
D-vitamin fra sola, trengs det kalsium. 
Det finnes mange kilder for kalsium i 
naturen. Kål er en av dem, men også 
sesamfrø (må splittes eller knas før de 
inntas)            2 ss sesamfrø 
gir mer kalsium enn 
et glass melk 

av Elin H. Berglund



28 29Mens Vi Venter  nr. 57   2/2010                 Mens Vi Venter  nr. 57   2/2010

Tekst: Anne Grete Henrichsen

Det å prøve seg på et 
glutenfritt kosthold 

trodde jeg var enklere 
enn utfordringen jeg gav 
meg i kast med her. 
Diverse mel blandinger i 
butikkene er ok, så lenge en 
ikke er veganer da blir det 
lesing av pakkenes innholds-
fortegnelse og en må nesten 
ha med E-nummer bok for å 
finne ut om melblandingen er 
ok. Flere av disse ferdig bland-
ingene inneholder melk eller 
melkepulver. Melk er ikke 
bra for mennesker i annen 
form enn morsmelken det 
første leveåret, etter dette er 
vann den beste drikken. Så 
styr unna melblandinger med 
melk, melkeprotein og 
melkesukker. Husk også å 
sjekke E-numrene på pakkene, 
de kan være av animalsk 
opprinnelse. 
Så kom neste utfordring. Det 
viser seg at en del mennesker 
som enten er gluteninntoler-
ante eller har cøliaki heller 
ikke tåler mais, soya eller 
hvetestivelse….dette er noe 
som også finnes i de fleste 
ferdige melblandinger og glu-
tenfritt bakverk som er å få 
kjøpt i butikkene. Så hva gjør 
en da? Helsekostbutikker er 
neste valg og hva fant jeg 
der? Kikerter, kastanje, bokh-
vete, amarant, kokos, mandel, 
ris og hirsemel. Foruten hirse, 
bok-hveteflak og glutenfrie 
havregryn. Ikke glem Husk-
fiber eller Pofiber…huskfiber 
synes jeg er best. Så hvorfor 
kjøpe ferdige blandinger med 

melk og E-stoffer når en 
har et slikt utvalg? Det å 
lage egen melblanding er en 
utfordring i seg selv. En kan 
ikke uten videre bruke ”van-
lige ”oppskrifter, det trengs 
noen ganger mer væske, andre 
ganger mer mel, så her er det 
kun prøving og atter prøving 
som teller.

Noen helsekostbutikker har 
også Cornells alternativ. 
(www.cornell.no) Denne kan 
brukes uten gjær og det måtte 
jo prøves, tenk så fint til 
neste usyrede brøds høytid. 
Smaken var det heller ikke 
noe å utsette på, faktisk bedre 
enn mye annet glutenfritt jeg 
har smakt. Lurer på hvordan 
blandingen fungerer med 
gjær? Hmmm det må prøves.

Den beste ferdig blandingen 
jeg har prøvd er fra 
www.dovesfarm.co.uk Jeg 
ramlet over dette i en økolo-
gisk butikk men til kr. 90,- 
pr kg syntes jeg det ble dyrt, ei 
heller vet jeg om det er andre 
butikker her til lands som 
selger det. Men, om mange 
nok sender doves-farm en 
e-post og spør om de kan 
sende til Norge og når de 
eventuelt kan begynne med 
det, så tar de kanskje hintet! 
Svaret jeg fikk var at de skulle 
begynne å sende til Europa 
i løpet av 10-12 uker, det 
er bare det at Europa svært 
ofte betyr kun EU. Så stå på 
folkens.
Glutenfritt brød er ikke det jeg 
lager mest av, men innimel-

lom kommer det mennesker 
på besøk som trenger gluten-
fritt. Brødoppskrifter på glu-
tenfritt er det mye av, svært 
mange inneholder en del egg 
for å holdet brødet sammen 
for det er en kjent sak at glu-
tenfritt er til tider smulete. 
Flere oppskrifter ble prøvd 
og forkastet, likeså brød…det 
ble flere brød i søppelet enn 
jeg satte pris på. Jeg 
hadde mest lyst til 
å sette meg ned å 
gi opp.

I en samtale 
med en 
venninne gav 
hun meg en ide. 
Bruk grøt som 
base. Som sagt så gjort. Jeg 
kokte havregrøt med dadler, 
blandet gjær i litt vann og 
tilsatte havregrøten, salt og 
mel. Laget kaker ca 2 cm høye 
og 8 – 10 cm i diameter. Inn 
i steke ovnen for å heve…og 
de hevet helt fint. De ble stekt 
og jeg fikk runde frokostbrød 
som ikke smuler! Jippii!! De 
lå også i en pose på benken i 3 
dager uten å bli tørre….lengre 
kom jeg ikke, for da var de 
spist opp.

Med 3 grøttyper; ris, havre 
og hirse. 13 forskjellige sorter 
glutenfritt mel (har ikke tatt 
med ferdigblandinger) 3 for-
skjellige sorter tørket frukt 
til søtning….blir det 117 for-
skjellige varianter, og da er 
ikke frø og nøtter tatt med i 
smaks variasjoner! 

Oppskriften kan i tillegg bli 
boller, brød eller som her, 
runde frokostbrød, eller hva 
med ett flettebrød til sabbaten 
Leste en liten kokebok jeg 
har om jødiske tradisjoner og 
oppskrifter. De brukte å ha en 
suppe på fredagen med flette-
brød til. Etter Bibelsk prinsipp 
lages to flettebrød på freda-
gen, ett til fredagen og ett til 
Sabbaten, les 2 Mos.16; 4-5. 

Denne grunnoppskriften er 
basert på havregrøt. Om en 
bruker risgrøt eller hirse-
grøt blir forholdet med mel 
kanskje litt annerledes, prøv 
denne oppskriften først så 
ser og kjenner du konsist-
ensen på deigen, da blir det 
lettere når andre grøt- og 
mel sorter prøves. 

 

 

1 porsjon grunndeig, men jeg erstattet jyttemel med bok-
hvete og brukte 1 pk gjær da det skal være en del oppå 
som i tillegg er litt vått.

Ha deigen på en bakeplate med bakepapir, kna den utover 
(husk olivenolje på hendene ellers blir det noe kliss) sett 
bunnen til heving.

Fyll
1 rød og 1 grønn paprika
2 medium tomater, her kan også brukes cherry tomater 
som deles i to.
1 løk, gul eller rød
1 - 2 kinesisk hvitløk (eller etter smak)
1 liten boks ananas
2 ts havsalt
1 ss tørre urter (provence blanding er fint)
1 ss olivenolje til å ha på hendene når deigen skal utover 
bakepapiret

Vask paprika av forskjel-
lig farge, tomater. Bland 

olivenolje, urter, havsalt og 
hvitløk i en bolle og pensle/
fordel på pizzabunnen. Skjær 
av toppen på paprikaene og 
fjern frøene. Del paprikaene 
i skiver og del skivene i 4. 
Skjær tomatene i skiver og 
legg grønnsakene utover piz-
zaen. Skrell og del løken i 

Utfordring med  
glutenfritt

½ l vann
50 g dadler
2 dl glutenfrie havregryn
1 ts havsalt
300 g Jytte mel (her er brukt Teff 
fibra)
½ pk gjær + 1 dl temperert vann 
(til rundstykker kan du ha i ett par 
ts bakepulver eller en hel pk gjær)

Pizza, pizza!

skiver og fordel utover piz-
zaen.
Stekes ved 225 C i 25 minut-
ter (eller 20 minutter i over/
undervarme og 5 minutter 
under grillelementer om du 
har det, så blir grønnsakene 
litt sprø.

Før servering dryss på nykver-
net pepper.

Rebecca’s havre lunch brød

noe realt kliss) og lag 
boller som du trykker litt 
flate (ca 2 cm høye og 8 
– 10 cm i diameter.) Sett 
havrebrødene på bake-
plate med bakepapir. Plas-
ser brettet i stekeovnen 
og la brødene heve ca ½ 
time. Sett stekeovnen på 
225 C og stek brødene i 
15 minutter. Jeg tok bake-
platen ut mens ovnen ble 
varmet opp, da jeg synes 
rundstykker lett blir tørre 
om de blir stående i ovnen 
mens den varmes opp.

Kok dadler og vann. 
Bruk stavmikser om 

du har til å mose dadlene, 
tilsett havregryn og kok 
grøt. Rør av og til så grøten 
ikke svir seg. La grøten 
avkjøle. Smuldre gjær i 
en kjøkkenmaskin bolle og 
bland med temperert vann, 
ikke mer enn 37 C når 
en bruker fersk gjær. Til-
sett den avkjølte/tempererte 
grøten, start maskinen og 
bland godt. Tilsett salt og 
mel og la maskinen elte 
deigen. Ha olivenolje på 
hendene (ellers blir dette 
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Navnet Maitreya eller Metteyya 
kommer fra ordet maitri (San-
skrit) eller metta (Pali) som betyr 

“kjærlig-snill”, og som videre kommer fra 
mitra (Pali: mitta) som skal bety ”venn”. 
Mange tror derfor at den mystiske bud-
distiske Maitreya-figuren kommer fra 
den indo-iranske guden Mithra.  Den 
største organisasjonen som har kjørt fram 
Maitreya er Share international.

Reinhard Bonnke, er en profilert evan-
gelist i den karismatiske leiren. En gang 
i 1988 evangeliserte han i Uhuru park i 
Nairobi, og kom i den forbindelse med 
en bemerkelsesverdig ”profeti”. Budska-
pet var at Jesus selv skulle komme til 
Kenya innen kort tid.. Tre dager senere 
- på lørdag - dukker en person ved navn 
Maitreya opp i landsbyen Kawangware, 
i Kenya, på et “kristent” helbredelses-

møte til en kvinne ved navn Mari Akava. 
Mange  trodde det var Jesus selv.
Siden den gang hevder mange personer 
å ha sett Maitreya, men ingen av his-
toriene kan verifiseres. De fleste har 
derfor ikke tatt denne skikkelsen alvor-
lig. Hans sendebud på jorden, Benjamin 
Creme, mottar vedvarende budskaper fra 
Maitreya som han videreformidler, og 
det har hele tiden vært klart at Maitreya 
en dag skal stå fram og hjelpe jordens 
innbyggere med å få en bedre verden. 
Benjamin Creme sier at det meste av det 
som har skjedd av gode ting i den poli-

Maitreya 
står fram
Er han satan selv eller bare en en okkult fantasi?

Av Elin H. Berglund

Maitreya har de siste 33 årene hevdet at han er personen alle reli-
gioner venter på, og at han vil komme for å introdusere en ny tid 
på jorden basert på deling og rettferdighet. 

 
Lapper
¼ av grøten fra brød oppskriften ( eller 
kok 2,5 dl vann + 25 g dadler, mos og til-
sett 1 dl havregryn kokes så til grøt)
½  liter vegan melk
4 ss agave sirup
1 ts salt
6-7dl fint glutenfritt mel (jeg brukte kokos 
mel, rismel)
3 ts bakepulver

Varm en stekepanne eller en steke takke 
og stek lapper. Ikke ha for høy varme 

da blir lappene godt stekt utenpå og litt rå i 
midten.

Serveres helst varme, ha på syltetøy eller hon-
ning for dem som liker det, skulle noen ha en 
hang til rømme og syltetøy så prøv kanskje 
moset banan med en syltetøy klatt.

Jeg har valgt å bruke havregrøt da jeg synes 
denne har mer smak enn ris og hirse grøt og 
så er det god næring i havre.

Gresskar brød
Kok 1 liter vann og 100 gram dadler til dadlene er myke, så 
moses dadlene enten med fooprosessor eller stavmixer.
Tilsett 4 dl havregryn og la det putre på svak varme til 
grøt. Avkjøl til håndvarmt.
Ha ¾ av grøten i en bolle
Løs opp 1 pk fersk gjær i 1 ½ dl temperert vann og hell i 
grøten, la elte kroken gå til du har fått en jevn masse.

Tilsett;
600 gram Jytte (jeg brukte fibra teff)
2 ts salt
100g gresskar kjerner
100 g solsikke kjerner

La maskinen gå til en jevn 
men klissete deig. Ha ¾ 

av deigen i en brødform kledd 
med bakepapir. Resten kan du 
lage rundstykker, lunchbrød 
eller som her lage en ”kake” 
ca 2 cm høy og drysse på 
gresskar kjerner, del deigen 
i 4 og la baksten heve ca 
30 minutter eller så. Brødet 
stekes ved 200 grader i 1 
time under aluminiumsfolie 
så 10 minutter ekstra for fin 
skorpe.

Om en ikke vil lage brød så 
går det an å klappe deigen ut 
(ha olivenojle på hendene) i 
en liten langpanne med bake-

papir i, dele i ruter med en 
kniv, la heve og stek i ca 
20 minutter ved 225 grader. 
Deigen vil jo da ikke sige 
ut  i bredden men heve mer i 
høyden.

Prøvde samme oppskrift med 
bokhvete, Resultatet; ikke helt 
det jeg ønsket,…det ser ut 
til at hver gang jeg bruker 
bokhvete får jeg et litt klis-
sete resultat, med jytte mel 
gikk det bedre. Det sies også 
at C-vitamin pulver skal være 
bra for å få hevet glutenfrie 
brød, prøvde litt i ett brød 
men kan ikke si jeg så den 
store forskjellen.
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tiske verden, skal være Maitreyas verk, 
ja, selv Berlinmurens fall. Men ingen 
ting kan derimot verifiseres.
Nå skal han derimot ha gitt intervjuer og 
blitt sett av mange på TV. Han er også på 
nettstedet Youtube. 

                                                                                                                               
Maitreya vil påvirke direkte             
28. Desember 2008 gikk Share Inter-
national ut i mange av verdens aviser 
og sa at en stjerne vil vise seg på him-
melen og bli sett ulike steder på kloden. 
Stjernen ble sagt å være et tegn som var-
slet Maitreyas første intervju på ameri-
kansk fjernsyn. Mange har sendt inn 
sine angivelige bilder av stjernen siden 
den gang. Bildene finnes på nettstedet 
til Share international. På et  foredrag 
den 14 januar i år, under en forelesning 
i London, sa Maytreyas talerør at fjern-
synsintervjuet nå hadde funnet sted. 
Siden den gang har Maytreya gitt 10 
nye intervjuer i amerikanske TV-kanaler, 
men ikke som seg selv. Som fortalt av 
Benjamin Creme, står han foreløpig fram 
som en annen person for å påvirke men-
nesker med sine idèer for en bedre økon-
omisk verden og rettferdig fordeling 
av ressursene. Senere vil han stå fram 
som sitt virkelige jeg, den buddistiske 
Maitreya, muslimenes Mahdi, de kristnes 

Kristus, jødenes Messias osv.
Maitreya er ikke kommet alene.                                                                                                                    
I følge Creme og andre, er han kommet 
sammen med sine andre visdommens 
mestere som han er lederen for. Mesteren 
selv ankom London fra Himalaya i 1977, 
på et fly fra India, og har bodd der siden. 
Hans talsmann Benjamin Creme, som 

forteller alt dette, er spiritist. Hans beun-
dring for og studier av tidligere spirit-
ister, som Helena Blavatsky, er velkjent. 
Han hevder også at disse mestrene reiser 
med UFO’er. 
Jakten på hvilken person Maitreya skju-
ler seg som, er selvfølgelig igang både 
av hans tilhengere og motstandere, men 
hans talsmann Benjamin Creme har for-
talt at mannen vil benekte hvem han er, 
så det vil være en ganske umulig opp-
gave.

Utpekt
En - skal vi si - stakkars mann fra 
London, med indisk opprinnelse, er blitt 
funnet av de som jakter etter Maitreya. 
Han er fra den samme Brick Lane byde-
len i London som Maitreya skal ha 
oppholdt seg i siden 1977. Han kom også 
med et fly fra India samme år, og er 
en mediterende hindu. Han forkynner 
det samme budskapet om fred og rett-
ferdig fordeling og et nytt økonomisk 
system i verden. Han heter Raj Patel 
og har selvfølgelig tilbakevist at han er 
Maitreya. Han tror ikke at verden trenger 
en Messias, men at alle må være med å 
ta et kollektivt ansvar. Han har selv lagt 
ut en sekvens av Monte Pytons spillefilm 
”the life of Brian” på sin nettside for å 
illustrere at han føler seg som Brian, som 
ble Jesus mot sin vilje, (en ellers svært 
så blasfemisk film om Jesus). Andre har 
foreslått at Maitreya er Wicliff Jean, Paul 
McCartney eller Salman Ahmed m.fl.), 
men budskapsmessig har de nok rett i 
at Raj Patel er den nærmeste kandidaten 
som vi i dag kan se. Han er opptatt av 
de samme tingene Maitreya er opptatt 

av; å forandre verden til det bedre. Han 
har også i to bøker fortalt hvordan res-
sursene og maten bør fordeles mer rett-
ferdig. Denne historien har ihvertfall gitt 
Patel god reklame for hans bøker, men 
er han Maitreya? Det vil ingen få vite 
før om 1 - 1 ½  år i følge de som har 
kontakten i orden med Maitreya. Tiden 

vil komme når folk har hørt, forstått 
og kommer til å følge hans lære. Det 
kan jo også være en bevisst vill-ledning 
av Creme, for at vi ikke skal oppdage 
Maitreya. Men skal han kunne påvirke 
massene må han jo etter hvert bli synlig 
i media.

Hva sier Maitreya selv om den påvirk-
ning han har hatt siden januar 2010?                                  
Hans talsmann forteller: “Budskapet er 
at alt vil bli bra, at framtiden for men-
neskene vil bli rettferdig og at alle vil få 
det enda bedre enn de fleste våget å håpe. 
Mange har allerede begynt å tvile på at 
denne mannen (som har stått fram) vir-
kelig er «en av oss”, men at han i vir-
keligheten er en sent ovenfra for å svare 
på manges rop om hjelp. Utvilsomt vil 
mange finne at hans budskap ikke er til 
noe praktisk hjelp, men heller blir en bar-
riere som hindrer at de kan oppnå det de 
søker. Men mange flere, sier han selv, vil 
forstå den enkle sannheten i hans ideer 
og venter derfor ivrig på at den nye tiden 
skal innledes. På denne måten, stille og 
vedvarende, hevder Maitreya at han gir 
hjelp og oppmuntring til menneskene. 
Noen har allerede anerkjent ham som 
guddommelig og ber til Ham. Andre er 
glade for å høre svar på sine mange prob-
lemer, og venter på muligheten til å spille 
en rolle i hans globale løsning. Maitreya 
sier at menneskene må forstå at handlin-
gen må komme fra dem selv, ellers kan 
ikke noe nytt skje, ikke gjennom revolus-
jon, men gjennom åpenbaring av deres 
egen guddommelighet” (Dette budska-
pet er fra 11 april 2010)
Vi merker oss ordene ”deres egen 

guddommelighet?” Dette er kjente ord 
fra Edens hage der satan begynte sin 
”opplysningsvirksomhet”, 1. Mos. 3:5. 
”Men Gud vet at den dagen dere spiser 
av	 frukten,	 vil	 deres	 øyne	 bli	 åpnet;	
dere	vil	bli	som	Gud	og	kjenne	godt	og	
ondt.”
Kanskje er denne mystiske mannen 
mindre interessant enn budskapet han 
kommer med. Maitreyas budskap kan 
leses på share-international.com. Det er 
uten tvil inspirert av den samme djevelen 
vi finner omtalt i Guds Ord. Han benek-
ter en Kristus som frelste oss ved å dø 
for våre synder. Han benekter at Jesus er 
Guds sønn. Han gjentar sitt budskap fra 
Edens hage. Han hevder at vi er alle gud-
dommelige bare vi spiser av kunnskap-
ens tre.
I et annet budskap fra Maitreya sier 
Creme: “Hvis du aksepterer meg vil jeg 
lede deg inn til din skjebne, som er forut-
bestemt fra verdens begynnelse”. Kjen-
ner vi igjen fristelsen han møtte Jesus 
med i ørkenen? Matt. 4:9, hvor han sa: 
”Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller 
ned og tilber meg.” Ja, han vil lede oss 
men hvor? Bibelen forteller at han vil 
lede oss til fortapelsen.

Deklarasjonsdagen                                                                                                                    
På den dagen (the declaration day) 
skal Maitreya stå fram som den han 
er (etter et børskrakk i Japan.) Da 
vil han - på alles tv skjermer og 
internett samtidig - forkynne telepatisk 
til alle jordens innbyggere. Om dette 
ikke skjer, er han selvfølgelig avslørt 
som en bløffmaker. Om det skulle skje, 
gjelder kanskje Jesus advarsel i Matt. 

24:26. ”Om de altså sier til dere: “Han er 
ute i ødemarken”, så gå ikke dit ut, eller: 
“Han er inne i huset”, så tro det ikke”. 
    Mange mener at kirken har sluttet 
å følge bibelens mange advarsler: ”Vær	
nøkterne	 og	 våk!	 Deres	 motstander	
djevelen	 går	 omkring	 som	 en	 brølende	
løve	 for	 å	 finne	 noen	 å	 sluke.” 1. 

Pet. 5:8. Hva sier 
Bibelen skal skje 
i den siste tid? 
”…Ulykkelige 
jord	og	hav!	For	
djevelen er 
kommet	 ned	 til	
dere,	 og	 hans	
vrede	 er	 stor,	
fordi	 han	 vet	 at	
han	bare	har	en	
kort	 tid	 igjen.»	
Åp. 12:12. Se 
ellers artikkelen 
”eksisterer vir-
kelig djevelen?” 
i dette nummer av 
MVV.
Vi må skuffe både 
Maitreya og hans til-
hengere. De kan ikke 
med alle sine anstren-
gelser gjøre denne 
verden til et godt sted 
å være. Da må de 
kunne avskaffe både 
synd, ondskap og død. 
Mennesker blir heller 
ikke snillere og gladere 
av å ha mat nok. Det 
skulle overfloden i vårt 
eget land være et bevis 
på. Kontakten med den 
eneste sanne Gud og 
Hans Sønn er det 
eneste som kan gi et 
forandret liv og en 
bedre verden.
Maitreya og New Age, Østens religioner 
og spiritisme, er ikke den eneste for-

førelse satan bruker i endetiden.                                                                                                                            

Maitrya er ikke antikrist som mange 
tror, for denne makten er lett å avsløre 
for kristne som leser og tror bibelens 
profetier. Det er de andre, som ikke kjen-
ner Skriften, satan kan forføre på denne 
måten. For å bedra de kristne kommer 

Raj Patel er  
m a n n e n 
mange nå tror 
er Maitreya   
Både motstan-
dere og til-
hengere finner 
at han sam-
stemmer best. 
Kanskje er han 
bare et offer for 
et uheldig sam-
mentreff.

i “Maitreya er ikke kommet alene.                                                                                                                    
I følge Creme og andre, er han kommet 
sammen med sine andre visdommens 

mestere som han er lederen for.

“Når de sier: ’Fred og ingen fare’, da kommer 
plutselig undergangen over dem, brått 
som veer over en kvinne som skal føde. Og 

de skal ikke slippe unna”

28 Desember 2008 ble det profitert at 
en veldig stor og sterk stjerne skulle 
synes på himmelen hele verden rundt. I 
løpet av de første månedene i 2009 ble 
en stjerne sett i Tyskland, USA, Sveits, 
Israel, Nederland, Frankrike, Norge, 
Italia, London, Spania og Canada m.m. 
Er dette starten på en stor forførelse 
eller er det bare tull?  Internett er full av 
historier både på internettsider, blogger 
og youtube.

han inn i kristne kirker og menigheter 
som en ulv i fåreklær. Mange lar seg føre 
vill av endringer i det kristne budskapet. 
Djevelen har gitt sin makt og trone til 
”Dyret” i Åp. 13:1, og han forfører der-
etter de resterende, som ikke er kristne, 
via ”Dyret fra jorden”, som er endeti-
dens falske profet. Alle	 disse	 3	 for-
førende	 makter	 arbeider	 sammen	 i	 de	
siste	 begivenhetene	av	 jordens	historie.	
Dette	er	å	lese	i	Bibelens	siste	bok.
Åpenbaringensboken gir flere navn på 
Satan, Dragen er en av dem. Dragen skal 
spille en aktiv rolle i verdens slutthisto-
rie. I 16 kap. leser vi om 3 forførende 
makter ved verdens slutt. (1) Dragen 
selv. (2) Dyret (som dragen engang ga 
makt Åp. 13:1) og (3) Den falske profet 
som dukket opp på arenaen da Dyret 
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engang fikk et dødelig sår som den skulle 
helbredes fra 
Disse tre maktene skal utføre den samme 
handling og de vil samarbeide om en 
felles oppgave: Da	 så	 jeg	 at	 det	 fra	
drakens	 gap	 og	 fra	 dyrets	 gap	 og	 fra	
den	 falske	 profetens	 munn	 kom	 ut	 tre	
urene	ånder,	som	lignet	frosker.	Dette	er	
demoniske	ånder	som	gjør	under	og	tegn,	
og	 de	 går	 ut	 til	 kongene	 i	 hele	 verden	
for	å	samle	dem	til	krigen	på	Guds,	Den	
Allmektiges	store	dag. Åp 16,13-14
Bibelen er ingen mytisk bok. Det som er 
skrevet der er sannhet. Kan vi i dag øyne 
konturene av en slik forførelse, som en 
dag vil kulminere i den 6 plage?                                                        

La oss si at Maitreya virkelig er Satan 
selv - Dragen. Kan han da øve noen 
som helst innflytelse på kongene (de 
som styrer) i verden? Wayne Petersen er 
ingen hvem som helst i det amerikanske 
diplomatiet. Han har arbeidet som diplo-
mat en årrekke i Latin Amerika, sydøst-
Asia og Afrika. Hjemme i Washington 
ble han direktør for The Fulbright Schol-
arship Program, som administreres av 
amerikanske ambassader i utlandet. De 
siste 17 årene hadde han kontakter på 
høyeste nivå i det hvite hus, i mange 
utenlandske regjeringer og i vatikanet.   
Wayne Peterson hevder at han har møtt 
Maitreya flere ganger. Han sier at han 
som liten gutt ble fortalt av jomfru Maria, 
som besøkte han på overnaturligvis vis, 
at han ville få treffe Jesus på jorden.  Han 
sier det følgene om sitt første møte med 
verdenslæreren Maitreya ”Dette møtet 
på 1 time forandret mitt liv for alltid. 
Gradvis, begynnte jeg å åpne opp å 
fortelle om dette i private sammenkom-
ster og i middagsselskaper i Washington 
og i andre land. Jeg fant da ut at min 
opplevelse ikke var så uvanlig. Jeg hadde 
mulighet til å diskutere Maitreya og hans 
idèer med personlige venner av paven, 
forretningsmenn som sto nær den ameri-
kanske presidenten, regjeringsoverhoder 
fra flere land og et stort antall innfly-
telsesrike personer i både USA og i utlan-
det. Mange av dem hadde opplevelser 
som lignet dem jeg selv hadde hatt”. 
Dette gjorde at Peterson ble mer ivrig til 
å fortelle om sine opplevelser, og etter 
hvert holdt han foredrag rundt omkring 
i diplomatiske sirkler og sammenkom-
ster hvor politiske innflytelsesrike men-

“Bare de som virkelig studerer Bibelen 
og søker sannhet, blir beskyttet mot 
det mektige bedraget som folk flest vil 

falle for.

nesker var til stede. Etter slike foredrag 
kommer det nå flere og flere høytstående 
politikere og offiserer, og forteller han om 
lignende erfaringer med Maitreya. 3-4 
av dem har også fortalt at de samarbei-
der med denne verdenslederen og hans 
visdommens mestere, i deres plan for å 
frelse og omstrukturere denne verden. 
Wayne Peterson sier i sin sluttkommen-
tar; ”Jeg kan forsikre dere: Framtiden er 
lys.”
Kan du høre budskapet? ”Når de sier: 

’Fred	 og	 ingen	 fare’,	 da	 kommer	 plut-
selig	undergangen	over	dem,	brått	 som	
veer	 over	 en	 kvinne	 som	 skal	 føde.	Og	
de	 skal	 ikke	 slippe	unna”. 1. Tess. 5:3.  
Eller fra det gamle testamentet: ”Lettvint 
vil	de	lege	skaden	i	mitt	folk	når	de	sier:	
’Fred,	 fred!’	 -	og	så	er	det	 ingen	 fred”, 
Jer 8:11. Uten at han selv er klar over det, 
forteller Peterson mye om hvem denne 
mystiske Maitreya er: ”De har til alle 
tider voktet over utviklingen av men-
neskenes barn”. Benjamin Creme sier at 
Maitreya ”er hodet i det åndelige hier-
arkiet som er ansvarlige for planeten 
jorden”. Hvem er denne verdens fyrste? 
Hva sier Bibelen? ”Nå har jeg sagt dere 
dette	før	det	skjer,	for	at	dere	skal	tro	når	
det	skjer.	Jeg	skal	ikke	si	mye	til	dere	etter	
dette,	for	denne verdens fyrste	kommer.	
Han	har	 ingen	 rett	 over	meg,”….. Joh. 
14:29-30.

Men hva med Dyret, pavemakten? 
Skulle denne kirken kunne akseptere 
og samarbeide med utenomjordiske ves-
ener som vil ”redde” vår klode?  I novem-
ber 2009 ble det avholdt en besynderlig 
konferanse i Roma. Her samlet det seg 
katolske prester sammen med vitenskaps-
menn, til den katolske kirkes eneste 
konferanse om astrobiologi (stjernebi-
ologi) for å finne ut hvordan kirken skal 
forholde seg til utenomjordiske vesener. 
Konklusjonen til slutt ble at slike ves-
ener ikke var noe problem for den katol-
ske kirke. De var etter all sannsynlighet 
også Guds skapninger. Kirkens represen-
tant Funes, forklarte til pressen etterpå; 

”Dette er ikke i konflikt med vår tro fordi 
vi kan ikke begrense den kreative Guds 
frihet.” Har de glemt Bibelens ord? ”Da 
brøt	 det	 ut	 en	 krig	 i	 himmelen:	Mikael	
og	hans	engler	gikk	til	krig	mot	draken.	
Draken kjempet sammen med sine engler, 
men	 ble	 overvunnet,	 og	 de	 kunne	 ikke	
lenger	 ha	 noen	 plass	 i	 himmelen.	 Den	
store	drake	ble	styrtet,	den	gamle	slange,	
han	som	kalles	djevelen	og	Satan	og	som	
forfører	hele	verden;	han	ble	kastet	ned	
på	jorden	og	hans	engler	med	ham”, Åp. 

12: 7-8.

Vi tror at advarselene skrevet i boka 
”Mot historiens klimaks” er mer 
aktuelle enn noen gang:  ”Apostelen 
Johannes hørte en kraftig røst i himme-
len som sa: ’Ulykkelige jord og hav! For 
djevelen er kommet ned til dere, og 
hans vrede er stor, fordi han vet at han 
bare har en kort tid igjen’. Det er en 
fryktelig situasjon som får den himmel-
ske røsten til å rope dette. Satans raseri 
øker etter som tiden går, og hans bedrag 
og ødeleggelsesverk når sitt klimaks i 
trengselstiden. På himmelhvelvingen vil 
det skje fryktelige og overnaturlige ting 
som viser demonenes makt til å gjøre 
mirakler. Djevleånder går ut til landets 
ledere og til hele jordens befolkning for 
å føre dem vill og påvirke dem til å 
alliere seg med Satan i hans siste utfall 
mot himmelens styresett. Slik blir både 
myndigheter og borgere bedratt. Noen vil 
stå frem og gi seg ut for å være Kristus, 
og de gjør krav på den ære og tilbedelse 
som bare tilkommer verdens frelser. De 
utfører mirakuløse helbredelser og andre 
under, og påstår at de har åpenbarelser 
fra himmelen som motsier Skriften.
Som klimaks i bedraget vil djevelen gi 
seg ut for å være Kristus. I lang tid har 
menigheten gitt uttrykk for at håpet vil 
bli virkeliggjort ved Kristi gjenkomst. Nå 
vil bedrageren få det til å se ut som om 
Kristus alt er kommet. Her og der vil 
han opptre i en tiltalende og imponer-
ende skikkelse som svarer til beskriv-
elsen av Guds Sønn i Johannes’ 

Mange historiske ledere begynte med et ønske om 
å innføre en ny gyllen tid for menneskeheten. 

Keiser Augustus drømte også om en ny æra. Han gjorde seg til Guds 
representant på jord, og til leder over alt presteskap. En stjerne 

som lyste i 7 netter i år 44 F.Kr. innvarslet at Julius Cæsar, hans 
forgjenger, ble guddommeliggjort. Den skulle også varsle en ny tidsalder 
med glede, fred og håp. Stjernen var egentlig en komet ved navn Sidus 
Iulium, og den ble et kjent motiv på mynter og segl. 
Adolf Hitler hadde også store visjoner om et stort rike, det 
såkalte «tredje riket», som skulle begynne når krigen en gang 
var over. Her skulle det tyske folk og andre av den «germanske 
rase» herske i fred og lykke, over andre, «lavere raser».  
For noen år siden skal en vaskedame ha funnet pave Johannes XXIll’s 
støvete dagbok i et lite brukt lagerrom i Vatikanet. I denne dagboken for-
teller Johannes om hvordan han gjentatte ganger fikk besøk av Jomfru 
Maria. Disse treffene, hvor «Maria» skal 
ha «lettet sitt sorgtunge hjerte», skal ha 
pågått i perioden fra 1959 til 1962. Ifølge 
denne dagboken skulle blant annet jordk-
loden i juni 1995 få besøk av merkelige 
romvesener, som skulle rydde jorden, 
«reparere» miljøet og dele mye av sin 
kunnskap med menneskene. I sitt siste 
besøk skal «Maria» ha fortalt at Messias 
skal komme til syne over New York den 
25. desember 2000, og lansere begyn-
nelsen på et nytt paradis her på jorda. 
Stjernen som nå påstås å ha vist seg over 
hele verden er et tegn på Maitreyas tilsynekomst, og store endringer i 
verden. Han lover:
1.Slutten på politiske diktaturer.
2.Slutten på økonomisk diktatur i form av markedskrefter (hvor USA har 
vært den dominerende kraft)
3.Det siste diktatur som vil forsvinne er religiøs fundamentalisme, både 
kristen, muslimsk og hinduistisk. 
Når verdensøkonomien kollapser, og det vil starte i Japan, vil Maitreya 
stå fram som seg selv. Som den store guddommelige redningsmannen 
som alle religioner venter på, for å gjøre alle mennesker frie. Det kan 
bare skje ved å følge hans undervisning som å dele med andre og ved 
å finne sitt eget selv. Det er umulig å si når dette skjer blir det sagt, men 
situasjonen i verden viser at det vil skje fort.
Satan vet hva han har til hensikt å gjøre, men det er Gud som tillater. 
Utsettelser har bare en hensikt; han venter på flere som vil følge Guds 
vilje alene, og avsløre satan i alle hans forkledninger. 

Augustus sin stjerne eller komet på 
andre siden av mynten som også 

viser hans byste..
åpenbar-
ing. Stråle-
glansen som 
omgir ham, 
overgår alt hva 
mennesker ennå 
har sett. Overalt lyder 
seiersropet: «Kristus er kommet! Kristus 
er kommet!»
Folk bøyer seg og tilber ham mens han 
løfter hendene og velsigner dem slik som 
Kristus velsignet disiplene da han var 
på jorden. Stemmen er mild og dempet, 
men likevel klangfull. Vennlig og sympa-
tisk forkynner han noen av de tiltalende 
tingene Frelseren forkynte. Han helbre-
der sykdommer blant folk. I skikkelse av 
Kristus påstår han at han har forandret 
sabbat til søndag, og påbyr at alle skal 
helligholde den dagen han har velsignet. 
Han sier at de som fortsetter å holde den 
sjuende dagen hellig, spotter hans navn 
fordi de nekter å lytte til englene han har 
sendt til dem med lys og sannhet.
Dette er et sterkt og nesten overveldende 
bedrag. På samme vis som samaritanerne 
ble narret av trollmannen Simon, vil folk 
flest bli bedratt av disse trolldomskun-
ster og si: «Han er Guds kraft, den som 
kalles den store.» Men Guds folk vil ikke 
bli ført vill. Denne falske kristendoms-
forkynnelsen er ikke i samsvar med Guds 
ord. Han som opptrer som Kristus, vel-
signer dem som tilber dyret og bildet av 
det, de som ifølge Bibelen skal oppleve 
Guds vrede ublandet med nåde.
Men Satan får ikke lov å etterligne 
Kristi gjenkomst. Frelseren har advart 
mot Satans bedrag og har tydelig forut-
sagt hvordan hans gjenkomst skal skje: 
«For	falske	messiaser	og	falske	profeter	
skal	 stå	 fram	 og	 gjøre	 store	 tegn	 og	
under,	 for	 om	mulig	 å	 føre	 vill	 selv	 de	
utvalgte.	Hør,	 jeg	 har	 sagt	 dere	 det	 på	
forhånd!	Om	de	altså	sier	til	dere:	«Han	
er	 ute	 i	 ødemarken»,	 så	 gå	 ikke	 dit	 ut,	
eller:	«Han	er	 inne	 i	huset»,	 så	 tro	det	
ikke.	 For	 som	 lynet	 begynner	 i	 øst	 og	
lyser	 like	 til	 vest,	 slik	 skal	 det	 være	
når	 Menneskesønnen	 kommer.» Denne 
gjenkomsten vil ingen kunne etterligne. 
Den vil bli kjent overalt, og hele verden 
vil oppleve den. 
Bare de som virkelig studerer Bibelen 
og søker sannhet, blir beskyttet mot det 

Fortsetter side 18
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Hvordan tolket de første kristne utsag-
nene til Paulus om syndens menneske 
dvs. antikrist?  Så de denne beskrivelsen 
i sammenheng med Daniels profetier om 
det lille horn?  Var de oppmerksomme på 
at de levde like før antikrists komme?
2 Tess 2,1-10  {Det store frafallet} :
Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi 
gjenkomst,	brødre,	og	vår	 samling	med	
Ham,	 ber	 vi	 dere	 om	 ikke	 så	 raskt	 å	
bli	 drevet	 fra	 vettet	 eller	bli	 oppskaket,	
verken	 ved	 noen	 ånd	 eller	 ved	 noe	 ord	
eller	ved	brev,	som	om	det	kom	fra	oss,	

som	om	Kristi	dag	allerede	var	kommet.	
La	 ingen	 forføre	 dere	 på	 noen	 måte!	
For	den	Dagen	kommer	ikke	uten	at	fra-
fallet	 først	er	kommet,	og	syndens	(lov-
løshetens)	 menneske	 er	 blitt	 åpenbart,	
fortapelsens	sønn.	Han	er	den	som	står	
imot	 og	 opphøyer	 seg	 over	 alt	 det	 som	
kalles	Gud	eller	som	blir	tilbedt,	slik	at	
han	 sitter	 som	 Gud	 i	 Guds	 tempel	 og	
viser	seg	selv	fram	som	om	han	er	Gud.	
Husker	dere	ikke	at	da	jeg	ennå	var	hos	
dere,	fortalte	jeg	dere	disse	ting?	Og	nå	
vet	dere	hva	som	holder	igjen,	for	at	han	
kan	bli	åpenbart	i	sin	egen	tid.	For	lov-

løshetens	 hemmelighet	 er	 allerede	 nå	 i	
virksomhet.	Det er bare det at den som 
nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da 
skal	 den	 lovløse	 bli	 åpenbart,	 han	 som	
Herren	 skal	 ødelegge	 med	 Sin	 munns	
ånde	og	 tilintetgjøre	 ved	Sin	gjenkomst	
i	herlighet.	Den	lovløses	komme	er	etter	
Satans	 virksomhet	 med	 all	 kraft,	 tegn	
og	 løgnens	 under	 og	 med	 all	 urettfer-
dighetens	 forførelse	blant	dem	som	går	
fortapt,	fordi	de	ikke	tok	imot	kjærlighet	
til	sannheten,	så	de	kan	bli	frelst.
Her forteller Paulus de kristne i Tessalo-
nika, at først skal en forførelse gjøre at 

menigheten slutter å ha den sanne troen 
(frafall), og deretter kommer antikrist. 
Denne antikrist, syndens menneske, som 
hever seg over Gud, kan tydeligvis ikke 
komme til makten før en faktor som hin-
dret det, ble tatt vekk. Dette er sams-
temt med Daniels profetier fra kapittel 
7 i Daniels bok. Dette forsto de første 
kristne. De visste derfor også godt hvor 
i profetien de var på deres egen tid. For-
står vi det i vår tid?
Justin Martyr’s skrifter er tatt vare på 
av kirken fordi han var en tidlig hed-
ningetroende fra Israel. I sin dialog 
med Trypho siterer han Daniels bok og 
skriver,  ”..	og	han	som	Daniel	forutsier	
ville	ha	herredømme	for	en	tid	og	tider	
og	en	halv,	er	også	allerede	på	døren,	i	
ferd	med	å	tale	spottende	og	dristige	ting	
mot	den	Høyeste. ..”
Irenaeus av Lyons (ca. 130-202 e.Kr.) 
skriver i Adversus haereses (inter A.D. 
1 8 0 / 1 9 9 , 
Femte bok, kapittel 26: ”Johannes	 og	
Daniel	 har	 forutsagt	 oppløsningen	 og	
ødeleggelsen	 av	 Det	 romerske	 imperi-
et….	I	et	klart	lys	har	Johannes,	i	Apoka-
lypsen,	 skrevet	 hva	 som	 skal	 skje	 i	 de	
siste	tider,	og	om	de	ti	kongene	som	skal	
oppstå	når	imperiet	som	nå	regjerer	på	
jorden	blir	delt.	Han	lærer	oss	hva	de	ti	
hornene	skal	være	som	ble	sett	av	Dan-
iel…,	I	første	omgang	ser	vi	delingen	av	

riket	i	ti.	I	neste	fase,	når	disse	kongene	
regjerer…	skal	han	komme	som	vil	kreve	
kongedømmet	for	seg	selv…	og	som	har	
et	navn	som	inneholder	nevnte	nummer	
og	er	den	vederstyggelige	ødeleggelse”.
Tertullian (2-3 århundre) skrev: ”Lov-
løshetens	 hemmelighet	 er	 alt	 virksom	
med	sin	kraft,	men	han	som	ennå	holder	
igjen,	må	først	bli	tatt	bort,	2.	Tess.	2:7.	
Hvilket	hinder	er	dette,	uten	den	romer-
ske	staten,	den	som	skal	falle	bort,	ved	å	
bli	spredt	(delt)	 i	 ti	kongedømmer.	Der-

etter	skal	den	introdusere	Antikrist	ut	fra	
sine	egne	ruiner.	“ Da	skal	Den	Lovløse	
komme	til	syne.	Men	den	dagen	Herren	
Jesus	 kommer	 i	 sin	 herlighet,	 skal	 han	
utrydde	 ham	 med	 pusten	 fra	 sin	 munn	
og	 tilintetgjøre	 ham.	 Når	 Den	 Lovløse	
kommer,	har	han	sin	kraft	fra	Satan,	og	
han	opptrer	med	stor	makt	og	med	under	
og	 falske	 tegn.	Med	 all	 slags	 urett	 for-
fører	han	dem	som	går	fortapt,	fordi	de	
ikke	tok	imot	og	elsket	sannheten,	så	de	
kunne	bli	frelst.	2. Tess 2: 8-10”. 
Videre skriver han, i samme kilde kap. 
XXXII: ”Det	er	også	en	annen	og	større	
nødvendighet	 for	våre	bønner	på	vegne 

av	keiserne,	for	komplett	stabilitet	i	riket	
og	for	romerske	interesser	generelt.	For	
vi	 vet	 at	 et	 mektig	 sjokk	 venter	 hele	
jorden.	 Det	 er	 et	 	 faktum	 at	 enden	 på	
alt	 og	 truende	 forferdelige	 veer…	bare 
holdes tilbake av den fortsatte eksistens 
av det romerske imperium..” 
At deres egen biskop i Rom skulle bli 
dette lille hornet var sikkert vanskelig å 
fatte. Men dersom de så dette i sammen-
heng med det store frafallet som Paulus 
skriver om, burde de ikke undre seg.

Hippolytus (3. århundre)skrev i Treatise 
on Christ and antichrist.
Punkt 25. Det	 fjerde	 dyret,	 fryktelig	 og	
forferdelig,	det	hadde	jern	tenner	og	klør	
av	kobber.”	Og	hvem	andre	er	dette	enn	
romerne?	Hvilket	(kongedømme)	menes	
med	jernet	-	det	rike	som	nå	er	etablert,	
for	beina	av	bildet	var	av	jern.	Og	etter	
dette, hva gjenstår, elskede, annet enn 
tærne	på	føttene	av	bildet,	som	er	delvis	
jern	og	delvis	leire,	blandet	sammen?
Punkt 28. Det	 gyldne	 hode	 av	 bildet	
og	 løvinnen	 er	 babylonerne,	 skuldrene	
og	 armene	 av	 sølv,	 og	 bjørnen,	 repre-
senterte	perserne	og	mederne,	buk	og	lår	

De første 
kristnes 
syn på 
antikrists 
komme
Av Elin H. Berglund

“Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft 
fra Satan, og han opptrer med stor makt og 

med under og falske tegn.
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av	messing	og	leoparden,	var	grekerne,	
som	 holdt	 suverenitet	 fra	 Alexander’s	
tid.	 Føtter	 av	 jern,	 og	 det	 forferdelige	
og	 fryktelige	 dyret,	 var	 et	 uttrykk	 for	
romerne,	 som	 har	 suverenitet	 i	 dag.	
Tærne	på	 føttene	 som	var	dels	 leire	og	
dels	jern,	og	de	ti	hornene,	er	logoene	til	
kongedømmer	som	ennå	ikke	er	kommet.	
Det	 andre	 lille	 hornet	 som	 vokser	 opp	
blant	dem	betyr	Antikrist	 i	deres	midte.	

Steinen	som	traff	jorden	og	bringer	dom	
over	 verden	 er	 Kristus. (Dan. Kapittel 
2.)
Cyril av Jerusalem. (c. 315-386) Lecture 
XV, 12. ”Men	som	forutsagt	vil	Antikrist	
komme	når	tiden	for	det	romerske	imper-
ium	 er	 blitt	 oppfylt,	 og	 verdens	 ende	
nærmer	seg.	Det skal stige opp ti konger 
av romerne, og herske i ulike deler kan-
skje, men omtrent i samme tid, og etter 
disse en ellevte, Antikrist. ...” 
John Chrysostom (ca. 347-407) Etter å 
ha sitert Paulus i Tessalonikerne, skriver 
han: ”Så	sier	han	også	her.	Det	er	bare	
èn	som	holder	 igjen	nå,	helt	 til	han	 tas	
ut	av	veien.	Det vil si når det romerske 
imperiet er tatt ut av veien, da han skal 

komme ...	Om	disse	tingene	har	Daniel	
skrevet	til	oss	med	stor	klarhet	...”
St. Jerome (ca. 340-420 e.Kr.) Kommen-
tarer til Daniel, kapittel 7, vers 8 :”... Vi 
bør	 derfor	 være	 enige	med	 den	 tradis-
jonelle	tolkningen	av	alle	kommentatorer	
i den kristne kirke, at i enden, da det 
romerske imperiet skal bli ødelagt, vil 
det være ti konger som skal dele den 

romerske verden seg imellom. Så vil en 
ubetydelig ellevte kongen oppstå, som 
vil overvinne tre av de ti kongene, ... “ 
    
SÅ KOMMER DELINGEN AV ROM!
Brev CXXIII etter at de 10 rikene 
har begynt å invadere Rom: 
Til Ageruchia (409 e.Kr.) ”… Den som 
som holder igjen er i ferd med å 
tas vekk, og ennå innser vi ikke at 
Antikrist er nær. Ja, Antikrist, som 
Herren Jesus Kristus skal fortære med 
sin munns ånde er 
nær.	 For	 tretti	 år	
siden	sprengte	bar-
barene	 hindringen	

Der satans trone står

I Åpenbaringsboken står det om 
byen Pergamon som stedet “der 
satans trone står”. I dag finnes 

ikke denne byen lenger, og mange 
har spekulert hvorfor det ble brukt slik 
en kraftig uttalelse om dette stedet.  
Mange har fokusert på alteret til Zeus 
som engang sto i denne byen og som 
nå er i Pergamon museum i Berlin. 
Det kan være at dette alteret til Zeus 
har tatt bort fokuset på det som var 
det egentlige problemet. I Åpenbarin-
gen 13 får vi vite at “dragen” [Satan] 
gir sin krone til “dyret”. Det er altså 
ikke en oppdiktet gud som er prob-
lemet, men at Satan ville gi sin makt 
og krone til en menneskelig makt og 
menneskelig system.

Det spesielle som 
skjedde i Perga-
mon var at keise-
rene Trajan og 
Hadrian satte opp, 
ikke bare Zeus 
kulten her, men 
også en tilbe-
delseskult til dem 
selv.

Keiserne ga i sin tid sin 
makt, sine titler og sin 
trone videre til paven.
Det lille hornet i Dan-
iels profetier, kom ut av 
hodet til dyret som rep-
resenterte romerriket.

Til venstre: Templet hvor 
keiserne ble tilbedt. Under: 
Broen Hadrian bygget i 
Rom ble pilgrimsbroen til 
St.Peters kirken i Vatikanet. 
Paven der arvet også keise-
renes prestetitler og tar 
også imot tilbedelse. 

for	 Donau	 og	 sloss	 nå	 i	 hjertet	 av	 det	
romerske	 imperiet.	 Våre	 tårer	 er	 størk-
net	etter	lang	tids	gråt.	For	alle	unntatt	
noen	få	eldre	mennesker	er	nå	født	enten	
i	fangenskap	eller	under	en	blokade,	og	
følgelig	savner	de	ikke	en	frihet	som	de	
aldri	 har	 kjent.	 Men	 hvem	 vil	 heretter	
tvile	på	det	faktum	eller	hvilke	historikere	
vil	seriøst	diskutere	dette,	at	Roma	kjem-
per	 innenfor	 sine	 egne	grenser	 ikke	 for	
ære,	men	for	bare	livet….”
St. Augustine av Hippo (345 - 430) Han 
ble en del av det store frafallet, men 
forsto derimot lite… Han skriver: ”Hva 
mente	Paulus	med..	for	lovløshetens	hem-
melighet	er	alt	virksom,	bare	at	den	som	
nu	holder	igjen,	ryddes	av	veien,	og	der-
etter	skal	den	ugudelige	bli	avslørt? “(2 
Tess 2:7.8) Jeg	 må	 ærlig	 tilstå	 at	 jeg	
ikke	vet	hva	det	betyr.	...	Men	det	er	ikke	
absurd	 å	 tro	 at	 disse	 ordene	 av	 apos-
telen,	 “Bare	 han	 som	 nå	 holder	 igjen	
ryddes	av	veien,”	refererer	til	det	romer-
ske	imperiet,	som	om	han	skulle	ha	sagt:	
“Bare	han	som	nå	regjerer,	la	ham	styre	
til	 han	 tas	 ut	 av	 veien….”	 og	 da	 skal	
den	 lovløse	 åpenbares.	 Ingen	 tviler	 på	
at	 dette	 betyr	Antikrist. (Kilde: City of 
God, Book XX, kapittel 19.) 

Vitnesbyrdene er klare. 
De tidlige kristne ventet 
at den antikristelige 
makt-faktor ville komme 

til syne veldig raskt etter at det keiserlige 
og hedenske Roms fall. Paulus kunne 
ikke snakke åpent om dette på sin tid for 
å ikke provosere ytterligere den makten 
han levde under. 
Det er bare èn makt som oppfyller tids-

punktet omtalt av Paulus og fortolknin-
gene fra overnevnte siterte kirkefedre. 
Makten som steg opp etter fallet og 
delingen av det romerske imperiet i det 
5. århundre. En makt som undertvang 
seg tre konger (makter) og senere tok 
kontroll over både sivile og kirkelige 

“Vitnesbyrdene er klare. De tidlige kristne 
ventet at den antikristelige maktfaktor 

ville komme til syne veldig raskt etter at 
det keiserlige og hedenske Roms fall. 

myndigheter, og som beholdt denne 
makten i 1260 år, akkurat som Daniel 
profeterte. Hvem er det? Det er pavedøm-
met - Den romersk-katolske kirke, fra 
538 e.Kr. til 1798 e.Kr., da kirken mottok 
det profeterte og midlertidige dødelige 

såret. 
Pave Pius IX (1846-1878) ga dette bemer-
kelsesverdige vitnesbyrd, som stemmer 
overens med Daniel kapittel 7, hvor han 
uten å vite det, identifiserer det lille 
hornet, syndens menneske, den antikris-
telige makt med seg selv: “Det er derfor 

ved et bestemt dekret fra guddommelig 
forutsigelse, at ved fallet av det romer-
ske imperiet og dets deling i separate 
kongedømmer, vil den romerske paven, 
som Kristus gjorde til hodet og sentrum 
for hele sin Kirke, oppnå sin politiske 
makt”.  (Pius IX, i apostoliske brev 
Ecclesia Cum Catholica, 26 mars 1860.) 
(Kilde: Pavelig Læresetninger: Kirken, 
valgt ut og arrangert av benediktiner-
munker av Solesmes, oversatt av mor E. 
O’Gorman, RSCJ, Manhattanville Col-
lege of the Sacred Heart, St. Paul Edi-
tions, Boston, 1980 ©, 1962 av døtre 
St. Paul, Library of Congress katalog 
kort nummer 62-12454, par. # 225, side 
160. Kilde; http://www.newadvent.org/
fathers.) 

“Det er bare èn makt som oppfyller tids-
punktet omtalt av Paulus og fortolknin-

gene fra ovennevnte siterte kirkefedrene. 

Kongen i det mektige babylonske riket, Neb-
ukadnesar, hadde en drøm som gjorde stort 
inntrykk. Da han gikk til sine vismenn for å få 
den tydet var det ingen som kunne det. Men 
en ung jødisk mann tatt til fange fra Israel fikk 
åpenbart drømmen og tydningen av den sanne 
Gud. 
Drømmen beskrev det babylonske riket og 
rikene som skulle følge etter. Drømmen avslut-
ter med at himmelens Gud tar over til slutt, 
symbolisert av en stein som knuser alle de 
andre rikerne og vokser til et berg som dekker 
hele jorden. Senere fikk Daniel en drøm som 
gir mer forklaring om disse rikene og tilføyer 
informasjon om en konge som dukker opp som 
en forlengelse av det fjerde og mektigste riket. 
Denne kongen har en rekke kjennetegn som 
samstemmer med antikrist beskrevet også i det 
nye testamentet. Dan.2 &7 kap. Joh. Åp 13. 
m.m
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Hviledagsbudet søkes 
omdefinert til ikke å 
være et åndelig, men 
et sosialt bud,                                  
slik at det kan 
endres, lovfestes 
og håndheves av 
politiske 
myndigheter

For å ha fullt utbytte av 
dette innlegget, anbe-
faler vi at du leser 
grundig igjennom av-
snittet ”endetidens sce-
nario” i artikkelen ”Hvem 
følger du” i dette nummeret 
av MVV.

Ut fra profetiene i Johannes Åpen-
baring kapittel 13, er mange 
av oss overbeviste om at hel-

ligdagslover, ofte kalt søndagslover, vil 
bli globalt vedtatt og håndhevet like 
før Jesus kommer igjen. Dette vil bli 
gjennomført med pådriv fra en kristen 
maktkoalisjon bestående av den katol-
ske kirke i samarbeid med de fleste 
protestantiske kirkesamfunn. Alle kristne 
bevegelser som i den økumeniske 
samlingsprosessen har akseptert at 
pavekirken har rett og makt til å endre 
Guds bud og bytte ut Bibelens sabbat 
med sitt eget autoritetstegn, søndagshel-
ligholdelse, vil være med i denne alli-
ansen. Noen kristne vil motsette seg 
denne ubibelske endringen av den eneste 
og sanne bibelske tilbedelsesdagen. De 
representerer de få som i endetiden ikke 
tar ”dyrets” lojalitets-merke og vil derfor 
bli forfulgt og også hindret i å fungere 
i samfunnet ved at de ikke får lov til å 

kjøpe 
og selge.

Den katolske kirke har lenge og i en 
rekke land arbeidet systematisk, men ofte 
på en kamuflert måte, for å skape et 
sosialt og religiøst miljø som gjør det 
mulig å kunne få slike lover vedtatt. Det 
vil garantert komme til å skje, siden Gud 
forutså det og advarer oss gjennom pro-
fetiene.

I mange delstater 
i USA er disse 
” søndags lov -
ene” allerede på 
plass, men den 
praktiske aktivi-
seringen av dem 
krever at pre-
kære krisesituasjoner gjør det sosialt 
akseptabelt å tvinge gjennom 

hånd-
heve l se . 

De religiøs/
ideologiske kref-

tene bak denne utviklingen 
har lenge hevdet at de mange krisene 

og katastrofene som synes å tilta, er 
et resultat av at Gud trekker sine vel-
signelser tilbake bl.a.fordi søndagen ikke 
blir helligholdt på rett måte. De presser 
på for å få vedtatt politiske lover som 
påtvinger kollektiv søndagshellighold-
else, slik at Gud blir tilfredsstilt og krisene 

kan opphøre. 
De mener at 
j o rd sk j e lv, 
t s u n a m i e r , 
v u l k a n e r , 
t o r n a d o e r , 
branner, hun-
g e r s n ø d , 
terror, økende 
kriminalitet, 

finanskriser og politisk strid til sammen 
er en ivitasjon til å vedta og strengt hånd-
heve søndagslover.!

I EU har pavemakten lenge presset på 
for å skape grobunn for slike lover. Der, 
som i mange andre land hvor pavekirken 
arbeider for å få vedtatt slike lover, 
ser vi at det religiøse aspektet søkes 
kamuflert på en slik måte at ingen skal 
bli nervøse for at 
loven represen-
terer en uaksept-
abel blanding 
mellom religion 
og politikk. De 
er ikke blinde for 
manges opptatt-
het av religionsfrihet. Derfor blir loven 
ofte presentert som en både fordelaktig 
og påkrevd styrking av familielivet og 
et tiltak som vil fremme befolkningens 
fysiske, psykiske og sosiale helse. Det 
religiøse aspektet er alltid nevnt, men 
ikke vektlagt som en primær begrun-
nelse for lovens nødvendighet. Siden det 
til slutt vil være det religiøse aspektet 
som vil oppfylle Bibelens profetier, er vi 
overbeviste om at denne delen av ”søn-
dagslovene” vil komme til forgrunnen 
når tiden for det er moden. I land hvor 
religionsfrihet er godt forankret, og et 
skille mellom stat og kirke er en tradi-
sjon, blir bibelens hviledagsbud omtolket 
til å være en sosial - ikke en åndelig/
religiøs - lov. På den måten kan det 
hevdes at politisk håndhevelse med kon-
sekvenser for lovbrudd kan tillates.

Europarådet mars 2010
Den siste utviklingen i denne prosessen 
fant sted i mars i år. Onsdag den 24 mars 
ble det arrangert en konferanse i EU-par-
lamentet i Brussel, hvor temaet var: nød-
vendigheten av å få vedtatt en lov som 
skal beskytte og håndheve søndagshel-
ligholdelse for alle EU-land. En lignende 
lov ble forsøkt vedtatt av EU i 1993. Den 

ble da fremmet som et arbeidstid direk-
tiv, og det ble hevdet at søndag i prin-
sipp måtte håndheves som lovbestemt 
hviledag. Argumentene som da ble frem-
lagt som begrunnelse, var at det ville være 
en helse-gevinst for vanlige mennesker 

å ha en arbeids-
fri dag i uken, 
og at den mest 
hensiktsmessige 
dagen å ta fri 
på var søndag. 
Siden inter-
essegruppene 

som ønsket denne loven vedtatt, la 
så sterk vekt på befolkningens helse, 
etterlyste EU’s-juridiske kontrollavde-
ling bedre dokumentasjon på at en slik 
lov faktisk ville gi en så stor helsegevinst 
som det ble påstått. Dette hadde ikke ini-
tiativtakerne på det tidspunkt klart å syn-
liggjøre godt nok. Resutatet var at den 
juridiske avdelingen avslo lovforslaget.

Siden da har en rekke undersøkelser og 
studier blitt utført for nettopp å skaffe 
dokumentasjon for den etterspurte helse-
gevinsten, og ved konferansen i mars ble 
denne bevisførselen presentert og brukt 
som pressmiddel for at det nå var tid for 
å få loven vedtatt.

EU’s argumen-
tasjon.
Vi siterer noen 
setninger rett fra 
b e g r u n n e l s e n 
som ble fremlagt 
i PR-materialet 
for konferansen den 24. mars: ”Nyere 
vitenskapelige studier har påvist at det 
er et klart årsaks- og virkningsforhold 
mellom befolkningens helse og arbeids-
frie søndager. En kollektiv ukentlig 

hviledag for alle vil gjøre det 
mulig for familier å tilbringe 
mer tid sammen og vil også 
fremme kulturelle, åndelige og 
sosiale aktiviteter. Forslaget om 
en kollektiv lov som påbyr 
at søndag blir alles hviledag, 
fremmer derfor fellessamfun-
nets sosiale bevissthet, som er 
blitt underminert av den ferske 

globale finanskrisen. Vedtaket om å 
påby søndag som kollektiv hviledag, må 
betraktes å være et verdifullt tiltak som 
burde applauderes av alle og inngå som 
en sosial modell for alle land i Europa”.

Vi ber leserne merke seg at også i dette 
forslaget er den påståtte religiøse eller 
åndelige fordelen av loven kamuflert 
mellom den kulturelle og sosiale be-
grunnelsen. Den samme framleggelsen 
kjenner vi igjen fra andre land hvor det 
arbeides for at en lignende lov skal bli 
vedtatt.

Torben Nybo, som er syvende-dags 
adventist fra Danmark, meldte seg på 
konferansen og ble godkjent som reg-
ulær deltaker fra sitt land. Mye av mate-
rialet Torben har sendt oss, viser noe 
av bredden og styrken bak kreftene som 
presser på for at denne loven skal vedtas 
og kunne håndheves.

Vi inkluderer her et utdrag av et brev 
som Torben Nybo, etter at konferansen 
var avsluttet, sendte til arrangørene. 
I dette brevet berører Torben nettopp 
det sentrale aspektet alle som kjenner 
Bibelens profetier og samtidig arbeider 
for religionsfrihet må ha klart for seg. 

Brevet er over-
satt fra engelsk.

EU Commis-
sioner Mr. 
Laszio Andor.
”Det var intere-
sant å lytte til 

ditt innlegg på den Europeiske konfer-
ansen for å fremme søndag som kolle-
ktiv hviledag for Europa. Ditt budskap 
var klart og godt dokumentert hva angår 
behovet for en ukentlig arbeidsfri dag. 
Men jeg merket meg også at du var 
taus når debatten berørte hvorfor denne 
arbeidsfrie dagen nødvendigvis måtte 
være søndag. Det er meget vesentlig 
ikke å blande uttrykket ”arbeidsfri” med 
ordet ”søndag”. Disse to vurderingene 
må betraktes atskilt. Hvis dette ikke skjer, 
vil hele arbeidsfri-direktivet motarbeide 
hva Europa over mange år har klart 
å oppnå på religionsfrihetens område. 
Dette grunnleggende prinsippet bygger 
på en absolutt respekt og frihet for 

Konferansen om søndags-
helligholdelse i Europa 
Press for å få vedtatt søndagslover

“Derfor blir loven ofte pre-
sentert som en både fordel-

saktig og påkrevd styrking av 
familielivet og et tiltak som vil 
fremme befolkningens fysiske, 
psykisk og sosiale helse.

“....i mars ble denne bevis-
førselen presentert og 

brukt som pressmiddel for at 
det nå var tid for å få loven 
vedtatt.

Laszio Andor

“Torben Nybo, som er syv-
ende-dags adventist fra 

Danmark, meldte seg på kon-
feransen og ble godkjent som 
regulær deltaker fra sitt land.

av John Berglund
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SO2 = svoveldi-
oksyd  (Svovel 
og oksygen) + 
CaO (brent kalk)  
= CaSo4  (hus 

laget av kalk-
stein brent 
med svovel – 
oksydering)

Over: 
Gips i 
naturlig 
form har 
en helt 
annen 
struktur.

Gips i 
naturen 
danner også 
helt andre 
formasjoner 
enn det vi 
ser i restene 
av de 5 byer.

unionens ideologiske minoritetsgrupper, 
som det multi-etniske, multi-kulturelle 
og multi-religiøse samfunnet vi er blitt. 
Som du med rette vektla i ditt innlegg, 
trenger vi å finne mer tid for med-
menneskelige relasjoner, familiesamhold 
og tid for åndelig fornyelse. Men dette 
behøver aldeles ikke å bygge på den 
kristne søndagstradisjonen. Argumentene 
som ble presentert fra fagforeningene var 
gode og bygger helt klart på solid helse-
forskning, men problemet er at denne for-
skningen ensidig er rettet mot å fremme 
søndag som den ukedagen da alle skal 

avstå fra arbeid.

Argumentene på konferansen fra flere av 
kirkesamfunnene som var til stede, var 
at hviledagsbudet kun er et sosialt bud, 
og at det derfor 
gir kirken rett 
til å presse for 
lovgivning som 
påbyr søndags-
frihet. Dette 
argumentet er 
ikke holdbart. 
Sabbatsbudet som påpeker at den syv-
ende-dag er hviledag, ble gitt av Gud 
i en sammenheng hvor det er snakk 
om hvert individs private ansvar over-
for Gud. Sabbaten er spesifisert å være 
Herrens hellige dag og er ikke et sosialt 
bud. Da blir det klart at sabbatsbudet, 
det fjerde budet i Guds lov, nettopp til-

hører de fire første budene, som synliggjør 
det enkelte menneskets forhold til Gud, 
som ingen politisk myndighet har rett til 
å lovfeste. Myndighetene kan være med 
å skape muligheter for at mennesker 

kan følge sin sam-
vittighet og over-
bevisning, men 
kan ikke lovfeste 
på det religiøse 
området. Hvis 
søndag blir fores-
lått som den kolle-

ktive og lovfestede hviledagen, tar 
politiske myndigheter på seg rollen å 
avgjøre hvilken dag som skal kalles hellig. 
En slik utvikling opponerer mot hvordan 
Europa tenker vedrørende grunnleggende 
religionsfrihet. Som konklusjon ber jeg 
deg om ikke å gjøre den feil at søndag blir 
favorisert på bekostning av muslimenes 
fredag, jødenes sabbat og likeledes den 
samme bibelske syvende-dags sabbaten 
vi adventister helligholder. Mitt forslag er 
at du benytter den rett du har til å foreslå 
lover som er gunstige for medmenneskel-
ige relasjoner og befolkningens helse, 
uten at religiøse forhold trekkes inn i 
prosessen”.

Kilder: Mot historiens klimaks.kap 36

        

Resultatet av finanskrise i 
Europa blir én europeisk 
nasjon? 

Det mener Sjefsøkonom Jan 
Andreassen i et intervju med 

E24. Han spår at gjeldskrisen i 
eurosonen kan fremskynde et enda 
tettere samarbeid der EU til slutt vil 
bli et nytt USA: De forente euro-
peiske stater. Gjeldsproblemene i 

Sør-Europa vil føre til at en sen-
tralisering skyter fart. Det er svært 

mange grunner til at EU-nasjonene 
bør bli én stat, sier Andreassen 
til E24.  USA var i utgangs-punk-

tet uavhengige stater som gikk 
sammen om noen felles funk-
sjoner i Washington. Det var 
først i 1913 at de fikk en felles 
sentralbank. Det har vi aller-
ede fått i EU så unioen er 
på god vei. Gjeldsproblem-
atikken vil skli over, men 
alt vil sentraliseres til en 
stat, sier Andreassen til 
E24.  Hva sier Bibelen? 
Les: Dan.2:43.44, og Åp. 
17:12-13

Eurovision 2010 fikk folk over hele Europa-
til å danse til samme sang om enhet.

Norges store Grand Prix arrangement er 
over. Pauseinnslaget ble rost fra mange 
hold. Det besto av mennesker i mange 
av Europas byer og land som danset med 
hendene i været til den samme sangen 
med fengende rytmer. Var det noen som 
lyttet til teksten de danset til?  Her er 
bruddstykker:
My heart beats to your song – Mitt 
hjerte banker til din sang
A melody sendt from god – en melodi 
sendt fra gud ...

today’s the day (tonights the night) – I 

dag er dagen (I natt er natten)
I know your feeling sad (I’m gonna 
make you glad) – Jeg vet du er lei deg 
(Jeg skal gjøre deg glad)
Cause today’s the day (tonight’s the 
night) For I dag er dagen (I natt er 
natten)
I’m gonna lay it down - Jeg skal legge 
det ned
I’m gonna get up so i can’t get down 
-  Jeg skal stå opp så jeg ikke kan 
komme ned
hear my roar hear my thunder sound – 
hør meg brøle hør lyden fra tordenet

I am the lord of the underground  - Jeg er 
herren i underverdenen. 
I’m part of the jungle – Jeg er en del av 
jungelen
I can’t wait, I can’t wait to see ya -glow 
(hands high, hands high) – Jeg kan ikke 
vente, kan ikke vente med å se dere 
skinne (hendene opp, hendene opp)
Round the world, round the world my 
people, glow, glow. - Rundt verden, 
rundt verden mitt folk, skinne skinne.

Let us share this moment – La oss dele 
dette øyeblikket
Let’s enjoy the night – la oss nyte natten
Get the world connected – få samlet 
verden
Though you are one of a kind – Selv om 
du er unik

See we try to reach out – Vi prøver å nå 
ut
Get the world to see – Få verden til å se
though we all fell different – Selv om vi 
føler oss forskjellige
you are just like me – Er du akkurat 
som meg

We’re free and it’s so right – Vi er frie 
og det er så riktig
I wanne see  you glow throughout the 
night – Jeg vil se deg skinne gjennom 
natten
cause i wanne dance.. tonight – For jeg 
vil danse... i natt.

hands high! Hands high! - 
Hendene opp! Hendene 
opp!
All the people like this go – 
Alle folk gjør dette
Hands high, hands high – 
Hendene høyt, hendene 
høyt
And I’m telling you wave 
your hands high, hands high! 

- Jeg forteller deg, vift hendene høyt, 
hendene høyt
Just put your hands high, hands high – 
Bare ta hendene dine høyt

For mennesker som ikke tror betyr dette 
svært lite. For de som kjenner sin Bibel 
og vet at vi står overfor en stor forførelse 
i endetiden er dette bare et av mange 
tegn. Budskapet er fra “herren i under-
verdenen”. Musikk ble brukt både ved 
Sinai og i Duradalen når Guds folk ble 
forført til å følge dårlige ledere og deres 
guder/gudebilder.

(obs, teksten her er skrevet etter “lyd”, oversetting 
varierer noe på nettet.Ikke alle ordene i sangen er 
sitert her.)

Lisboa-traktaten var et nytt 
skritt mot ”Europas forente 
stater”

Lisboa-traktaten trådte i kraft 1. desem-
ber i fjor. Med den har EU fått egen 
president og utenriksminister, og eget 
diplomatkorps. Domstolen får mer makt, 
og EU-rettens rang over alle nasjonale 
lover slås fast.  
Og alle små landene har mistet innfly-
telse i forhold til tidligere. I det lov-
givende EU-rådet (ministerrådet) dobler 
Tyskland sin stemmevekt og Frankrikes 
andel øker med over 50 prosent (nov. 
2014). Danmark og Sverige får en 
nedgang på hhv. 37 og 46 prosent. Tysk-
land har i dag en stemmevekt som er 
4 ganger større enn Danmark. Med de 
nye reglene blir den 15 ganger større.    

Kilder:	Jakob	Schultz	i	E24	28.05.10		www.moss-
avis.no	11	mai	2010

“  Sabbaten er spesifisert 
å være Herrens hellige 

dag og er ikke et sosialt 
bud.
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Det vi skriver her er det ikke så 
hyggelig  å lese eller høre noe om. En 
gang ble det sagt om Guds folk: ”Men 
de nektet å lytte. De satte bare fram en 
trassig skulder og gjorde ørene tung-
hørte, så de ikke kunne høre”, Sak. 
7:11. Er kristenhetens julefeiring blitt 
en repetisjon av det samme?
 
16. desember 2009 ”danset” en sterk 
lysstråle på taket av en av de koptiske 
kirkene i Kairo, Egypt. Fenomenet fikk 
stor oppmerksomhet. Var det Maria som 
åpenbarte seg, slik de koptiske kristne 
påsto? Det var et mirakel mener mange, 
noe som også er tiltrekkende for mange 
muslimer. På jomfru Maria’s fanklubb-
sider på internett, som det er mange av, 
blir hun spesielt opphøyet i jula, fordi 
tradisjonen sier at det var da hun fødte sin 
sønn Jesus.
De fleste kjenner i dag til at julen opprin-
nelig er hedensk. Det er neppe en avis i 
landet som ikke har skrevet noe om dette 
temaet. Dokumentasjonen er massiv, men 
hvor hedensk er den? I Mesopotamia ble 
den store festivalen ved juletider kalt 
Zagmuk. Den varte i 12 dager og over-
lappet vintersolhverv, som var den sen-
trale dagen. Festivalen var for å ære 
solguden Marduk og hans kamp mot 
mørket. Hva mener forresten himmelens 
Gud om sin menneskelagde konkurrent, 
guden Marduk? Er det greit at han blir 
feiret og hedret? ”Forkynn	blant	folkene,	

la	det	høres,	løft	banneret	og	rop	det	ut!	
Legg	 ikke	 skjul	 på	 noe,	 men	 si:	 Babel	
er	 inntatt,	 Bel	 er	 blitt	 til	 skamme,	 og	
Marduk	 er	 slått	 av	 skrekk.	Gudebildene	
står med skam, deres avskyelige guder er 
lamslått”, Jer. 50:2.
De gamle babylonerne feiret Tammuz, 
som skal være den gjenfødte Nimrod. 
Det var i disse omgivelsene den nye og 
ubibelske religionen ble skapt som en 
opposisjon til tilbedelsen av den ene og 
sanne Gud. 
I det gamle Egypt var det Osiris, gjenfødt 
i Horus, som ble feiret. Også her varte 
festen i 12 dager. Den trettende dagen 
var det slutt. De dekorerte hjemmene sine 
med grønne palmer og alt mulig grønt. 
Men på den ”trettende-dags Horus” var 
det slutt, som i dag...Tradisjoner sitter 
godt fast!

Romerrikets jul                                                                                                                                  
Den babylonsk astrologiske innflytelsen 
innen mithraismen medvirket til 
etableringen av soltilbedelse som den 
ledende religionen i Roma. I år 218 
prøvde den romerske keiser Helioga-
balus (som ble plassert på tronen som 14- 
åring) å opphøye sin gud, Emesas’ Baal, 
til å ha øverste guddommelige rang, 
ved at hele den gamle gudeverden ble 
underordnet ham. Men unge Helioga-
balus ble raskt tatt av dage på grunn av sin 
streben etter solguddommelighet. Et halvt 
århundre senere inspirerte hans forsøk 

keiser Aurelian til å plukke opp den ideol-
ogiske stafettpinnen og innføre tilbe-
delsen av ”Sol Invictus”. 
Kort tid etter ble tittelen Sol invictus 
overført til Mithradyrkelsen. De romerske 
keiserne annonserte formelt deres alli-
anse med solen og vektla likheten med 
Mihtras, guden for det guddommelige 
lyset. Mithras ble også forenet med sol-
guden Helios, og ble kjent som ”Den 
store guden Helios-Mithras”.  Fødselsda-
gen ble som ventet feiret den 25 desem-
ber. Mithras fødselsdag var kjent helt 
tilbake i Iran hvor han også var importert 
fra.
Den norske julen kom også via Iran/
Persia og Kaukasus. Folkevandringen 
nordover rundt begynnelsen av vår tids-
regning, kom nettopp derfra, og hadde 
mange tradisjoner med seg, deriblant 
julen. Opphavet er det samme. Yule er et 
kaldeisk ord og betyr barn.
Hvem innførte den “kristne” julefeirin-
gen 25 desember? Var det apostlene, som 
noen faktisk er frekke nok til å foreslå? 
Den uovervinnelige sol ble også tilbedt 
av keiser Konstantin. Konstantins søn-
dagslov opphøyet solguden. Alle på den 
tiden visste at søndagen var solens dag 
(Sun-day) og Konstantin laget en felles 
søndagslov for hele riket. Denne loven 
påla byfolk å hvile på ”den ærverdige 
soldagen” (the venerable day of the Sun 
-  venerabili die solis), mens bøndene 
fikk lov til å gjøre arbeid på søndagen. 

Det egentlige navnet på denne guden var 
Mithra eller Mithras på latin. Det var helt 
naturlig for Konstantin å fortsette feirin-
gen av Mithras fødsel den 25 desember
 
Anahita, Mithras mor                                                                                                                 
Hun var ikke noen hvem som helst. 
Mithra ble født av Anahita, kalt en 
ubesmittet jomfrumor, som en gang 
ble tilbedt som en fruktbarhetsgudinne. I 
en tekst fra Zoroaster i Iran (ca. 651 
BC), er den guddommeliggjorte Anahita 
referert til som ”Fruen Anahid.” Pers-
erne og armenernes Anahita er av 
oldtidshistorikere både før og nå, assosi-
ert med semittenes Ishtar, kanaanittenes 
Astarte eller vest-semittenes/arameernes 
Anat. Anat sørget også over sin sønn 
da han døde: “Da dro Anat til El, 
ved kilden til elvene, i midten av bredden 
mellom de to hav. Hun bøyde seg ved Els 
føtter. Hun bøyer seg, legger seg flat 
ned og viser ham respect. Hun taler 
og sier: “den veldig mektige Baàl er død. 
Prinsen, jordens herre, har gått bort”, 
(File: Baal epic mp3h8963.jpg Se bilde.)
Anat ble tilbedt i Avaris (Hyksos-Egypt) 
og Beth Shan (Israel) og Baaldyrkelsen 
ble en gjentagende snare for israelittene. 
Anat/Astarte var himmeldronningen. Hun 
ba om at det måtte innføres en sørge-
høytid for Tammuz/Baal. Bibelen referer 
til dette. Esekiel blir i et syn fra Herren 
tatt med til Jerusalem av en skikkelse 
som så ut som en mann. Dette var bud-
skapet: ”Men	enda	mer	skal	du	få	se	av	
all	 den	 styggedommen	 de	 driver	 med,»	
sa	han	til	meg.	Så	tok	han	meg	med	bort	
til	 inngangen	 av	 den	 porten	 som	 fører	
inn	i	Herrens	hus	på	nordsiden.	Der	satt	
kvinnene	og	gråt	over	Tammus.	“Ser	du,	
menneske?”	sa	han	til	meg.	“Men	du	skal	
få	 se	 mer	 styggedom	 som	 er	 verre	 enn	
denne.” Esek.8:13-15. 
Historikeren Herodotus forsto det slik at 
perserne lærte å ofre til himmelgudinnen 
av assyrerne og araberne. Han var også 
veldig klar på at alle de greske gudene 
hadde vandret til dem via Egypt. Gudene 
var de samme. De bare skiftet navn. 
Cybele het den frygiske utgaven, hun var 
også kjent som “Guds mor”, og var nært 
knyttet til tilbedelsen av Mithra.

Likheten med kristendommen har ført 
til anklager om plagiat.                                              
Men kristendommen er ikke en ny reli-
gion! Kristendommen bygger på den 
eldste tro instiftet av Gud selv i Edens 

Merry Mithramas!
Er julefeiringen egentlig en 

hyllest til avguden Mithra                                                      
og hans mor Anahita?

Av Elin H. Berglund

Jesu fødsel var ventet
Ingen vet når Jesus ble født, men de fleste i dag tror at han ble 
født på høsten, og kanskje på løvhyttefesten. Bibelen har ikke 
åpenbart hans fødselsdato. 

En annen ting mange har studert på er hva det var vismennene 
så på nattehimmelen? Det har vært gjettet mange ulike stjerne-
konjunksjoner som magerne fra Persia skal ha tolket. Da stjernen 
sto like over der Jesus ble født må det derimot ha vært et 
overnaturlig fenomen, som ledet dem direkte til det rette stedet. 
Gamle tradisjoner fra Persia sier at en stjerne ville dukke opp i 
stjernebildet Coma (Berenikes hår) for å varsle Messias fødsel. 
Noen sier at magerne opprinnelig skulle ha lært dette profeten 
Daniel som selv var gjort til sjef over alle magerne i Babylon 
(Dan.2:48), og senere ble en av lederne i det persiske hoff. 
Dette kan vi ikke vite, men det er  interessant å merke seg 
at Coma i oldtidens opprinnelige bilde var en kvinne med sitt barn. 
I det eldste plantarium i verden i Denderah, Egypt ser vi kvinnen 
med barnet på fanget (befinner seg nå i Louvre i Paris). Kon-
stellasjonen heter 
der Shes-nu, som 
betyr den etter-
lengtede. 
Albumazar, den 
berømte arabiske 
astronomen fra det 
åttende århundre 
(ikke kristen) skrev 
følgende: “Det står 
fram, i den første 
deacon, slik pers-
erne, kaldeerne og 
egypterne lærer, 
en ung kvinne som 
i følge sitt persiske 
navn fremstiller en 
ren kvinne som sitter på en trone og tar seg av en liten gutt med 
et hebraisk navn, av noen nasjoner kalt Ihesu, med betydningen 
Ieza, som på gresk kalles Christos.” (British museum Library). 
På hebraisk betyr også Coma-bildet “Den etterlengtede.” Den 
etterlengtede sønn er vår Frelser, født av en jomfru. Rot-ordet på 
hebraisk er det samme ord som profeten Haggai bruker når han 
snakker om Messias: “...slik at alle folkenes lengsel skal komme, 
og jeg vil fylle dette hus med herlighet, (tempelet Jesus kom til), 
sier Herren Hærskarenes Gud.” (Eng.) Hag.2:7.  
Var det ingen andre som så og skrev ned et stjernefenomen?
Koreanske og kinesiske astronomerer rapporterer om en spesiel 
begivenhet rundt år 4 B.C. De beskriver en komet uten hale som 
sto stille. 
Også i Dødehavsrullene har man funnet at astrologer blant 
skribentene der har nedtegnet en komet som laget en himmelsk 
under eller fenomen på nattehimmelen rundt år 4 f.Kr. 

Merk: Gud har gitt navn til stjerner og bilder på himmelen. Han gir også 
tegn i sol, måne og stjerner. Å spå i stjerner (horoskop) er derimot 
ettertrykkelig forbudt i bibelen.
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hage. ”Dere	er	bygd	opp	på	apostlenes	og	
profetenes	grunnvoll,	men	hjørnesteinen	
er Kristus Jesus selv”, skriver Paulus 
i Ef. 2:20. Derimot har noen kristne 
plagiert hedenskapets tradisjoner.

En frelsesplan ble laget lenge før Jesus 
kom og den var vel kjent i oldtiden. 
”Denne	frelse	var	det	profetene	grunnet	
på	og	utforsket,	da	de	profeterte	om	den	
nåde	dere	skulle	få”. 1. Pet. 1:10.
”Derfor	skal	Herren	selv	gi	dere	et	tegn:	
Se,	 en	 jomfru	 skal	 bli	 med	 barn;	 hun	
skal	 føde	 en	 sønn	 og	 gi	 ham	 navnet	
Immanuel”, Jes. 7:14.
”For	 et	 barn	 er	 oss	 født,	 en	 sønn	 er	
oss	 gitt.	 Herreveldet	 er	 lagt	 på	 hans	
skulder,	og	hans	navn	skal	være:	Under-
full	Rådgiver,	Veldig	Gud,	Evig	Far	og	
Fredsfyrste”, Jes. 9:6.
”Jeg	vil	 sette	fiendskap	mellom	deg	og	
kvinnen,	 mellom	 ditt	 avkom	 og	 hennes	
ætt.	 Den	 skal	 knuse	 ditt	 hode,	 men	 du	
skal	hogge	den	i	hælen.» 1 Mos. 3:15.

Gud ga stjernene navn.                                                                                                             
I gamle stjernenavn fra oldtiden og 
fra alle jordens avkroker finner vi frelsen 
forklart. Mange ønsket å være denne 
etterlengtede frelseren, rotskuddet eller 
spiren. Derfor ble opphøyde mennesker 
til halvguder som på sine statuer ble 
gjengitt med en spire eller en kvist 
i hånden. Da var de selve frelseren, 
den lovede kongen, som alle måtte 
tilbe. Slik plagierte de Guds plan for 
å vinne makt og ære. Da den virkelige 
Frelseren endelig kom, lå verden i 
et åndelig mørke med unntak av noen 
ganske få. En liten gruppe flittige gud-
hengivne granskere av Skriftene, noen 
hyrder på marken, to gamle i templet og 

noen vismenn fra øst. Det er ikke så mye 
annerledes i dag. Det er få som søker san-
nheten. Veldig få. De gjør som alt sitert: 
”De	nekter	å	lytte.	De	setter	bare	fram	en	
trassig	skulder	og	gjør	ørene	tunghørte,	så	
de	ikke	kan	høre”, Sak 7:11. ”Jeg	(Jesus)	
sier	dere:	Han	skal	sørge	for	at	de	får	sin	
rett,	og	det	snart.	Men	når	Menneskesøn-
nen	 kommer,	 vil	 han	 da	 finne	 troen	 på	
jorden?” Luk. 18:8.
Mennesker både før og nå vil ha sin egen 
menneskeskapte religion og lage egne 
tradisjoner. De flyttet det kristne budskap 
fra sitt fundament, fra profetenes grunn-
voll til en hedensk grunnvoll, og kaller 
det kristendom. Det er det ikke. Kristen-
dommen oppsto aldeles ikke som en ny 
religion for to tusen år siden. Sann kristen-
dom bygger på Abraham, Isak og Jakobs 
Gud og Hans budskap.

Men kan man ikke bare kristne julen?                                                                                   
Vi lar en messiastroende adventistjøde 
Santiago Cuellar,. svare: ”Kristus ble ikke 
født 25 desember, ikke en gang i den 
måneden. Dessverre vil mange pastorer 
fortsette med å fortelle deg at det er helt 
greit å feire denne dagen, fordi vi har 
frihet i hans nåde til å gjøre slike ting. 
Virkelig? Hmmm…. Da undres jeg over 
hvorfor Gud sa at vi ikke skulle tilbe 
Ham med nettopp slike ting. ”Dere skal 
ødelegge	alle	stedene	hvor	de	folkene	dere	
driver	 bort,	 dyrker	 sine	 guder,	 på	 høye	
fjell	og	hauger	og	under	hvert	frodig	tre.	
Riv ned altrene deres, slå i stykker stein-
støttene,	 brenn	 opp	Asjera-pælene,	 hogg	
ned	gudebildene	og	utslett	deres	navn	fra	
disse	stedene.	Dere	skal	ikke	dyrke	Herren	
deres Gud på den måten”, 5. Mos. 12:2-4. 
“På den måten” (such things) betyr heden-
ske, avguds gjenstander, steder og navn. 

Hva da med 24-25 desember, som alltid 
har vært en kjent avgudsdag? 
Endetidens og Åpenbaringsbokens Bab-
ylon mener noe annet enn Cuellar: “I 
nesten 2000 år, har kirken måtte forsvare 
den hellige julefeiringen fra et djevelsk 
angrep. Denne påstanden representerer 
ikke en tullete konspirasjonsidè, det er 
fakta. Siden Ordet ble kjød og dvelte 
blant oss, har sannheten om at Gud selv 
ble født som baby i jula, vært utsatt for 
et vedvarende demonisk angrep” (Kilde: 
Bror Andre Marie Catholicism.org.)

Hvert år er julesirkusets hedenske, kom-
mersielle, fete, og alkoholiserte fråtseri 
i gang. Valget er ditt. Skal vi ha Bibelen 
eller Babylon som grunnvoll? Vår anbe-
faling er at tilbedelse bør være i Ånd og 
Sannhet.
”Når	grunnvollen	rives	bort,	hva	kan	da	
den	rettferdige	gjøre?» Sal. 11:3. 
Dere	utro!	vet	dere	ikke	at	vennskap	med	
verden	er	fiendskap	mot	Gud?	Den	altså	
som	vil	være	verdens	venn,	han	blir	Guds	
fiende. Jak 4,4
Var dere av verden, da ville verden elske 
sitt	eget;	men	fordi	dere	ikke	er	av	verden,	
men	jeg	har	utvalgt	dere	av	verden,	derfor	
hater	verden	dere. Joh 15,19

Kilder:	www.kirkehistorie.no	Link	til	dansende	
”Maria”	 i	 Egypt:	 www.facebook.com/video/
video.php?v=216685433296&oid=227039890942	
http://archi-west.tripod.com/anahita.htm	
www.sabbatarian.com	The	Mysteries	of	Mith-
ras:	 The	 Pagan	 Belief	 That	 Shaped	 the	
Christian	 World’.	 By	 Payam	 Nabarz,	 Inner	
Traditions,	2005.	http://astore.amazon.co.uk/
pan05-21	Santiago	Cuellar	The	pagan	roots	
of	 Christmas	 (the	 Nicodemus	 project)																																																														
.	http://adventist.org.au

Fra circa 200 F.Kr. er dette templet 
fra som er dedikert til Anahita, den 
ulastelige jomfrumoren til herren Mithra 
(Immaculate Virgin Mother of the Lord 
(Baal) Mithra)”. Fra inskripsjon i tempe-
let.
 

Nimrod, opphav til all alternativ 
gudsdyrkelse. Han ville være den 
lovede frelseren, frøet (Zera), 
spiren eller rotskuddet som var 
lovet verden. Derfor inngikk 
grønne planter i avbildningen og 
gudsdyrkelsen. Nimrod som betyr 
opprøreren hadde mange andre 
navn på andre språk.

Keiser Konstantin feiret solguden både i 
jula og på alle søndager. Her er en mynt 
med Konstantin på den ene siden og den 
uovervinnelige sol på den andre siden.

Anahita heter på andre 
språk i Midtøsten 
Anat-Astarte-Ishtar-Cybele.

Mithras fødselsdag var 25 
desember. Legg merke til 

hatten som ligner veldig på 
små-nissene mange kristne 
dekorere husene sine med.

En mince pai og noe drikke ble alltid satt under 
pipa til julenissen som takk for at julestrømpene 
ble fyllt. Det ville gi lykke til en person hvis han 
spiste en mince pie hver dag i julens 12 dager. 
Alternativt hvis man ikke gjorde det, ville det gi 

ulykke. Israelittene falt også i en slik avguderisk 
snare flere ganger; Men siden vi holdt opp med 
å ofre til Himmeldronningen og øse ut drikkoffer 
for henne, har vi manglet alt; sverd og sult gjør 
ende på oss. Hva ofret de? Barna sanker ved, 
fedrene gjør opp ild, og kvinnene knar deig for 

å bake offerkaker til 
Himmeldronningen, 

og de øser ut drik-
koffer til andre guder, 

slik at de vekker 
min harme. Man 

skulle ønske seg noe 
når man spiste den 

første kaken i jula 
og den skulle alltid 

spises i stillhet. Dette 
er ren avgudsdyr-

kelse praktisert over-
alt i  fortiden. Oliver 
Cromwells regjering 
forbød både kakene 

og julefeiring på 1600-tallet pga skikkens 
hedenske opprinnelse . Kakene er fortsatt for-

budt i England uten at det har noe praktisk 
betydning. Jer 44,18, Jer 7,18

Puritanere i England feiret ikke jul.  
Det var puritanere som kom til USA 
med Mayflower. De feiret heller ikke 
jul. Den var fullstendig ikke-eksister-
ende. De fant ikke noe belegg i Skrif-
ten for julefeiring, og de assosierte 
den med hedenskap og avgudsdyr-
kelse.  I de tidligste år i Plymouth 
kolonien ble de forstyrret av ikke-
puritanere som prøvde å starte sin 
feiring av jul. De ble gitt en repri-
mande. I New England har derfor 
aldri julefeiring vært helt godtatt, selv 
om det senere ble lovlig å feire jul. 
Først i 1870 ble jul en offentlig hel-
ligdag i USA. Senere er den kom-
mersialisert av forretningskjeder og 
CocaCola reklamer.

Mince kaken



48 49Mens Vi Venter  nr. 57   2/2010

T.h.Pastor B  har nådd mange med adventbud-
skapet og frelsen i Jesus Kristus.  Siden han 

selv har vært muslim er det enklere for han å nå 
ut. Ofte må også Koranen tas i bruk for å vise 

at Muhammed anbefaler alle å studere Bibelen. 
I løpet av det siste året har det vært besøk 

fra ulike steder av Tyrkia og andre land som 
Bahrain, Iran og Azerbayshan. Den lange veien 

skremmer ingen når søken etter sannhet er stor. 
Et ektepar reiste to dager og 2 netter med buss.

Jeg skulle ønske du kunne ha 
vært sammen med meg på 

en fantastisk reise jeg nettopp 
har avsluttet. Jeg tilbrakte tre 
uker i et fascinerende l a n d . 
Jeg har vært der mange 
ganger før, men denne reisen ble 
meget spesiell.  
Menneskene jeg 
møtte er alle 
muslimer. Samtidig 
elsker de Jesus, sab-
baten og Bibelen. De 
betaler tiende og 
gleder seg til at Jesus 
skal komme igjen. 
De aksepterer fak-
tisk alle de bibelske 
sannhetene vi adven-
tister forkynner. For 
mange år siden lærte 
de Jesus å kjenne 
som Messias og per-
sonlige frelser. De 
kaller ham Isa al-
Mesih. Ved å lese 
Koranen, fant de at 
Muhammed ba de 
troende om å stu-
dere de tidlige Gud-
inspirerte bøkene, 
nemlig Torah, Zabul 
og Injeel. Dette er 
bøker vi kjenner som det gamle og det 
nye testamentet. Etter hvert som de stud-
erte Koranen, lærte de mer om Isa, om at 
hans mor var jomfru og om at Han ville 
komme tilbake som alles dommer.

Mange av mine muslimske venner har 
god utdannelse, med både college og 
universitetsgrader. Noe av dem er også 
”Hafeez”, som betyr at de har lært hele 

Koranen utenatt. Enkelte av dem er også 
Immamer og noen er ”moalems”, som 
betyr lærere i moskeene.
Sannheten er at ordet ”kristen” gir en 
meget dårlig assosiasjon i Islams kultur. 
De kristne var ansvarlige for de fryktelige 
korstogene hvor både muslimer og jøder 
ble myrdet. De kristne spiser uren mat 

(svinekjøtt) og de drikker alkohol. Du ser 
heller ikke at kristne ber til sin Gud slik 
som det er vanlig innen Islam. Hvis disse 
Jesus-troende muslimene skulle kalle seg 
kristne, ville de møte motstand og for-
følgelse og bli erklært frafalne og onde. 
Noen ville også bli myrdet. Derfor har de 
fortsatt å kalle seg muslimer. Men siden 
de møtte syvende-dags adventistene, har 
de funnet en identitet som ikke assosieres 
med det forhatte og ødelagte kristen-

ordet. Flere 
muslimer har hatt 
drømmer og syner 
fra Gud som har 
ledet dem til adven-
tistene. Der fant de troende mennesker 
som var dypt åndelige, som ikke spiste 
uren mat, drakk alkohol, tilba hedenske 

guder eller fulgte tradisjoner som er 
kommet inn i kristendommen.

De oppdaget at adventister ber mye og 
helligholder sabbaten slik Bibelen lærer. 
Nå møtes disse troende regelmessig i 
små grupper i hjemmene, studerer Bibe-
len sammen, ber og oppmuntrer hveran-
dre i adventtroen. (Kilde: Bruce Campell 
Moyar, Adventures in Mission. Gospel Outreach. 
Subs.goaim.org)

Gud når muslimer med det 
sanne evangeliet.

Muslimer som holder 
Guds bud og har Jesu tro

I dag er hun 
godt voksen. 

Hun gikk i tredje 
klasse på folke-
skolen da det 
skjedde. Karins 
far var peri-
odedranker, noe 

som gjorde livet vanskelig for 
både Karin og hennes mor.   
Når han ikke drakk var familieforholdet 
noenlunde bra, derfor klarte Karins mor 
å holde ut de dagene hennes mann var på 
kjøret. Karin hadde for vane å be aften-
bønn når hun la seg. Noen ganger var 
hennes mor med å ba, men ikke ofte. En 
kveld mens hun ba, følte hun det som om 
ord ble lagt i hennes munn av en kraft 
utenfor henne selv. Hun hørte seg selv si: 
”Kjære Gud. Hvis jeg kan hjelpe pappa 

med å slutte å drikke, så må du vise 
meg hvordan”. Hun ble forundret over 
sine egne ord, for hun hadde ikke engang 
tenkt denne tanken da hun begynte å be. 
De gangene hun nevnte farens problem 
når hun ba, var det for at Gud måtte 
hjelpe han.

Den samme natten hadde Karin en mer-
kelig drøm. Hun hadde ofte drømt, men 
denne drømmen var så levende at da hun 
bråvåknet etterpå, var det nesten som om 
det hun hadde drømt hadde skjedd i vir-
keligheten. I drømmen så hun seg selv 
sitte nede i kjelleren og klistre små hvite 
lapper på alle ølflaskene som sto i to 
ølkasser. På hver lapp hadde hun selv 
skrevet: ”Pappa, jeg elsker deg og det 
gjør Jesus også”. Da hun voknet neste 
morgen var det som om nattens drøm 

var blitt en oppgave som hun 
følte at hun skulle gjennomføre. 
Hun tok med seg noen penger 
hun hadde på rommet sitt og på 
hjemveien fra skolen gikk hun 
sammen med to skoleveninner 
inn i en bokhandel og kjøpte 
noen ark med hvite lapper som 
hadde lim på baksiden. 

Utpå ettermiddagen, uten at 
hennes mor fikk vite det, skrev 
hun budskapet hun hadde skre-
vet på lappene i drømmen, på 
hver av lappene hun hadde 
kjøpt. Deretter gjemte hun lap-
pene i en skuff. Litt over en 
uke senere kom ikke Karins 
far hjem fra jobben til vanlig 
tid. Både Karin og hennes mor 
visste hva det betød. Karin 
hadde sovnet den kvelden da 
hun våknet av bråk nede i 
gangen. Da hun gikk bort til 
vinduet så hun at det sto en taxi 

utenfor og at hennes pappa bar en kasse 
med øl inn i huset, og hun hørte at han 
gikk ned i kjelleren med den. Deretter 
ble han med taxien igjen da den kjørte. 
Karin visste fra før at faren begynte med 
å drikke på en pub før han kom hjem og 
fortsatte.

Karins mor kom inn for å se hvordan 
Karin hadde det, men da hadde hun lagt 
seg igjen og lot som om hun sov. Hun lå 
våken en halv time, deretter snek hun seg 
stille ned i kjelleren og hadde med klis-
trelappene. Der nede gjorde hun nøyaktig 
det hun hadde gjort i drømmen og klis-
tret en lapp på hver flaske. Akkurat som i 
drømmen sto det to kasser der og det var 
nøyaktig nok lapper til hver flaske. Karin 
undret seg over at Gud kunne vite slikt i 
forveien.
Etterpå la hun seg til å sove igjen.

Langt på natt våknet Karins mor av et 
fryktelig rabalder utenfor huset. Hun løp 
bort til vinduet og så sin mann stå foran 
søppelkassen med to ølkasser ved siden 
av seg. Han kastet hver flaske ned i søp-
pelkassen med all kraft mens han gråt så 
høyt at hun hørte det uten å åpne vin-
duet. Noen naboer hadde også våknet av 
alt bråket og hun så at lys ble tent i et 
par hus i nærheten. Etterpå kom hennes 
mann inn og Karins mor var redd for 
hva som ville skje. Hun hørte at han 
gikk opp trappen, men han kom ikke inn 
på soverommet. Forskremt gikk hun ut i 
gangen og hørte sin mann inne på Karins 
rom. Hun løp bort dit og åpnet døren. 
Der lå hennes mann på sine knær ved 
Karins seng og gråt og ba Gud om tilg-
ivelse og kraft til en endret liv. I sengen 
satt Karin med et stort smil og klappet 
pappaen sin på hodet. ”Pappa kommer 
ikke til å drikke mer nå, mamma”, sa hun. 
”Det har Jesus vist meg”.Dette var siste 
gang Karins pappa rørte alkohol. Han 
hadde mange kamper de neste ukene, 
men han gikk til Gud for å hente kraft. Et 
halvt år senere underviste Karins pappa 
bibelklasser i kirken de tilhørte.
 

Et barns bønn

Når Gud griper inn 
kan mirakler skje
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Denne hendelsen skjedde 
for ikke lenge siden 

på Filippinene. En kasserer 
i adventkirken i landsbyen 
Panias plasserte trofast 

tienden i en spesiell bag, inntil 
hun skulle til byen. Dess-
verre er denne turen svært 
farlig. Lastebiler med gods og 
motorsykler er eneste trans-

portmuligheten. Mennesker 
risikerer ofte livet når de 
slenger seg opp på et lass 
med landbruksprodukter mens 
bilens tilhenger vakler bort-
over de leirete veiene på vei 
mot byen. 
En dag var kassereren på vei 
til byen Hun hadde med seg 
Guds penger for å gi til dist-
riktpastoren. Da hun nådde 
den leirete veien, ble hun sit-
tende sammen med sin datter 
på en benk, mens de ventet 
på en lastebil. Kassereren satt 
på baggen sin for at den 
skulle være trygg for alle men-
neskene som nå samlet seg 
ved benken. Så dukket det opp 
en bil Kassereren tok datter-
ens hånd og fant et trygt sted å 
sitte på lasteplanet, mens bilen 
rullet mot byen. Etter 2 kilo-
meter spør datteren pluselig; 
“mamma, hvor er vesken med 
pengene?” Med en fortvilet 
følelse gikk det opp for kasser-
eren at hun ikke hadde den. 
”Hr sjåfør, stopp!” Ropte hun. 
Bilen stoppet og mor og datter 
klatret ned. Moren løp tilbake 
langs veien det forteste hun 
kunne, hun la ikke merke 
til alle leirhullene en gang. 
”Herre” ba hun ” vær så snill 
å pass på pengene dine.”
Det satt to mennesker og 

ventet på en bil, så hun. Da 
hun ankom benken fant hun 
vesken akkurat der hun hadde 
glemt den. Mens hun grep 
tak i den ba hun høyt, ”takk 
Herre, for at du passet på pen-
gene.” 
“Hva er det du sier,” spurte de 
to mennene som satt der. ”jeg 
takket Gud for at han tok vare 
på pengene til kirken,” svarte 
hun. 
”jeg forstår ikke” sa den ene 
mannen. 
”så du ikke vesken? Den 
lå jo akkurat der?” kasser-
eren pekte på plassen hvor 
hun hadde glemt vesken. ”jeg 
glemte den da vi løp for å 
komme med den siste laste-
bilen.” 
”Nei, vi så den ikke, sa begge 
mennene. ”Men det satt en 
fremmed akkurat der. 
“Hvor gikk han?” spurte den 
ene mannen den andre. 
”jeg vet ikke”, svarte den 
andre. 
Så sa han til kassereren. ”Han 
satt akkurat der hvor du nå 
tok opp vesken din, men han 
forsvant da vi så deg komme. 
”Takk Gud” ba kassereren 
igjen. ”Takk for at du sendte 
en engel for å passe på pen-
gene.”
kilde: ; Gospel outreach

Den fremmede som 
passet på Guds penger

Elefanter angriper 
landsbyer i India

I flere år har de kristne i den nordindiske 
delstaten Orissa opplevd store for-
følgelser. Utallige oppfordringer til å 

be for disse hardt prøvede kristne er blitt 
sendt på email og sms over hele verden i 
løpet av året 2008. Hundrevis av kristne 
ble myrdet, mange ble såret eller hjem-
løse og kirker ble ødelagt.

Nå har de kristne fått mere ro etter at 
elefanter begynte å herje i landsbyene til 
forfølgerne deres. Elefantangrepene har 
rystet flere landsbyer, men for mange 
kristne er de blitt fridd fra deres verste 
fiender. Det var nemlig flere av lederene i mas-
sakren mot de kristne som ble rammet i disse 
triste angrepene.

Elefantene har ødelagt avlinger og hus, og i 
tillegg drept innbyggere i landsbyer. Elefantfors-
kere har ingen ide om hva som forårsaker disse 
angrepene., ifølge en BBC rapport. Noen sier  
at de naturlige omgivelsene for elefanter minker 
og at det tvinger elefantene til å migrere til nye 
områder. 
Mange innbyggere her mener derimot at dette er 
advarsler fra Gud. 

Mer enn 2.500 mennesker som bor i 45 lands-
byer er berørt av angrepene, i følge BBC. Det 
typiske hendelsesforløpet er at mindre elefanter 
ankommer og går omkring og ser i landsbyen. 
Deretter kommer store elefanter etter og begyn-
ner ødeleggelsene. Hundrevis av innbyggere har 
forlatt sine hjem og tatt tilflukt i leire opprettet av 
lokale myndigheter. 
Elefanter er ikke de eneste dyrene involvert i de 
siste hendelsene. 
Ville hunder herjer dessverre også. En av hov-
edlederne bak de kristne forfølgelsene ble nylig 
angrepet og drept av en gruppe ville hunder da 
han gikk på en vei i jungelen. Enn så lenge kan 
altså de kristne i Orissa slappe mer av.

Kilde: Adventures in mission utgitt av Gospel 
outreach
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ARKEOLOGI OG HISTORIE

En nylig presse-
konferanse kunn-

gjorde at mange års 
intens leting etter Noas 
ark på toppen av Ara-
ratfjellet i 4000 meters 
høyde, har gitt resultater.  
 
En evangelisk gruppe fra 
Hong kong sammen med tyrk-
ere hadde med bilder som så 
svært interessante ut. Treverk 
og konstruksjoner, bolter av 
tre og flere rom er avbildet 
og vist pressen. Det er vans-
kelig å vurdere om det er en 
båtkonstruksjon, da det meste 
av den i så fall er under isen, 
men det er ingen som noen 
gang har bosatt seg så høyt av 
det man kjenner til. Treet som 
skal være analysert i Iran, sies 
å være fra 3800 år f.Kr., altså 
fra før vannflommen.

at bildene av rom bygget av 
tre er tatt fra trebåter ved Svar-
tehavet. Det går ikke fram av 
nettstedet til The Ark Min-

istries hvilke bilder som blir 
vist som er tatt av Parasut og 
hvilke som er tatt av teamet 
selv. Ingen vil fortelle hvor 
på fjellet det er funnet. Men 

bilder utenfra funnstedet er 
avslørt av en annen av de 
lokale som ofte klatrer der. 
Han påstår å ha vært inni den 
samme hulen i 2004, men da 
var det ikke noe treverk der.
Noen av bildene som er ana-
lysert viser også spindelvev i 
krokene, i følge dr. Randall 
Price. Spindelvev vil ikke 
overleve i 4000 m. høyde.
Er det virkelig noen som vil 
fare med slikt juks? Fransk-
mannen Navarra ble avslørt 
mange år tilbake. Den unge 
kurderen som hadde båret 
treverket opp på Ararats topp 
for Navarra, avslørte han til 
slutt. Om det siste funnet også, 
av store pengeinteresser, er 
falskt, er vi viss på at det også 
vil bli avslørt.

Den tidligste historiske refer-
ansen til at Noahs ark skulle 
ha landet på toppen av Ararat 
kommer fra kirkehistorikeren 

ARKEOLOGI OG HISTORIE

Er Noas ark funnet på Ararat fjellet?
Bildene som nå spres over hele 
verden taler sitt tydelige språk. 
Trekonstruksjoner  laget av 
mennesker ligger under isen 
på Araratfjellet. Det er alt vi 
vet så langt.

Mennesker som bor i lands-
byen Dogubayazid like ved 
foten av Ararat kjenner til 
funnet, og vi har selvfølgelig 
spurt dem hva de tror. En av 
dem arrangerer turer med tur-
ister til Ararats topp. Han er 
ikke i tvil. Dette er et bedrag 
utført av kurdere fra vår by. De 
har tidligere vært på jakt etter 
forsteinet tre som de kunne 
plante der oppe.  Fotografiene 
fra funnstedet skal være de 
samme som ble vist for  Dr. 
Patton, Dr. Shockey, og Dr. 
Randall Price for to år siden. 
Bildene er ikke tatt av teamet, 

men av Parasut (en kurdisk 
guide som tjener store penger 
på ekspedisjoner til Ararat) på 
et da ukjent sted.  Hvis Hong 

Kong teamet nå  “med suksess 
har utgravd  og våget seg inn 
i en stor struktur  av tre  i en 
høyde av mer enn 4000 meter 
over havet” hvorfor bruker de 
da de samme bildene som ble 
vist for 2 år siden?” spør Ran-
dall Price.
I følge Dr. Patton, har mange 
vitner nå stått fram og påstår 

Philostorgius’s som skrev 
dette i 425 e.Kr.. Han fortel-
ler om hvor han tror Eufrat har 
sin start og nevner da Ararat 
fjellet. Han sier samtidig at 
armenenerne fortsatt kaller 
fjellet for Ararat. Det stemmer 
ikke. Armenerne kaller fjellet 
for Masi. Tyrkerne kaller det 
for Agri Dagi. Vulkanfjellet 
som har vært grundig under-
søkt av mange, har heller aldri 
befunnet seg under vann. 

Her i Mens Vi Venter er vi 
også skeptisk, som vi også har 
vært tidligere når funn åpen-
bares. Alle funn må dokumen-
teres grundig så langt det er 
mulig. Mulighetene for juks 
må elimineres, særlig der det 
handler om jag etter penger 
og ære. 

Siste ord er ikke sagt. Vår 
tur til området som starter 28 
juni, kan kanskje gi flere svar. 
En ting er ivertfall sikkert. 
Vi vil holde våre lesere ori-
entert.

Bildet øverst viser et av rommene 
bygget av tre som skal være funnet 
under isen på toppen av Araratfjellet. 
Bildet over er fra en av de mange 
båtene som er hentet opp fra Svarte-
havet de siste årene. Denne båten er 
en av de minste som er funnet.

“Franskmannen Navarra ble avslørt 
mange år tilbake. Den unge kurderen 
som hadde båret treverket opp på Arar-
ats topp avslørte han.

N oas ark funnet har fått 
ny aktualitet i nyhets-

bildet verden over, etter det 
nyeste påståtte arkfunnet. 
Nå går pressen gjennom 
historien av påståtte funn 
av arken gjennom årene.  
Båtkonstruksjonen   ved 

landsbyen Nisir stemmer med 
den bibelske stedsbeskriv-
elsen “et av Arrata/Urartu-
fjellene” RRT i bibelen. Det 
stemmer også med flere old-
tids nedtegnelser som nevner 
stedet NISIR eller NASAR. 
Undersøkelser hittil, av for-

masjonen viser at den har 
nøyaktig de bibelske mål i 
lengde og bredde, når man 
tar forbehold om at sidene er 
presset noe ut av jordskredet 
som den ble begravd av.
Dersom denne forsteinede for-
masjonen skulle ha inneholdt 
tre må det vises ved at kar-
bonnivået her måtte være 

større enn utenfor. Det stem-
mer med all tydelighet. Det 
mest overbevisende av alle 
undersøkelsene er de regel-
messige funn av metall. 
Mange besøkende på arken 
har selv prøvd om dette 
stemmer, og får de samme 
resultat ved å måle avstand 
mellom hvert utslag. De er 

helt regelmessige. De samme 
undersøkelser vist utenfor 
formasjonen gir helt andre 
resultat.
Å scanne dybden av båten for 
å se formasjonen nedenfor alt 
slammet, har vært gjort, men 
med langt dårligere utstyr enn 
det som finnes i dag. Derfor 
er det nå seriøse planer om 

å få scannet båten viten-
skapelig slik at formasjo-
nen kan tre tydelig frem i 
et tredimensjonalt bilde. 
En forsker sa for noen 
år siden at hadde dette 
funnet ligget på Araratfjel-
let hadde det fått en helt 
annen betydning.

Ark funnet ved doomsdag-mountain.



54 55Mens Vi Venter  nr. 57   2/2010                 Mens Vi Venter  nr. 57   2/2010

ARKEOLOGI OG HISTORIE

De mange tusen  menn som 
bygget det siste gjen-

værende underverk fra oldti-
den, spiste kjøtt regelmessig, 
arbeidet i tre måneders skift 
og ble vist den ære at de ble 
begravd i graver i skyggen 
av de mektige pyramidene de 
selv var med å bygge. I følge 
funn som er gjort tyder det 
helt klart på at de var betalte 
arbeidere og ikke slaver. “De 
ville heller ikke fått slik status 
som å bli begravd i nærheten 
av farao selv, hvis de var 
slaver,” sier Zahi Hawass, 
leder for det egyptiske 
antikvitetsdepartement.  Han 
mener også at de rundt 10.000 
arbeidere som jobbet der 
spiste 21 storfe og 23 sauer 

hver dag sendt til dem fra 
gårder i nordlige (Gosen) og 
sørlige Egypt.
 
Hvordan ble pyramidene 
bygget?                                                                                                            
Funn av noen udefinerebare 
trestokker, stemmer med den 
greske historikeren Herodots 
beskrivelse av det han ble 
fortalt av prestene i Egypt. 
Han besøkte Egypt ca  450 
BC,  som da var under persisk 
styre  Herodot fikk en grundig 
orientering av det egyptiske 
presteskapet da han spurte 
om hvordan de hadde klart å 
bygge pyramidene. Han for-
teller: “Pyramiden ble laget 
som trapper, som noen kaller 
trinn og andre etasjer. Når 

dette, i sin første form ble 
avsluttet, brukte arbeiderne 
korte trestokker som heiser 
til å heve resten av steinene. 
De hevet opp blokkene fra 
bakken til neste etasje/trinn 
hvor det stod en annen heis-
som heiste den videre. Det 
kan være at det var en ny heis 
på hvert nivå, eller kanskje 
var det bare en eneste heis, 
ganske bærbare, som de bar 
opp til hvert nivå i sin tur. 
Jeg lar dette forbli usikkert, 
begge muligheter ble nevnt. 
Men dette er sikkert, at den 
øvre delen av pyramiden ble 
avsluttet først, deretter den 
neste under den, og sist av 
alle basen og den nederste 
delen.”

Pyramidenes  
hemmelighet

Gale bilder fra overgangsstedet

Dette er en stor kontrast til 
teorien om ramper som mange 
egyptologer spekulerer på i 
dag.
Ron Wyatt leste Herodot og 
studerte mye over dette, og 
kikket på en god del av teg-
ninger og hieroglyfer fra old-
tidens Egypt. I tillegg var 
funnet av noen merkelige tre-

stokker utstilt på Kairo 
museum, avgjørende for 
hans konklusjoner. 
Etter alle disse opplys-
ningene bygget han en 
modell i hagen til en 
bekjent. Der løftet de en 
stor bil rett til vers. Der-
etter fikk han tillatelse 
til å prøve det ut ved 
siden av pyramidene i 
Egypt.  
Giza-pyramiden ble, i 
følge Herodot, bygget 
under ledelse  en gjeter-

konge ved navn Philitis ! 
Var han fra Gosen?

Flere har kastet seg ut 
i debatten om hvor over-
gangsstedet var. Mange 
er også enige i at det 
er overveldende beviser 
for at Sinaifjellet ligger i 
Saudi-Arabia og ikke på 
Sinaihalvøya som den 
katolske kirke lanserte på 
300 tallet etter Kristus og ga 
halvøya et nytt navn sam-
tidig. Men hvor var det da 
havet delte seg for Moses 
og israelittene slik at de 
kunne gå tørrskodd over?
Noen som vil motbevise 
Nuweiba som starten på 
overgangsstedet har publi-
sert disse bildene på inter-
nett som også skal ha 
overbevist noen nordmenn. 
La oss analysere disse 
bildene:

Det kan nesten se ut som 
om amerikan-
erne som har 
laget denne 
modellen på 3D 

grafikk, har trodd at det er 
100 meter i en kilometer. 
Hvis ikke, har de bevisst 
prøvd å føre sine lesere 
bak lyset.

Dersom vi tar eksempel-
tårnet i midten og velter det 
til begge sider, blir lengden 
fra Nuweiba til den Saudi-
arabiske siden ca. 1,5 km, 
mens den i virkeligheten er 
15 km! 
Dersom vi setter inn  
riktig lengde og dybde 
15 km fra bredde til 
bredde og 765 m  dybde, 
blir det ingen bratte 
bakker. At bakken går 
gradvis nedover ble bevist 
etter undersøkelser av 
dybden gjort av Ian 
Rodney og hans team i år 
2000.
Hva sier Guds Ord?
Han lot dem gå gjennom 
dypet som hesten på 
steppen, og de snublet 
ikke.  Jes 63,13 

Her er Ron Wyatt i hagen til en 
felels bekjent og bygger en slags  
maskin av tre for å se om Hero-
dots beskrivelse holder. Ingen tvil! 
Her blir en stor bil løftet rett opp.

B ildet øverst til venstre viser modell av trestokkene 
som ble brukt av de gamle egypterne da de bygget 

pyramidene. Bildet er tatt i Kairo arkeologiske museum. 
Man har til nå ikke visst hva stokkene ble brukt til.
Bildet øverst til høyre: Her vises hvordan de kunne 
vært plassert under byggingen.
Bildet i midten: Her prøver Ron Wyatt ut trekonstruksjo-
nen ved Giza-pyramiden sammen med egyptere. Store 
steinblokker ble løftet oppover.
Bildet nederst: Noen steder, der de store steinhellene 
er tatt vekk, er de sannsynlige hullene etter tre-konstruk-
sjonen synlig foran pyramiden.  Her er to av dem.

Bilde over: blir brukt som “bevis” på at israelittene ikke kunne 
ha krysset havet her på grunn av dybden. De bruker CN tårnet 
i midten for å illustrere lengden. Illustrasjonen er gal fordi den 
fordeler dybden på 1500 meter overgang. når det egentlig er 
15000 meter. 
 
Bildet nedenfor viser hvor stort tårnet egentlig er i sammen-
ligning med de 15 kilometerne det er fra den ene siden til den 
andre. Det viser også hvor slakk bakken blir når det går gradvis 
ned til 765 meter i dybden.
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Kainos møte i Oslo
Hvor er vi i det profetiske landskap? Kommer 
Jesus snart igjen?
Besøk fra Tyrkia – rapporter

Møtetid: Sabbaten 18. september 2010, kl. 
14:30-20:00.
Sted: Haraldsheim vandrerhjem, “Glass-
gården” møtelokale

Adr: Haraldsheimveien 4, Sinsen, Oslo
Enkel bevertning.

Jesu høytider
av Rebecca Tourniaire
 
De glemte ‘tidene’ og alt det 
de åpenbarer! 

Denne boken tar en nærmere titt på 
“Guds tider” og høytider, sabbaten 
og høytidssabbatene. Hvorfor ble de 
innstiftet og hva var deres betydning? 
Hva ville Gud meddele gjennom dem? 
Les mer om høytidene Jesus skulle 
“oppfylle” og hvordan de åpenbarer 
mange profetiske hemmeligheter fra 
bibelsk tid og helt til Jesu annet 
komme.

Lær også hvordan du holder sabbaten 
på messiansk vis!

Nkr 100 pr stk. 

NYTT OPPLAG:

Paulus og loven 
forfattet av rebecca tourniaire

Vi har mottatt en del positiv respons på denne boken og 
nå har Stiftelsen - Kainos sammen med treenglers.com 
trykket opp 500 nye eksemplarer. Boken passer for alle 
uansett bakgrunn og går blant annet inn i konfliktene som 

eksisterte på Paulus tid når det 
gjaldt loven. Hvilken betydning 

har det hele for oss i dag?

Nkr  90 + porto  (Ønsker 
du å spre boken og bestille flere enn 

to kan vi tilby redusert pris pr bok.
Bestill på tlf: 92 60 24 82 

E-mail: cet@treenglers.com eller adresse:
TREENGLERS
Turistveien 1730
2732 BRØTTUM


