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Et av bevisene på at vi er kristne, 
sa Jesus selv, er at vi elsker hveran-
dre, Joh. 13:35. Ja, han kaller 
det rett ut for en guddommelig 
forskrift:  “Dette er mitt bud at 
dere skal elske hverandre...” Joh. 
15:12.17. 

Paulus sier det med andre ord: 
“Hver varmhjertet mot hverandre 
i broderkjærlighet”, Rom. 12:10. 

Peter kommer med det samme budska-
pet: “Vær lydig mot sannheten og .... elsk 
hverandre inderlig av et rent hjerte”, 1. 
Pet. 1:22. Også Johannes vektlegger dette 
guddommelige prinsippet: “For dette er 
det budskap dere hørte fra begynnelsen, 
at vi skal elske hverandre”, 1. Joh. 3:11.

Et fersk episode.                                                                                                                               
Hun kom kjørende med mopeden til 
kirken og hadde noe med seg som et par 
besøkende trengte. Et møte var nettopp 
ferdig og en bil kom ned grusveien fra 
Guds hus. I en lite oversiktlig sving var 
det like før de kolliderte. Mopeden veltet 
og hun ble liggende forskrekket midt i 
veien med skrubbsår og smerter. Møys-
ommelig og haltende kom hun seg opp, 
strevde med å få opp mopeden og trekke 
den ut til siden. I bilen satt de som 
nettopp hadde vært og tilbedt sin Gud. 
Ikke et vindu ble rullet ned og ikke en 
dør ble åpnet for å finne ut om mope-
disten trengte assistanse. Nestenulykken 
var forårsaket av to kjøretøy som møttes 
på samme vei. Etter at hun hadde klart 
å få mopeden ut av veien, kjørte bilen 
med tilbederne hjem til sin komfortable 
middag og sitt hyggelige samvær. Av ren 

nyskjærrighet spurte hun andre i kirken 
hva talen hadde handlet om. Emnet var 
Guds kjærlighet og barmhjertighet.    
Selv om nestekjærlighet er et av bevisene 
på at vi kjenner Gud, profeterte også 
Jesus at denne nestekjærligheten skal bli 
kald hos de fleste før han kommer igjen. 
Årsaken til denne kjærlighetskulden sier 
han, er at mange troende mener seg løst 
fra lydighet til Guds lov, Matt. 24:12. 
Siden kjærlighet til Gud dokumenteres 
ved denne lydigheten, og kjærlighet til 
Gud og vår neste er fruktene av et rett 
gudsforhold, er det bare rimelig at uly-
dighet mot Guds bud naturlig leder både 
til redusert gudskjærlighet og nestekjær-
lighet.
Når Paulus i ånden fikk se ned til vår tid, 
setter han ord på tilstanden som ble vist 
ham. “Men du skal vite at i de siste dager 
skal... mennesker være egenkjærlige.... 
uten naturlig kjærlighet...uten kjærlighet 
til det gode... svikefulle”, 2. Tim. 3:1-4. 
Men, tenker du kanskje, dette beskriver 
selvfølgelig mennesker i verden, de som 
ikke er troende. Nei, Paulus omtaler her 
menighetsmedlemmer. I neste vers fort-
setter han: “De har et skinn av gudsfrykt, 
men fornekter dens kraft...”, vers 5.

Fruktene avgjør.                                                                                                                                    
Å synge; “Jeg tilber og priser deg”, 
når liv, holdning, handling og væremåte 
oser av kulde og selvopptatthet, har liten 
verdi i Guds øyne. “Bær da frukt 
som er omvendelsen verdig”, Matt. 
3:8, forkynte døperen Johannes. Hvis 
fruktene manglet var det en dokumen-
tasjon på at omvendelsen ikke var på 
plass. Men han kom med enda kraftigere 
uttrykk. “Hvert tre som ikke bærer god 

frukt, blir hogd ned og kastet på ilden”, 
vers 10. Jesus sa det like tydelig: “På 
fruktene skal dere kjenne dem”, Matt. 
7:16. Det er ikke de som hører (vet om, 
kjenner) loven som blir regnet rettferdige 
for Gud, skriver Paulus, “men de som 
gjør etter loven, skal bli rettferdigg-
jort”, Rom. 2:13. Appellen fra Johan-
nes er like klar: “Mine barn, la oss ikke 
elske med ord...., men i gjerning og 
sannhet”, 1. Joh. 3:18.

Hvem er du?                                                                                                                                            
En venn fortalte oss at han hadde gått 
regelmessig til møtene i en menighet 
i flere måneder. Ingen la merke til 
han. Blikkene menighetens medlemmer 
ga ham kommuniserte: “Hvem er du. 
Vi kjenner deg ikke. Du er ikke en 
del av klubben vår”. Fokus i denne 
menigheten var det moderne, liberale og 
progressive evangeliet som nå dominerer 
mye kristen forkynnelse, hvor “varme 
relasjoner og sosiale forhold” er ment å 
ta plassen for bibelens sannheter og Guds 
kraft til å endre menneskers karakter. Vår 
venn ble så ensom i denne menigheten at 
han til slutt gikk til en annen menighet 
hvor han ble ønsket velkommen straks 
han kom inn og også ble bedt med hjem 
til noen etterpå. 
Sann bibelsk forkynnelse gjør menig-
hetens medlemmer opptatt av å vinne 
andre for Kristus. 
Forkynnelse som tilpasses de økumeni-
ske krav om ikke å synliggjøre bibelsk 
lære som bryter med alt det ubibelske som 
nå preger kristenheten, gjør menigheten 
til en sosial klubb hvor forskjellen 
mellom troende og mennesker som ikke 
tror (verden) blir stadig mindre.

SE HVOR 
DE ELSKER 
HVERANDRE



                 Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008 3Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008                 Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008

Bryllupsgjester.                                                                                                                                 
Vi var på en tur i Øst-Tyrkia og 
kjørte inn den støvete veien til Jobs 
landsby. Da vi kom fram så vi at 
det var en gigantisk bryllupsfest i lands-
byen, og vi gjorde oss klare til å snu 
og kjøre ut igjen. Da kom flere menn 
løpende og inviterte oss med til festen. 
De strålte av glede over at vi kom, gjorde 
oss til hedersgjester og takket Allah for 
at han hadde sent oss for å gjøre ære på 
festen. Vi måtte spise først med 200 bryl-
lupsgjester rundt oss som strålte av glede 
over at vi var kommet. De var ukjente 

hellig liv. Budskapet er at man ikke 
skal forvente at troende mennesker skal 
være annerledes enn andre. Ideen er 
muligens at kristenlivet kan virke 
appellerende på de ukriste hvis det 
kriste livet ikke behøver å endre noe 
særlig hva angår, prioritering, livsstil og 
væremåte. All erfaring viser at det 
er stikk motsatt. Hvis en menighet i 
hovedsak lanserer seg som en aktivitet-
sklubb med sosiale tiltak, kan nok 
menighetsmiljøet møte noens behov, 
og en lite utfordrende andakt eller 
et møte av og til kan tolereres selv 

sin Frelser fra synd, og daglig er veiledet 
av Guds Ånd, vil demonstrere en vold-
som annerledeshet i forhold til verden. 
Et liv med Gud endrer karakter og vaner. 
Mye som man elsket som verdslig, vil 
man hate som kristen. Fornøyelser som 
tilfredsstilte det uomvendte sinn, vil etter 
en overgivelse til Frelseren oppleves 
tomt, meningsløst og intetsigende. La 
oss slutte å menneskeliggjøre kristenli-
vet. La Guds Ånd gjøre oss til nye skap-
ninger, som elsker dem som gjør oss 
til fiender, som demonsterer at Gud kan 
gjenskape like effektivt som han i beg-

Kjærlighet kan kun praktiseres i varme felleskap, ikke ved ekskludering 
og isolering. Hvis vi bare inkluderer de vanlige omgangsvenner er vi 

akkurat som hedningene, sier Jesus.

med mange av bibelens sannheter, men 
demonstrerte en nestekjærlighet og gjest-
frihet som alene Guds Ånd kunne ha 
plantet i deres sinn.

Annerledes mennesker .                                                                                                                  
“Vi er da bare mennesker” er en ofte 
hørt parole når noen kommenterer at 
de savner og lengter etter fokynnelse 
som viser bibelens oppskrift for et 

av dem som ikke er spesielt åndelig inter-
essert. Men mennesker som lengter etter 
et nytt liv, som hater sine egne svakheter 
og destruktive vaner, sitt hissige sinn 
som ødelegger relasjoner, sin utålmodige 
mentalitet som forårsaker feilaktive valg 
eller sin feighet, finner ikke veien videre 
i menigheter hvor medlemmer er lik alle 
andre og derfor er “bare mennesker”. Et 
menneske som har tatt imot Kristus som 

ynnelsen skapte. La den kristne kjær-
ligheten vise en styrke og en dybde 
verden aldri kan reprodusere, fordi 
den er overnaturlig og mirakuløs. 

Ved dette er vi blitt skjenket de største og 
mest dyrebare løfter, for at dere gjennom 
dem skulle få del i guddommelig natur 
etter å ha flyktet unna fordervelsen som 
tilhører lysten i denne verden. 2 Pet 1,4
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Redaksjonelt
Berøaprinsippet i praksis  

En kommentar vedrørende Ernie Knolls drømmer
“Folket der (i Berøa) var mer vennligsinnet (edle, opphøyde) enn 

de i Tessalonika. De tok imot ordet (forkynnelsen til Paulus og 
Silas) med all godvilje og gransket i Skriftene hver dag for å finne 

ut om det var slik, Ag.gj. 17:11
I flere artikler i MVV har vi minnet våre lesere på den ufravikelige 

plikten alle troende har til å “prøve åndene, om de er av Gud.” 
(“Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For 

mange falske profeter er gått ut i verden”, 1.Joh. 4:1.) Både Guds 
Ånd og onde djevelånder er i aktivitet i denne verden, og Guds 
fiende har tydeligvis både rett og makt til å “omskape seg til en 
lysets engel., 2. Kor. 11:14.15, for å kunne bedra dem som ikke 

vet hvordan det falske kan avsløres eller ikke er motivert til å 
praktisere Skriftens anbefaling. 

Samtidig lærer Bibelen at det i den siste tid vil framstå mennesker 
som av Herren selv er gitt drømmer og åpenbaringen som inne-

holder viktige budskap om Guds vilje og hans sannheter til de 
troende, Joel 3:1. For å slippe unna anmodningen om å granske 

forkynnelsens innhold, vi noen kristne gardere seg ved aldri å 
akseptere noe som kommer fra mennesker som hevder å ha mot-
tatt et budskap fra Herren. Holdningen er ikke å anbefale. Slike 
kristne kan da selvfølgelig ikke unngå å måtte forkaste det som 

Gud vil åpenbare for noen av sine tjenere. Vi omtaler her åpenbar-
inger Gud vil gi enkeltpersoner å dele med andre etter Jesu og 

apostlenes tid og etter at innholdet i Bibelen ble skrevet. 
Andre, som praktiserer den samme sløvheten når det gjelder plik-

ten til å analysere åpenbaringer og vurdere dem med Guds Ord 
som fasit, aksepterer alt som bli sagt av hvem som helst, bare det 

er mirakuløst og ekstraordinært. Også denne mentaliteten er derfor 
problematisk. De som velger en slik innstilling kan heller ikke 

unngå å bli lurt, siden de vil ta imot og tro på alt det Guds Ord sier 
at djevelen faktisk vil gjøre ved falske hyrder og profeter. Ingen av 

disse to svart/hvite holdningene møter Bibelens oppskrift.

Vi har i et par artikler i MVV gjengitt drømmene til Ernie Knoll. 
Samtidig har vi selv søkt å benytte “Berøaprinsippet” og også 

anbefalt våre lesere å gjøre det samme med hensyn til disse 
drømmene.. Resultatet av denne “Berøaprosessen” er at vi etter 

hvert har fått stadig større vanskeligheter med å kunne tro at 
innholdet i hans påståtte drømmer er fra Gud. Det benektes ikke 

at det han begynte å dele på nettet, uten tvil var i harmoni med 
Guds Ords profetier og Bibelens lære om endetiden. Men etter 
hvert som stadig flere drømmer ble publisert, begynte både vi 

og mange andre som fulgte med i denne utviklingen, å få proble-
mer med det Ernie skrev. Selv om vi begynte å omtale denne 

saken mens drømmenes innhold var i harmoni med sannhetene 
vi alle kan kjenne fra Guds Ord, beklager vi nå at vi ikke ventet 
ennå noen måneder før vi skrev om Ernies drømmer i MVV. Vi 

opplever i ettertid at det var galt av oss å omtale disse drømmene 
såpass tidlig i bladet.   

Vi kan ikke på nåværende tidspunkt vite om Ernie er bedratt av 
onde ånder eller om han bevisst eller ubevisst bedrar seg selv. 

Vi ser imidlertid at det han i senere tid har skrevet at himmelske 
sendebud forteller ham, ikke lenger ser ut til å være i harmoni 

med prinsipper synliggjort i Guds Ord.  Det vi og andre skriver 
om denne saken må aldri ta plassen for egne studier og bønn om 

Guds Ånds veiledning.                                                                                             

med vennlig hilsen,
John og Elin Berglund
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VERDEN I DAG

I Bibelen blir de 
troende som lever 
like før Jesu 

gjenkomst anbefalt å 
legge merke til alle 
tegnene på at alt snart 
er slutt. For dem som 
venter på sin Frelser, 
oppleves det ikke nega-
tivt å fokusere på indi-
kasjonene som viser at 
denne verdens smerte og 
elendighet om en liten 
tid er over, og de skal 
møte og alltid få være 
sammen med sin beste 
venn. Blant en rekke 
tegn på gjenkomsten som 
Guds Ord nevner, er bl. 
a. hungersnød, jordskjelv 
og pest. Noen vil kan-
skje hevde at slike hen-
delser alltid har vært en 
del av historien. Mener 
de da at Jesus tok feil 
når han påstår at dette 
vil tilta og bli et tegn på 
hans komme?                                                                                                                       
På FN’s nylig avholdte 
konferanse om verdens- 
situasjonen, blir det stad-
festet at den økende jord-
skjelvstatisikken, ikke 
kan tilskrives naturlige 

variasjoner eller mer 
effektiv rapportering. 
Den samme konferansen 
erklærer at det samme 
gjelder hungersnød og 
prosent av verdens  befol-
kningen som til enhver 
tid sulter. Ei heller for-
klarer normale varia- 
sjoner observerbare eks-
treme værforhold.
En fersk utgave av Time 

Magazine har en hoved-
artikkel om den ekstreme 
tørken i Australia som 
begynte i år 2002. Idag 
er det 2000 risbønner på 
dette kontinentet som for 
noen år siden tilsammen 
produserer 1.3 millioner 
tonn. De to siste årene er 
produksjonen tilsammen 
18.000 tonn. Store deler 
av Australia ligger 
uttørket og ubrukelig. 
Verdens matvarekrise 
regnes nå som betydelig 
mer prekær enn en 
begynnende olje- og 
miljøkrise.
Aids-pesten i Afrika har 
nesten sluttet å bli nyhet-

sstoff. I vår del av verden 
er det sport og kjendiser 
som dekker forsidene i 
aviser og den kulørte 
ukepresse. Tegnene på 
at Bibelens profetier om 
Jesu gjenkomst skjer 
foran våre øyne, skjules 
for befolkningen. Aids-
pesten står nå for hvert 
fjerde dødsfall globalt. I 
Afrika er denne pesten 
dødsårsak nummer 1. 
30% av alle soldater i 
Sør-Afrika er smittet. 
Kenya har tapt 70 milli-
arder kroner på 6 år grun-
net denne epedimien. 17 
millioner mennesker er 
smittet der siden år 2000. 

Aids er også den største 
dødsårsak blant lærere 
i Afrika, noe som har 
forårsaket at over 100 
grunnskoler er stengt de 
siste to årene i Kenya 
alene, fordi lærerne er 
døde. Mange bedrifter 
har sluttet å ansette 
personer som er under 
50 år gamle. Hvert 10 
sekund bli et barn HIV-
smittet. 16 millioner 
barn i Afrika er nå for-
eldreløse på grunn av 
Aids. Om 5 år er 1/3 av 
alle barn i Afrika forel-
dreløse. På et afrikansk 
universitet er 50% av 
studentene smittet. Aids 
går snart forbi svar-

Verden i krise 
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VERDEN I DAG

Britisk økonomi i vanskeligheter 
 

Det er som en gresk tragedie. Du vet problemene kommer, 
men du kan ikke unngå dem. Denne kraftsalven kommer 

fra investor George Soros til Times Online. Soros sier til avisen 
at den engelske økonomien er fortapt. Investorlegenden 

beskriver tiden Storbritannia er inne i, som den verste økono-
miske krisen siden børskrakket i 1929 og den verdensom-

fattende økonomiske krisen 
som fulgte på 1930-tallet. 
Jeg tror det kommer til å 

bli virkelig ille, fortsetter han. 
Du har boligboblen i Storbri-
tannia. Huslånene er høyere 

her enn i USA, sier han til 
avisen. Han sier at markedet 

for bank og finans er større 
i forhold til økonomien i 

Storbritannia og at det bærer 
preg av det. I tillegg kommer 
beskatningen av utlendinger, 

den kommer på feil sted til 
feil tid, og det fører til skat-

teflukt. Man får høyere mat- 
og energipriser, og budsjet-

tet tillatter lite rom for finans-
politisk vekst, sier investoren 
til Times Online. På avisens 

spørsmål om det er noe håp, 
svarer han at nedgangen vil 

komme
gradvis, men at den vil ved-

vare lengre i Storbritannia 
enn i USA. Sentralbanken 
gjorde en dårlig jobb. Jeg tror ikke regjeringen er i stand til å 

forhindre problemene. Og jeg
tror heller ikke det hadde hatt noe å si hvilket politisk 

parti som hadde sittet med makten, hevder Soros til avisen. 
(http://e24.no/boers-og-finans/article2444064.ece)

tedauen. De store død-
stallene lammer industri 
og utdanning i flere 
afrikanske land og 
presser denne verdensde-
len mange tiår tilbake 
i utvikling i forhold til 
resten av verden.

Spania tørker ut.                                                                                                                                                         
I dette landet har grunn-
vannet sunket så drama-
tisk over flere år, at 
bøndene flere steder har 
måttet gi opp. Det finnes 
ikke vann som gjør det 
mulig å dyrke. Eks-
pertene regner med at 
innen få år vil nedbørs-
mengden i Spania synke 
med opptil 40%. De spår 
matkrise og økonomisk 
samt politisk ustabilitet 
på grunn av krisen.

Hva sier Jesus til oss 
troende når disse natur-
katastrofene vokser i 
omfang og FN definerer 
det ene året etter det 
andre som nytt katastro-
feår? Dette er hans bud-
skap:  “Lær en lignelse av 
fikentreet: Når grenene 
har fått sevje og blad-
ene springer ut, da vet 
dere at sommeren er nær. 
Slik skal dere også, når 
dere ser dette skje, vite 
at han er nær og står for 
døren”, Mark. 13:28.29. 
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Verdens matvareprogram 
sammenligner den vok-
sende matvarekrisen med 
en “stille tsunami”, som 
kan kaste over 100 mil-
lioner mennesker ut i sult 
og fattigdom. 

Filippinene er ett av 
mange som er rammet 
av den økende mat-

varekrisen. Direktør Josette 
Sheeran i Verdens matvare-
program (WFP) sier at ver-
denssamfunnet må handle like 
raskt og sjenerøst som etter 
tsunamien i Sørøst-Asia i 
2004, der 250.000 mennesker 
omkom og ti millioner ble 
nødlidende. Dette er sultens 
nye ansikt, millioner av men-
nesker som ikke var i den 

.

VERDEN I DAG

verste sultkategorien for seks 
måneder siden, men som er 
det nå, sier Sheeran og ber 
om tiltak i stor skala fra det 
globale samfunnet. Vi trenger 
både øyeblikkelige tiltak og 
mer langsiktige opplegg for 
å avverge en katastrofe, sier 
Sheeran. Det vi opplever nå, 
rammer flere mennesker på 
alle kontinenter. Stadig flere 
mennesker har ikke råd til å 
kjøpe mat til seg og sine, og 
underernæring vil påføre barn 
lidelser for resten av livet. 
Prisen på basismatvarer som 
hvete, ris og mais er mer enn 
doblet de siste sju ukene, og 
har ført til voldsomme opp-
tøyer flere steder i verden, 
blant annet i Haiti, Kamerun, 
Indonesia og Mosambik.

Produserer drivstoff 
framfor mat
En årsak til prisveksten er 
dårligere avlinger som følge 
av klimaendringer. En annen 
årsak er bruken av enkelte 
matprodukter i produksjon av 
biodrivstoff, som igjen skal 
redusere utslipp av klimagas-
ser.
Paradokset er at biodrivstoff, 
som er ment å skulle bidra til 
reduserte utslipp av klimagas-
ser, fører til at store områder 
av dyrket mark ikke lenger 

brukes til matproduksjon, men 
til produksjon av drivstoff.
Den forrige britiske statsmin-
isteren, Gordon Brown, som 
var vert for møtet om 
matkrisen, har sagt at Storbri-
tannia vil gå inn for å endre 
EUs mål for økt bruk av bio-
drivstoff dersom slikt drivstoff 
bidrar til økte matvarepriser. 
EU har vedtatt en målsetting 
om at biodrivstoff skal utgjøre 
10 prosent av transportdriv-
stoffet innen 2020. Den mål-
settingen ligger fast, til tross 
for kritikken om at biodriv-

Matvarekrisen en 
“stille tsunami” 
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stoff bidrar til å presse opp 
matvareprisene, hevdes det i 
en rapport fra EU.

Matvarekrisen blir værre? 
Millioner av mennesker over 
hele verden står foran en 
sultkatastrofe forårsaket av 
den nåværende matkrisen. I 
følge eksperter, vil krisen ved-
vare så lenge de som dom-
inerer kornmarkedet forblir 
uvillig i å endre sine handlin-
ger.  Biodrivstoff tar maten 
ut av munnen på sultende 
mennesker, og gir dem til 
drivstoff for verdens rikeste 
konsumenter. I året  2007 steg 
hveteprisene med 77 % og ris 
med 16 %.  Dette var noen 
av de høyeste prishopp noen 
sinne. Men i år har hastigheten 
i prisforhøyelse steget ennå 
mer. Siden januar 2008, har 
prisen på ris steget med over 
140%.
Josette Sheeran, sier, … 
“Denne krisen er forskjellig 
fra tidligere kriser. Den kom 
absolutt samtidig i mange 
land. Det er første gang dette 
skjer siden tidlig på 70-tallet, 
og den berører mennesker 
som ikke vanligvis rammes 
av sultkatastrofer.” Business-
Week April 28, 2008
Så hva er det som skjer?                                                                                                                                    
Det er mye snakk om bio-
drivstoffet som hovedårsak, 
siden stadig fler bønder nå 
dyrker biodrivstoff i stedet for 
mat, forårsaket av ulike ini-
tiativ fra regjeringshold. Men 
dette er absolutt ikke den 

eneste faktor til dette verdens-
vide problemet. Andre fak-
torer som utpeker seg er den 
økende velstand i China og 
India. Dette innebærer at de 
ønsker seg en vestlig leve-
standard rik på korn, kjøtt og 
melkeprodukter. Dette fører til 
panikkjøp av kornimportører. 
En annen faktor er befolk-
ningseksplosjonen, hvor vi nå 
kan legge til en befolknings-
vekst på 78 millioner men-
nesker pr. år. Klimaendringer 
i 2007 har videre ødelagt store 
avlinger i Australia og redu-
serte avlinger i flere euro-
peiske land. Økende oljepriser 
må også ta en del av skylden, 
da bensin er nødvendig i jord-
bruket og for transport av mat. 
Noen ganske få observatører 
mener at ingen av disse årsak-
ene er den viktigste. De mener 
at denne situasjon er planlagt, 
bevisst og menneskeskapt, for 
å frambringe en masseutryd-
delse for å bevare de få men-
neskers levestandard for de få 
som har innflytelse og makt.  
I Januar 2008 hadde BBC 
en utsendelse i sitt program 
“The Things We Forgot to 
Remember, (Ting vi glemte å 
huske).  Her medvirket nobel-
prisvinneren i økonomi Pro-
fessor Amartya Sen, blant 
flere, og fortalte om sult-
katastrofen i Bengal i 
1943-1945, der 6-7 millioner 
mennesker døde da prisen på 
ris ble fordoblet. Den katastro-
fen ble aldeles ikke forårsaket 
av matmangel, men ble skapt 

av planlagte politiske vedtak. 

Kilder: Dr. Mercola link:  Jonathan 
Gray og VG. Linker på nett:
* Farm Program Pays $1.3 Billion to 
People Who Don’t Farm
* The Future of Food -- You NEED 
to Watch This Video!!!

En prodigal “fortapt” 
nasjon?
(Prodigal er en person som 
bruker, eller har brukt, sine 
penger på en sløsefull og 
ekstragavant måte, og er det 
ordet som er oversatt i norske 
bibler med “fortapt” i his-
torien om den fortapte eller 
bortkomne sønnen som kom 
hjem igjen.)

“Vi brenner mat. Er det mulig 
å gjøre noe så dumt? Vi lever i 
et samfunn hvor Gud og Guds 
ting er vurdert som idioti. Det 
er som tatt rett ut av romerbre-
vets første kapitel. “For Guds 

takket, men de ble tomme i 
sine tanker, og deres dåraktige 
hjerte ble formørket. Mens 
de gjorde krav på å være 
vise, ble de bare dåraktige. 
Rom.1:18-22.

Dette minner om historien om 
den fortapte sønn. Les igjen-
nom lignelsen, men bytt ut 
ordet sønn med ordet nasjon. 
Luk. 15:13. Ikke mange dager 
etterpå samlet den yngste 
sønnen sammen alt sitt og 
drog til et land langt borte. 
Og der sløste han bort alt han 
eide i et nedbrytende liv. Luk. 
15:14-16. Men da han hadde 
brukt opp alt, ble det en svær 
hungersnød i det landet, og 
han begynte å lide nød. Da 
gikk han av sted og slo seg 
sammen med en av dem som 
bodde i landet. Og han sendte 
ham ut på markene for å mate 
svin. Og han spiste seg gjerne 

Millioner av mennesker over 
hele verden star foran en 
sultkatastrofe forårsaket av 
den nåværende matkrisen.

vrede blir åpenbart fra him-
melen over all ugudelighet 
og all urettferdighet hos men-
neskene, de som holder sann-
heten nede i urettferdighet. 
For det en kan vite om Gud 
ligger åpent for dem, for Gud 
har åpenbart det for dem. For 
helt siden verdens skapelse 
har Hans usynlige egenska-
per vært klart synlige, det 
gjelder Hans evige kraft og 
Hans guddommelighet, disse 
kan kjennes ut fra de gjer-
ninger som er gjort. Slik er 
de uten unnskyldning. For 
selv om de kjente Gud, æret 
de Ham ikke som Gud, eller 

mett på de skolmene som 
grisene åt av, for ingen gav 
ham noe.
Kan dette være det siste signal 
fra Gud? Ber Han oss om å 
komme hjem? Da han spiste 
skolmene til grisen “kom 
sønnen til seg selv”. Må det 
sult til for at vi skal snu? 
Er Amerika blitt en “fortapt” 
nasjon? Vi er borte, men kan 
vi bli funnet? I såfall må vi 
dytte oss selv ut av den mor-
alske møkkabingen.”
(Ved Coach Dave Daub-
enmire. April 17, 2008. 
NewsWithViews.com)

Klimaendringer i 2007 har videre 
ødelagt store avlinger i Australia 
og reduserte avlinger i flere euro-
peiske land
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Like etter pave Ben-
edict XVI’s valg i 
2005, møtte presi-
dent Bush med en 
liten sirkel av rådgi-
vere i det ovale 
kontor i det hvite 
hus. 

Da en av rådgiverne 
nevnte sin religiøse 

bakgrunn, bemerket presi-
denten at han med begeist-
ring hadde lest en av den 
nye pavens bøker om tro 
og kultur i vest-Europa. 
Med unntak av èn var 
Bush den eneste i rommet 

Historisk adventistmøte i 
Nordkorea 
Syvendedags Adventistkirkens ledere i Nordasia 
holdt for noen uker siden sitt midtårlige forret-
ningsmøte i Nordkorea. 

Det er første gang at et slikt møte har kunnet finne sted 
siden landet lukket sine grenser i 1953 . Ledere i kirken 

besluttet under møtet, som fant sted i byen Kumgangsan, at 
den ekstraordinære tienden som i år blir tildelt denne del av 
verden, blant annet skal brukes til å hjelpe flere kinesere slik 
at de kan studere teologi. “Vi har ikke noe organisert arbeide i 
Nordkorea, og av den grunn var denne samlingen et historisk 
øyeblikk”, sa Glenn Mitchell, talsperson for Adventistkirken i 

Nordasia.
Møtedeltakerne 
besøkte også et nord-
koreanske landbruks-
prosjekt, en gård som 
drives av adventist-
pastor Kim Suk Man 
som kommer fra Yang 
Yang Jaeil 
Adventiskirken i Syd-
korea. I ni år har 
han i samarbeide med 
regjeringen i 
Nordkorea og 
Hyundai Corporation, 
undervist bønder i 
hvordan man på en 
effektiv måte kan 
dyrke grønnsaker for 
de mange som faktisk 
sulter i dette landet.
05-06-08 adventist.dk - 
nyheder
af Dennis Møller/ANN 
Staff

Bilde: Jairyong Lee, 
til venstre, formann for kirken i Nordasia, med adventistpastor 
Kim Suk Man, til høyre, som driver en gård i Nordkorea. 
Kirken har doneret utstyr til prosjektet, som er med til å skaffe 
mat for dem som ikke selv har råd.

President Bush beundrer pavekirken 



                 Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008 11Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008                 Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008

VERDEN I DAG

religion klart atskilt 
fra sitt kontor, har 
Bush ønsket rom-
ersk katolske ideer 
velkommen i det 
hvite hus og har 
basert mange 
viktige innen-
landske politiske 
avgjørelser på dem.
“Jeg tror ikke det 
er noe spørsmål-
tegn rundt det”, sier 
Rick Santorum, 
tidligere U.S. sen-
ator fra Pennsylva-
nia og en trofast 
katolikk, som var 
den første som ga 

Bush “katolsk president” 
merkelappen, “han er 
absolutt en mer katolsk 
president enn Kennedy”.

Bush går i den Episkopale 
kirken i Washington og 
tilhører metodistkirken i 
Texas. Likevel har denne 
protestantiske presidenten 
omgitt seg med romersk 
katolske intellektuelle, 
taleforfattere, professorer, 
prester, biskopper og poli-
tikere. Disse katolikkene 
og deres katolske sam-
funns tenkesett, har de 
siste åtte årene formet 
Bush`s taler, politikk og 

lovforslag på en måte som 
savner sidestykke i ameri-
kansk politikk. “Jeg pleide 
å si at det er flere kato-
likker i Bush sitt tale-
forfatterteam enn det har 
vært i noe Notre Dame-
team det siste halve århun-
dre”,  sa tidligere Bush 
forfatter, og katolikk, Wil-
liam McGurn. Bush har 
også plassert katolikker i 
framstående roller i den 

taleskriver Michael 
Gerson, en annen evange-
lisk kristen med tiltrekning 
mot katolsk lære, sier at 
nøkkelen til å forstå Bush 
sin innerikspolitikk er å 
se den gjennom Roma’s 
briller.  Noen går ennå 
lenger. Paul Weyrich, en 
av arkitektene bak det 
religiøse høyre i USA, ser 
i Bush skygger av den 
tidligere britiske statsmin-

som ikke var katolikk. 
Interessen for pavens 
forfatterskap var ingen 
overraskelse for de som 
satt der. I det det hvite 
hus forberedte seg på 
pavebesøket i april i år, 
forventet mange i 
Bush`indre sirkel at pon-
tiffen ville finne en beund-
rer med felles ånd hos 
presidenten. Noen har sagt 
at George W. Bush kan 
kalles den første katolske 
president i historien. Det 
er ikke så merkelig som 
det høres ut. Ja, vi har 
John F. Kennedy. Men der 
Kennedy forsøkte å holde 

President Bush beundrer pavekirken 

føderale regjering, deri-
blandt katolikkene John 
Roberts og Samuel Alito 
i høyesterett. Det hvite 
hus rådgiver Leonard Leo, 
som er leder for den katol-
ske kampanjen for den 
Republican National Com-
mittee, sier at Bush “har 
engasjert seg i dialog med 
katolikker og delt per-
spektiver med katolikker 
på en måte jeg tror er 
svært unikt i amerikansk 
politikk.” 
Bush sin tidligere 

isteren Tony Blair, som 
konverterte til katolisis-
men i fjor. Jeg tror han 
er en hemmelig katolsk 
troende, sier Weirich om 
Bush. John DiIulio, Bush’s 
ledende direktør for tros-
bevarende initiativ, har 
lenge kalt presidenten en 
“skapkatolikk”.  “Det var 
litt på spøk”, sier han, 
“men alvorlig nok”.

Kilde: Hentet fra Daniel Burke. 
Sunday, April 13, 2008; Page 
B02. http://tinyurl.com/63a3om

“Jeg pleide å si at det er flere katolikker 
i Bush sitt taleforfatterteam enn det har 

vært i noe Notre Dame-team det siste 
halve århundre”
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En rekke organisas-
joner i USA arbeider 
målrettet for å få 
vedtatt søndagslover i 
landet. De ønsker ved 
lov å tvinge befolknin-
gen til å helligholde 
søndag som hviledag 
og derved ha mulighet 
til å dømme som lov-
brytere  alle troende 
som helligholder bibe-
lens sabbat. Profetier 
i Johannes Åpenbar-
ing forteller at nettopp 
dette vil bli gjennom-
ført i endetiden, like før 
Jesus kommer igjen.. 

Blant disse organisas-
jonene er: The Chris-
tian Coalition of 

America (CC), Christian 
Churches Together (CCT), 
Catholic Campaign for Amer-
ican (CCA).

Hva står CCT-USA for? 
(Kristne kirker sammen)
“Christian Churches Together 
in USA (CCT), er et nytt 
forum vokst ut av manges 
ønske om å samle kristen-

Planer om å innføre 
religiøse lover i USA 

heten til enhet, felles tro 
og bekjennelse. CCT inklud-
erer et mangfold av kristne 
kirkesamfunn. Medlemskirk-
ene er inndelt i det som 
kalles fem “kirkefamilier”, og 
er: Evangeliske/pinsevenner. 
Historiske protestantanter. 
Ortodokse. Rase/Etniske bev-
egelser, og Romersk katolske. 
Følgende kirkesamfunn var til 
stede da CCT-USA ble stiftet: 
American Baptist Churches, 
Brethren in Christ, Christian 
Reformed Church, Episcopal 
Church, Evangelical Lutheran 
Church in America, Greek 
Orthodox, Mennonite Church, 
Moravian Church, Presbyte-
rian Church, Quakers, Roman 
Catholic Church, Salvation 
Army, United Church of 
Christ, United Methodist 
Church, and the Worldwide 
Church of God. The National 
Council of Churches (NCC) 
var også representert. Blant 
kirkesamfunn som valgte ikke 
å være til stede, var National 
Association of Evangelicals 
(NAE). The Southern Baptist 
Convention hadde kun èn 
representant med, som 
observatør. Felles evangeli-
sering er en av organisasjon-
ens fokuseringsområder. 

Da pave Benedikt XIV var 
i USA i april, fikk han stor 
plass på CCT-USA’s internett-
sider og organisasjonen skrev 
mye positivt om pavens sam-
lende evne og utstråling. En 
av de ledende i CCT, Father 
Leonid Kishkovsky, siterte 
en protestantisk leder som 
sa: Bare paven kunne bringe 
sammen en så mangeartet 
(forskjellig) gruppe som var til 
stede ved St. Joseph’s Parish, 
New York, Friday, April 18. 
Mange av medlemmene i CCT 
var tilstede i denne forsamlin-
gen, inkludert fire av fem CCT 
presidenter. Paven uttrykte 
sin store takknemlighet for 

det han kalte CCT’s verdi-
fulle arbeid. Fr. Ron Rober-
son nevnte også CCT i sin 
introduksjon over det øku-
meniske arbeidet til den katol-
ske kirke, som han presenterte 
for paven før hans ankomst.To 
av CCTs medarbeidere, James 

Massa and Father Ron Rober-
son, var også aktive i forbere-
delsene for pavebesøket.

På et CCT møte i februar 
2007, ble det oppnådd enighet 
om planene i arbeidet fram-
over mot en nasjonal sønd-
agslov. Disse planene var 
inkludert som egen sak i 
en 10-punkts erklæring om 
CCT’s prioriteringer. De 10 
punktene er identifiserte mål 
som CCT har til hensikt å 
offentliggjøre bit for bit til all-
menheten, og som organisas-
jonen ønsker å få gjennomført. 
Pastor Wesley Granberg-
Michaelson, generalsekretær 

i den reformerte kirke i 
Amerika og medlem av CCTs 
lederskap sier: “CCT er den 
beste sjanse vi har til å vir-
kelig endre det økumeniske 
landskapet og forme en kropp 
som reflekterer til fulle det 
indre livet til alle kirkesam-

“CCT er den beste sjanse vi har til å virkelig 
endre det økumeniske landskapet og forme 
en kropp som reflekterer til fulle det indre 

livet til alle kirkesamfunnene i USA.

VERDEN I DAG
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Bilde: Ameri-
kansk kal-
ender.

USA er en av 
de siste land 
som fortsatt 
bruker den 
Bibelske uke-
dag-innde-
lingen med 
Søndag som 
første dag i 
uken og 
Lørdag som 
siste dag i 
uken. I Norge 
byttet vi om 
på ukedagene 
i 1972, hvor 
søndag fra da 
av ble mark-

ert som den syvende 
dag og Guds sabbat 
ble satt opp som 
sjette dag.

Ifølge Bibelen skal 
antikrist sette seg 
“fore å forandre tider 
og lov”.. Nå gjenstår 
USA. Profetiene i 
Åpenbaringsboken 
hevder at det helt til 
slutt vil bli vedtatt 
lover som er i 
konkuranse med 
Guds lover.

Blir USA siste land 
ut?

funnene i USA. Den kan bli 
et kraftig verktøy for kirkens 
enhet og misjon.” 

The Catholic Campagn for 
America (Den katolsk kam-
panje for Amerika - CCA), ble 
grunnlagt i 1989 av Thomas 
V. Wykes, Jr. Han ønsket å 
løse den moralske krisen i 
USA med en katolsk respons. 
CCA hadde sin første nasjon-
ale konferanse i 1995 under 
tema: “Offentlig katolisisme:  
Tema og utfordringer”. Ca. 
800 delegerte var samlet og 
ble ønsket velkommen av 
erkebiskop James Hickey, 
som leste opp et brev fra pave 
Johannes Paul II som lyste sin 
velsignelse over de tiltak som 
katolske legfolk bidrar med 
i sin overbevisning om at de 
kan styrke det amerikanske 
offentlige liv.                                           

Oranisasjonens viktigste opp-
gaver er å påvirke det poli-
tiske liv, slik at samfunnet kan 
reflektere katolsk tankegang 
og undervisning. Dette er også 
oppgaven til det mer kjente 
Catholic Alliance, som den 
nye organisasjonen (CCA) må 
klarere sin selvstendighet fra. 
Nøkkelen til framtid i ameri-
kansk politikk, ses i forbin-
delse med det evangelisk- 
katolske partnerskap. 

John A. Perricone, sier at dette 

er begynnelsen til å gjøre 
Amerika mer katolsk ved å 
introdusere katolske verdier. 
De mener at Amerika er i 
krise og trenger en løsning, 
en katolsk løsning, som er 
sosial, politisk og moralsk. 
Det ble også pekt på at Rom 

eier Amerika ved den rett at 
katolikken Columbus oppd-
aget landet. Det ble erklært at 
denne nye katolske organisas-
jonen ønsker å gjenopprette 
katolske verdier i et post-kris-
tent samfunn. CCA ble sagt å 
ha store mål, og ønsker ikke 
bare å influere lover som blir 
vedtatt på Capitol Hill, men 
vil også søke å endre hjerter 
og sinn i Amerika. De har 

langt på vei lykkes i sine 
anstrengelser.

CCA’s agenda er en 
tankevekkende oppfyllelse av 
den profeti Ellen G White 
kom med for over hundre 
år siden: I 1885 skrev hun: 

“Når vårt land Amerika, influ-
ert av den trefoldige unionen 
bestående  av katolikker, fra-
falne protestanter og okkulte 
krefter, skal gi avkall på alle 
sine prinsipper i grunnloven 
som et protestantisk og repub-
likansk land, og skal fremme 
katolske falske læresetninger, 
da vet vi at tiden er kommet 
for Satans store bedrag og 
at endetiden er nær, 5. Test. 
451.  
                                                                                                                                                  
The Christian Coalition                                                                                                                    
Den tredje innflytelsesrike 
gruppen som vil påvirke det 
amerikanske samfunnet ved 
innføring av sosiale lover 
inkludert lover som krever 
respekt for en falsk hviledag, 
er The Christian Coalition 
(den kristne koalisasjon). Pat 
Robertson, mangeårig leder 
av organisasjonen, har blan-
det sammen politikk og reli-
gion, den samme taktikk som 
ble brukt av romerkirken gjen-
nom hele historien. Vi er 
blitt informert gjennom åpen-

“Det ble også pekt på at Rom eier 
Amerika ved den rett at katolikken 
Columbus oppdaget landet. 

VERDEN I DAG
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 av John Berglund

Video offentliggjort av 
slakteriarbeidere som 
mishandler dyr 

Videoen reiser også 
spørsmål om 

matsikkerheten i USA
Videoen viser arbeidere i fir-
maet Hallmark Meat Packing 
Co., som gjentatte ganger gir 
elektisk sjokk til kuer som 
ligger nede. Dyrene som 
mishandles er altfor syke 
eller svake til å kunne stå 
oppreist. Arbeiderne kan ses 
mens de slår dem, stikker 
dem med en gaffeltruck eller 
setter en høytrykkspyler opp 
gjennom dyrenes neser i et 
forsøk på å få dem opp på 
beina før de skal slaktes. 
De som har filmet dette for-
teller at filmen ble tatt opp 
for et år siden, av en etter-
forsker som bar et skjult 
kamera under klærne mens 

baringer gitt tidligere omtalte 
Ellen.G.White, at protes-
tantisme og katolisisme 
vil holde hverandres 
hender og forenes i 
deres syn på hvordan 
Amerika skal vende 
tilbake til Gud og 
moral. “Gjennoppret- 
telse av moral burde 
være prioritet nummer 
èn, og det viktigste 
arbeidet for kongres- 
sen”, svarte det ameri-
kanske folk i en stor 
landsdekkende spør-
reundersøkelse, rap-
portert av Rush 
Limbaugh fra 9. sept 
1998.)

Det “hemmelige” 
møtet i november.                                                                                             
Her deltok represen- 
tanter for alle de tre 
overnevnte organisasjoner, 
samt lederen for repre-
sentantenes hus, Nancy Pelosi 
og en katolsk kardinal. Hal 
Meyer med medhjelpere har, 
selv om de tror på historien 
til den pensjonerte pastoren 
som var med på møtet, under-
søkt om dette møtet virkelig 
fant sted og har fått det 
bekreftet av personalet på 
hotellet hvor samlingen ble 
arrangert. Selv om “The Ten 
Point Objective” (som ink-
luderer hviledagen) alerede 
er blitt godkjent av Christian 
Churches Together, så var det 
nødvendig med en bredere 
oppslutning og tettere samar-
beid med det viktige kristne 
høyrefløys politiske ledere, i 
det kommende korstoget for 
å bringe Amerika tilbake til 
en moralsk gjenreisning, ved 
å få vedtatt religiøse lover 
som kan håndheves av sivile 
myndigheter. Det var denne 
klargjøringen som ble be-
kreftet på den lite publiserte 
samlingen som fant sted i 
November siste år.

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/04/11/
AR2008041103327_2.html

han arbeidet for det samme 
slaktehuset. Hallmark Meat 
Packing Co., som holder til i 
Chino, California, selger biff 
til sitt søsterfirma, Westland 
Meat, som distribuerer kjøtt 
til ulike offentlige institusjoner, 
blant annet til det nasjonale 
skolelunsj-programmet.  Vid-
eoen kan ses på internet. Dyr 
som stresses opp på denne 
måten er heller ikke sunne å 
spise. Det opplyses også at 
U.S. Department of Agricul-
tures regler forbyr at svake 
eller syke dyr blir brukt til mat. 
De vil nå etterforske denne 
historien.(Kilde: CNN) 

VERDEN I DAG
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I 1975 ble 21.707 japanere 
fra 6.093 husholdninger 
inkludert i en omfattende 
undersøkelse.
Resultatet  av disse 
studiene ble publisert i 
det respekterte vitenska-
pelige tidsskriftet 
“Preventive Medicine”. I 
følge denne undersøkelsen 
var det årlige inntaket 
av melkeprodukter i 1950 
bare 5.5 engelske pund for 
japanere.Noen år senere 
har den gjennomsnittlige 
japaners inntak av melk 
og melkeprodukter steget 
til 117.4 pund. Samtidig 
med denne 21 doblingen 
av forbruket fra 1950 til 
1975, økte antall slagtilfel-
ler gjennomsnittlig med 38 
%, hjertelidelser økte med 
35%, brystkreft økte med 
77 %, kreft i tarmene økte 
med 77 %. Det er altså 
snakk om en endring som 
fant sted i løpet av få 
år. Det som skjedde med 

Ny helsetomat

Israel 121 c skriver at et israelsk selskap har klart å frem-
kultivere en ny smakfull tomat som er så rik på naturlige 
oksidanter at den både kan kurere og forebygge sykdom. 
Denne nylig fremdyrkede cherry-tomaten som er selvtørk-
ende inneholder også en stor mengde lycopen som tidligere 
bare kunne inntas som et diettilskudd. Dette stoffet kan 
bidra til å helbrede 
hjertesykdommer, kreft, diabetes og ostoperose. Det er 
også effektivt mot hudplager. Hver tomat inneholder 1 mil-
ligram med lycopen, mens vanlige tomater som er mange 

ganger større enn disse nye tørkede tomatene, bare inneholder en brøkdel av 
et milligram av stoffet. Ved å spise kun 5 av disse små tomatene hver dag, 
oppfyller man det som er diettmessig anbefalt.

VERDEN I DAG

unge jenter og påvirkningen 
av øket inntak av melk og 
melkeprodukter på puberte-
tet, er ennå mer dramatisk. 
I 1950 var den gjennomsnit-
tlige 12 år gamle japanske 
jenta 4’6 høy og veide 71 
pund. I 1975 derimot, etter 
denne økningen av melk 
og melkeprodukter, (som 
inneholder 59 ulike bioak-
tove hormoner), er gjennom-
stittshøyden økt med 4,5 
tommer?? og hun veier 19 
pund mer. I 1950 hadde den 
japanske gjennomsnittsjenta 
sin første menstruasjon da 
hun var 15,2 år. 24 år senere 
etter daglig inntak av østro-
gen og progesteron fra melk, 
er får den japanske gjen-
nomsnittsjenta menstruasjon 
i en alder på 12,2 år. Altså 
tre år tidligere. Er dette bra 
eller dårlig? Kvinner som 
får menstruasjon tidlig har 
også høyere risiko for kreft 
i livmoren og livmorhal-
skreft senere i livet. Er det 

å bli høyere bedre? 
Å vokse i kroppen 
uten at benstruk-
turen kan støtte den 
er ikke alltid gun-
stig. Forsøk med 
dyr viser en klar 
forskjell. Slaktere 
har ingen proble-
mer med å identi-
fisere kuer som er 
behandlet med hor-
moner fra de som 
ikke har. Beina 
brekker mye let-
tere. 
China vil ta etter 
Japan med å øke 
melkeinntaket. De 
bør ta seg i vare 
og lære av det som 
skjedde i Japan. Å 

Effekt av melkekonsum i Japan.

adoptere en amerikansk diett har 
altså tilført japanerne en høy 
andel av amerikanske sykdom-
mer, som hjerteproblemer, ben-
skjørhet og kreft. (Kilde: Robert Cohen http://www.notmilk.com)
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Blir vi bedt om 
å gjøre en bere-
delse før Jesus 
kommer igen? 

Mange gleder seg til 
den dagen Jesus 
kommer igjen. Men 
sier Bibelen noe om 
en beredelse 

mennesker må gjøre før Jesus 
kommer igjen?

Svar: Matt 24:4, “Derfor 
skal også dere være 
beredt, for Men-
neskesønnen kommer i 

en time dere ikke venter det”. “Våk 
derfor, for dere vet ikke hvilken time 
deres Herre kommer”. Å våke og 
være beredt er nevnt som ord med 
samme betydning. Å være våken er 
motsetningen til den som sier at det 
drøyer før han kommer, og derfor 
slutter å vente og i stedet gir seg 
til å behandle sine medtjenere ille, 
Matt 24:42. “Våk og be, for at dere 
ikke skal komme i fristelse. Ånden 
er villig, men kjødet er skrøpelig.” 
Mark. 14:38. Å våke er knyttet til 
bønn. “Vær på vakt, våk og be! 
For dere vet ikke når tiden er der”, 
Mark. 13:33. Med ettertrykk slår 
Jesus fast: “Men det Jeg sier til 
dere, sier Jeg til alle: Våk!” Mark. 
13:37. “Våk derfor, og be alltid 
om at dere må bli holdt verdige 
til å unnslippe alt dette som skal 
skje,og til å bli stående for 
Menneskesønnen.” Luk. 
21:36. Beredelsen er en 
våken tilstand, i mot-
setning til det å sove eller 
å være sløve og likeglade. 
Bønnen er virkemidlet til 
å holde oss fra fristelse 
og til å avsky det som 
lokker og drar oss vekk 
fra Gud. Dette er en nød-
vendighet, sier Jesus, for 
å bli stående fast. Jesus 
advarer derimot også mot 
lange oppramsninger av 
bønner og det stadig å 
gjenta våre egne behov 
når vi ber. Hvordan skal 
vi da be? Det samme 
spørsmålet stilte disiplene 
til Jesus. Svaret finner 
vi i Matt 6:7-15. Studer 
grundig vers for vers og 
implementer det i ditt eget bønneliv.

“Så er det da ingen fordøm-
melse for dem som er i Kristus 
Jesus”, Rom 8:1, (Norsk Bibel 

SVAR FRA BIBELEN

Er det ingen fordømmelse for den som tror?

Unngår vi fordømmelse 
ved å tro på Kristi 
eksistens og at Han 
døde på korset for oss?

dødens lov”. Konklusjonen for noen 
blir da at vi er frigjort fra loven krav 
og innhold, og av den grunn er det 
ingen fordømmelse for den som er 
i Kristus Jesus.

Leser man derimot resten av kapit-
let, gir det full støtte for at resten av 
verset: “de som ikke vandrer etter 
kjødet, men etter ånden”, nettopp 
er hva Paulus forkynner. Denne 
delen er fjernet i de fleste bibelov-
ersettelser. Senere i dette kapitlet 
leser vi nemlig: ...”for at lovens rett-
ferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi 
som ikke vandrer etter kjødet, men 
etter Ånden..... For kjødets attrå er 
død, men Åndens attrå er liv og 
fred. Kjødets attrå er jo fiendskap 
mot Gud, for det er ikke Guds lov 
lydig, og kan heller ikke være det. 
Men dere er ikke i kjødet, dere er 
i Ånden, så sant Guds Ånd bor 
i dere. Men om noen ikke har 
Kristi Ånd, da hører han ikke 
Kristus til... For dersom dere lever 
etter kjødet, da skal dere dø. Men 
dersom dere ved Ånden døder 
legemets gjerninger, skal dere leve. 
For så mange som drives av Guds 
Ånd, de er Guds barn”. Rom. 
8:4.6.7.13.14.

Når det står at denne delen av 
verset ikke finnes i de eldste 
manuskriptene, betyr det som regel 
bare at det ikke finnes i den 

katolske sinait-
ticus utgaven 
av Bibelen. 
Derimot finnes 
tilføyelsen i 
manuskriptet 
Textus reseptus 
som ikke stam-
mer fra katolske 
kilder, men fra 
den opprinneli- 
ge og ekte 
kristendommen, 
som ble bevart 
av de troende 
som flyktet fra 
katolsk for-
følgelse og 
holdt seg til de 
syriske og 
senere valden-
siske bibelover                       

                               settelsene. 

88.) Dette er et ofte sitert skriftsted som 
lett kan brukes som en sovepute for en 
fortsatt lunken Laodikeatilstand. Men hva 
betyr egentlig denne erklæringen?
I en annen bibeloversettelse kan vi lese 
det samme verset med følgende innhold: 
“Derfor er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus, de som ikke 
vandrer etter kjødet, men etter Ånden, 
Rom 8:1. (Bibelen Guds Ord.)

I King James Bibelen fra 1611 står det:
“[There is] therefore now no condemna-
tion to them which are in Christ Jesus, 
who walk not after the flesh, but after the 
Spirit”.
Reformasjonsbibelen sier det samme: 
“Nå [er det] altså ingen fordømmende 
dom for dem [som er] i Kristus Jesus, for 
[dem] som ikke fortsetter med å vandre 
ifølge kjøtt, men [derimot] ifølge ånd”.

Pga av verset som umiddelbart følger, er 
det lett å gå vill, vel å merke hvis man 
ikke leser hele kapitlet i sin sammenheng. 
Rom. 8:2. sier: “For livets Ånds lov har i 
Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og 
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Hva vil det si å være en 
kristen og hva menes med 
begrepet?

Svar: Ordet kristen er nevnt i 
Apg 26:28, og er et svar 
Agrippa gir Paulus da han 

responerer til apostelens tale: Da sa 
Agrippa til Paulus: “Du overtaler meg 
nesten til å bli en kristen.”  Kristen 
(christianos) er en som følger etter Kris-
tus. Kristus er et gresk ord for Messias 
som betyr “en som er salvet”. 
I Daniels bok er substantivet Messias 
“Den salvede”  brukt direkte om Han 
som skal komme. 
Det første stedet de kristne er nevnt i 
Bibelen, er i Apg. 11:26. “Og da han 

SVAR FRA BIBELEN

I Åpenbaringen 13 står det 
at hele verden vil “undre 
seg” og følge “dyret”. Hva 
betyr egentlig dette? 

Svar: Åp. 13:3. “Og jeg så 
et av hodene hans, som 
om det var blitt dødelig 

såret, og hans dødelige sår ble 
legt. Og hele verden undret seg 
og fulgte etter dyret”. Uttrykket “å 
undre seg” kommer fra det greske 
ordet thaumazô, som igjen er utle-
det fra thauma (G2295), og betyr; “Å 
under seg ved å beundre”. ( Eng. to 
wonder, admire, have in admiration, 
marvel.)
Hele jorden er det greske ordet GE 
(ikke Kosmos) og betyr jord/land/
riker og de som bor der. 

(Barnabas) hadde funnet ham (Paulus), 
tok han ham med til Antiokia. Slik 
skjedde det at de gjennom et helt år 
var sammen med menigheten og under-
viste et stort antall mennesker. Og det 
var i Antiokia at disiplene først ble kalt 
kristne”. Hvem var det som ble kalt 
kristne? Det var disiplene. Hvem er så 
disiplene? Jesu kjennetegn på dem er: 
“Av dette skal alle forstå at dere er 
Mine disipler, om dere har kjærlighet til 
hverandre,” Joh. 13:35...”I dette er Min 
Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. 
Og dere skal være Mine disipler, Joh. 
15:8. Peter skriver i 1. Pet 4:16, “Men 
hvis noen lider som en kristen, skal 
han ikke skamme seg, men prise Gud 
i denne sak”. Deretter beskriver Peter 
dommen over de ugudelige, og over 

dem som kan kalles å være i Guds 
hus. Han sier til slutt: 1. Pet. 4:19. 
“Derfor skal de som lider etter Guds 
vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste 
Skaper, mens de gjør det gode”. En kris-
ten som ikke bærer frukt er utenkelig 
for Jesus og apostlene. Å være en etter-
følger betyr å følge etter. Å følge etter.. 
betyr å gjøre etter det Jesus sa og gjorde. 
Vil du dette så be om at Jesu Ånd må 
få bo i deg hver dag. “. For til dette 
ble dere kalt, fordi Kristus også led for 
oss  og etterlot oss et eksempel, for at 
dere skulle følge i Hans fotspor: Han 
som ikke gjorde synd, heller ikke ble 
det funnet svik i Hans munn. 1 Pet.2,21. 
Evangeliene forteller hva Jesus sa og 
gjorde.

Hvem er hele verden og hvorfor 
undrer de seg? 

Hvor kommer ordet kristen fra?

Folkene i landene undrer seg fordi 
dyret kommer så kraftig tilbake. Den 
så ut til å ha fått et sår som var 
dødelig, men gjenoppstår i endens 
tid, og får overraskende hjelp fra 
et annet hold, Åp. 13:12. “Og i det 
første dyrets nærvær utøver han all 
den makt det første dyret hadde, 
og han får jorden og de som bor 
på den, til å tilbe det første dyret, 
han som fikk det dødelige såret 
sitt legt”. Dette andre dyret ser ut 
som et lam, men vil etter hvert tale 
som en drage. Undringen leder til 
at folkeskarene (hele verden) følger 
etter det første dyret....Kun de som 
ikke tar dyrets merke går fri. “Og 
jeg så troner, og noen satte seg på 
dem,... de som ikke hadde tilbedt 
dyret eller hans bilde og som ikke 

hadde tatt imot hans merke på 
pannen eller hånden”, Åp. 20:4. Den 
store skaren derimot, tilber (i følge 
dette bibelverset) i realiteten Dragen 
eller djevelen selv, og vil stå ubesky-
ttet når den første plagen rammer 
jorden. Se Åp. 16:2. 
Det startet med beundring og fortset-
ter med å følge etter. Det handler 
om tilbedelse av noe og noen som 
ikke representerer det den eneste 
og sanne Gud står for og er, slik 
han åpenbarer seg i Guds Ord. Her 
omtales en stor forførelse som vil 
omfatte hele verden, og studier av 
Bibelen under bønn om ledelse, blir 
viktigere ann noe annet for en kris-
ten.
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Alle har vi fra fødselen av en natur som står Guds prinsipper 
imot og alle har vi gjentatte ganger gitt etter for denne naturen. 
Er tilbudet fra himmelen kun begrenset til tilgivelse når vi 
angrer vår synd eller har Kristus mer å gi?

Tanker fra romerbrevets kapittel 7 og 8.

Rom. 7:5. “Da vi var i kjødet, 
ble de syndige lyster vekket ved 
loven, og de (lystene) virket slik 

i våre lemmer, at vi bar frukt for døden”. 
Hva mener Paulus med uttrykket: “Da 
vi var i kjødet?” Eller vi burde kanskje 

spørre om hva han ikke kan mene. Vi 
merker oss først at han plasserer  til-
standen i fortid. “Da vi var”. Det neste 
vi kan slå fast, er at han ikke kan mene: 
“Da vi hadde en fysisk kropp”, siden 
den har vi alle både før og etter at det 
nye livet begynner. “Kjød” kan altså ikke 
bety “kjøtt og blod” i dette verset, det 
er umulig.  Apostelens budskap kan bare 
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Tanker fra romerbrevets kapittel 7 og 8.

Et Bibelstudium over et 
kontroversielt tema

være: “Da (den gang i tid), vi levde slik 
at den syndige og falne naturen rådde 
i våre liv, ville Guds lov kunne påpeke 
(identifisere og avsløre) synden”.
Guds lov forårsaker selvfølgelig ikke 
synden. Slaveriet under “kjødet”, (den 
falne naturen), er årsaken. Loven 
“vekket” (gjorde oss våkne og bevisste 
på), vår tilstand som treller under den 

falne naturens lyster.

Rom. 7:6. “Men nå er vi løst fra loven, 
etter som vi er døde fra det vi var fanget 
under”. Hvorfor er den gjenfødte troende 
løst fra loven? Er det fra lovens gyldighet 
vi er løsrevet, slik at det å bryte Guds lov 
nå er uproblematisk? Tanken er absurd. 
Eller kanskje Paulus mener at tilgivelsen 

som alltid er tilgjengelig, gjør at det å 
bryte loven ikke har noen betydning? 
Også dette forslaget må forkastes. Nei, 
løsrivelsen kommer av at den troende er 
død (gir ikke respons til), det vedkom-
mende var fanget under. Og hva er den 
uomvendte fanget under? Loven fanger 
ingen, den bare påpeker, slik at et slikt 
forslag lett kan avvises. Fangenskapet er 

Bilde: Er vi i likhet med dyr underlagt våre 
instinkter og lyster, og står uten mulighet til å 
stå imot?
Eller har Gud gitt oss et større muligheter?

Må en gjenfødt troende 
være slave under den 
falne og syndige naturen?
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selvfølgelig til det å måtte gi etter for og 
slave under den falne og syndige natu-
rens lyster. Det er jo nettopp det som 
er temaet i disse versene. Som gjenfødte 
mennesker, argumenterer Paulus, er vi 
ikke nødt til å gi respons til (vi er døde 
fra) den falne naturen. Synden som gjør 
oss skyldige for Gud, er ikke det faktum 
at vi har en slik natur fra fødelsen av. 
Ingen steder i Guds Ord anklager Gud et 
menneske for å ha en fallen natur. Men 
du verden hvor ofte han påpeket det bek-
lagelige at vi gir etter for den. 
Gud tilbyr altså de troende et forhold 
til seg selv som løser og fritar oss fra 
å måtte være syndens slaver. Hvis du 

jeg er slave under den falne og syndige 
naturen og ikke har tatt imot Guds hjelp 
og kraft), bor intet godt. For viljen har 
jeg, men å gjøre det gode, makter jeg 
ikke”, Rom. 7:18. Dette er ikke en erfa-
ring Paulus er alene om. Ingen av oss 
makter å gjøre det gode når vi er i 
den samme tilstanden. Han avslutter 
vitnesbyrdet om det naturlige mennes-
kets reduserte evne til å leve i harmoni 
med Guds lov, med uttalelsen: “Jeg elen-
dige menneske! Hvem skal fri meg fra 
dette dødens legeme?”, Rom. 7:24. Hans 
spørsmål indikerer både at han forventer 
en løsning og at tilstanden han er i 
oppleves uakseptabel. (“Hvem skal..? Er 
det noen der ute som kan hjelpe meg?) 

Å hevde at denne tilstanden av åndelig 
scizofreni er normal og ukomplisert, er 
utenkelig. I så fall er vi jo hele tiden syn-
dens slaver og lever derfor i aktiv konf-
likt med Guds prinsipper. Bibelen er full 
av løfter og bekreftelser på at kristenlivet 
ikke skal være slik. 

“Livets Ånds lov”, fortsetter Paulus i 
Rom. 2:2, “har i Kristus Jesus frigjort 
meg fra syndens og dødens lov”. Når 
Guds Ånd tar bolig i menneskets liv, 
blir fangenskapet og trelldommen til den 
falne og syndige naturen brutt. Hvordan 
og hvorfor kan det skje? “For det som var 
umulig for loven, fordi den var maktes-

blir tatt i en fartskontroll fordi du bryter 
og overtrer trafikklovene, er du under 
lovens fordømmelse eller straff. Hvis du 
kjører korrekt og av den grunn ikke blir 
stanset i kontrollen, er du ikke under 
loven, (under dens fordømmelse.) For å 
kunne være løst fra trafikklovens fordøm-
melse, må du altså la være å bryte den. 
Hvis Gud skal løse oss fra sin lovs 
fordømmelse, må han gi oss en kraft som 
vi ikke har i oss selv, slik at vi ikke 
behøver å overtre den.

At Paulus her omtaler et guddommelig 
mirakel, burde være innlysende. Ja, han 
skriver det rett ut. “For jeg vet at i meg, 
det er i mitt kjød (altså når og mens 

Paulus vet at Gud må ha et tilbud som 
kan endre denne tragiske situasjonen.

Løsningen.                                                                                                                                       
“Gud være takk”, er apostelens innledn-
ing til svaret på dilemmaet. Den eneste 
del av mennesket som kan forholde 
seg til innholdet i Guds lov før 
gjenfødelsen, er sinnet, tanken, for-
standen. Å virkelig leve i samsvar 
med Guds prinsipper er umulig. Han fortset-
ter: “Jeg, som jeg er” (i meg selv og med 
en fallen natur som ikke er styrt og dom-
inert av Guds Ånd), tjener jeg da Guds lov 
med mitt sinn, men syndens lov med mitt 
kjød”, (kjød = den falne naturen), Rom. 
7:25. 

løs på grunn av kjødet” (den falne natu-
rens dominans), “det gjorde Gud, da han 
sendte sin egen Sønn i syndig kjøds 
lignelse,... og fordømte synden i kjødet”, 
Rom. 8:3. Det er ikke mange vers i Bibe-
len som er så misforstått som dette. Den 
vanlige men fullstendig ulogiske tolk-
ningen er at Jesu rene liv som menneske 
gjør at du og jeg ikke behøver å bry oss 
om at vi er syndens slaver. Han vant altså 
seier i sitt jordiske liv, slik at vi ikke 
behøver å la ham gjenta denne seieren i 
våre jordiske liv. 

Tolkningen som er i harmoni med resten 
av Bibelens lære, og som også er sam-
stemt med det Paulus fortsetter å skrive 

“Da Guds egen Sønn tok menneskets falne 
natur som sin, uten en eneste gang å gi 
etter for den, slik at han alltid var syndfri, 
“fordømte” han  “synden i kjødet”, Rom.8:3, 
(gjorde den syndige naturen maktesløs.)
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i romerbrevet, har derimot et helt annet 
innhold. Da Guds egen Sønn tok men-
neskets falne natur som sin, uten en 
eneste gang å gi etter for den, slik at 
han alltid var syndfri, “fordømte” han  
“synden i kjødet”, Rom.8:3, (gjorde den 
syndige naturen maktesløs.) Når da Jesus 
får bo i våre hjerter ved sin Ånd, slik 
at han kan repetere denne seieren over 
den falne naturen i oss, da blir selfølgelig 
“lovens rettferdighet (også) oppfylt i 
oss”, (det er i våre liv, holdninger og 
handlinger), siden vi da “ikke vandrer 
etter kjødet”, (ikke lever slik at den falne 
naturen dominerer), “men etterÅnden”, 
Rom. 8:4. 

Paulus fortsetter sitt argument med: “For 
de som er i kjødet” (de som lever etter 
den falne naturens lyster og behov), “kan 
ikke være Gud til behag”, Rom. 8:8. Nei, 
selvfølgelig ikke og det er hovedgrunnen 
til at Gud tilbyr oss en kraft til endring, 
slik at vi kan være til hans behag. “Men 
dere” fortsetter han, (dere som nå ikke 
lever etter den falne og syndige natu-
rens lyster fordi Guds Ånd har tatt bolig 
i dere), “dere er ikke i kjødet, dere 
er i Ånden”, Rom. 8:9, og betingelsen 
for dette miraklet blir igjen spesifisert: 
“Så sant Guds Ånd bor i dere”,vers 9. 
Så utrolig viktig er dette budskapet, at 
Paulus legger til: “Men om noen ikke har 
Krist Ånd” (om noen ikke har sluppet 
Ånden inn i sine liv), “da hører han ikke 
Kristus til”,vers 9.

Konklusjonen på det hele er logisk og 
forventet. “Derfor... skylder vi ikke kjødet 
noe, så vi skulle leve etter kjødet. For 
dersom dere lever etter kjødet” (slik at 
den falne syndige naturen dominerer), 
“da skal dere dø. Men dersom dere ved 
Ånden døder” (lar Guds Ånd i dere drepe 
og tilintetgjøre) “legemets gjerninger, 
skal dere leve. For så mange som” (på 
denne måten) “drives av Guds Ånd, de er 
Guds barn”, Rom. 8:14.    
 

Paulus omtaler et guddommelig mirakel i Romer-
brevets kapittel 7 og 8. 

Som mange andre har gjort, stiller han også 
spørsmålet;Hvem skal fri meg ut fra dette dødens 

legeme.. som lokker og drar mot synden.
Etter spørsmålet følger miraklet; løsningen finnes.
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Dette innlegget er et utdrag fra en artikkel skrevet av den messianske 
jøden Dan ben Avrahams. Han påviser at Bibelen ikke er kilden til teol-
ogien som har skapt den nå så populære dispensasjonalismen. Han 
viser også hva Guds Ord lærer om endetiden og Jesu gjenkomst.  

mellom teologien i de to testamentene 
i Bibelen, som om det skulle være to 
ulike frelsesveier og sannheter som står 
i kontrast til hverandre. La oss se litt på 
hvor denne ubibelske teologien har sine 
røtter. 
Mellom 1820 og 1830 mottok engelsk-
mannen John Darby noen ideer fra en 
katolsk prest i Chile som het Emanuel 
Lacunza. Han brukte disse ideene til å 
utarbeide et detaljert teologiske system 
som i ettertid ble kjent som dispensas-
jonalismen. Darby tok først sine refle-
ksjoner til Moodys teologiske seminar i 
Chicago, hvor de ble ganske godt mot-
tatt. Senere ble disse tankene spredt til 

omtrent hele den engelsktalende verden, 
ved at de ble akseptert som fotnoter i den 
etter hvert så populære Scofield bibelen. 
Over tid har disse tolkningene gjennom-
syret manges oppfatning av hva som skal 
skje i endetiden, men det er ikke Bibelen 
som er kilden. I Sverige ble denne læren 
kjent gjennom forkynnere som Fredrik 
Fransson, C.A. Chader, Belfrage og Lewi 
Petrus.
Det hører med å nevne at teologien som 
kommer ut av dispensasjonalismen ikke 
er å finne i den kristne kirkes historie før 
på 1800 tallet. Darby hadde i utgangs-
punkt en meget fientlig holdning til Det 
gamle testamentet, noe som var ganske 
vanlig blant kristne på hans tid. Man 
trodde at loven Gud ga Moses på Sina-
ifjellet opphørte da Jesus døde på korset. 
Men en slik tolkning skapte selvfølgelig 
flere teologiske problemer. 

Et nytt forheng skiller kristne og jøder.

Darbyismens 
villfarelse fra 
et messiansk 
jødisk ståsted

av Dan ben Avrahams

“Men den rettferdige skal leve ved sin 
tro”, Hab. 2:4.
Skriftstedet sitert ovenfor bekrefter det 
evige og tidløse prinsippet at et men-
neske bare kan bli rettferdiggjort for Gud 
ved tro. Merk deg at dette bibelordet ikke 
er hentet fra “Brit Chadashah”, som vi 
jøder kaller Det nye testamentet, men fra 
“Tanach”, Det gamle testamentet. Læren 
om rettferdiggjørelse ved tro har sin dype 
og uforanderlige opprinnelse i gammelt-
estamentets teologi og jødisk tro, og blir 
senere naturlig nok bekreftet og verifis-
ert mange steder i nytestamentet.  
Denne observasjonen er vesentlig, siden 
en rekke teologer lager et kunstig skille 
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Darby mente at lovens tidsalder, eller 
dispensasjon, sluttet ved Golgata og at 
det da ble påbegynt en ny tidsalder, 
som Darby kalte nådens tidsalder. Videre 
mente han at når den store trengselsti-
den kom, ville lovens tidsalder igjen påb-
egynnes og nådens tidsalder avsluttes. 
Videre lærte han at loven kun hadde 
aktualitet for Israel, og at dette folket 
opphørte å være av interesse for Herren 
da Messias døde. Deretter ble nåden 
knyttet til den kristne menigheten som 
ble født på pinsedagen. Siden loven kun 

bortrykkelse av de troende ville skje 
før endetidens trengselstid. Det betød, 
ifølge Darby, at når tiden kommer da 
staten Israel blir gjenskapt og igjen blir 
en nasjon, og loven Gud ga på Sina-
ifjellet atter engang blir aktuelisert, må 
den kristne menigheten rykkes bort for å 
slippe å bli forenet med loven. 
Husk at Darby levde på 1800-tallet. På 
den tiden fantes det ikke noen Israelsk 
nasjon. Jesuittideene som Darby hadde 
akseptert, produserte mange teologiske 
problemer. En av dem var at på beg-

lemet Darby lanserte det helt klart ubibel-
ske dualistiske systemet med et skille 
mellom Israel og kristendommen. Til 
slutt kom Darby til den konklusjon at når 
en jøde aksepterer Messias, slutter han å 
være jøde og forvandles til kristen.
En annen side av denne læren er at både 
nåden og troen knyttes til nytestamentets 
teologi, slik at Guds lov gitt til Moses 
er helt atskilt fra både nåde og tro. Det 
finnes altså to helt ulike metoder å bli 
rettferdig for Herren på. Èn metode er 
gjennom gjerninger, men dette er en uful-
lkommen metode som loven krever og 
èn metode som er fullkommen og bygger 
på tro og nåde. Den første metoden ble 
innstiftet av Moses og den andre av 
Kristus. Hvis du nærmer deg Det gamle 
testamentet i Bibelen, er du påvirket 
av gjerninger, men om du nærmer deg 
nytestamentet, er du påvirket av tro.
Alle vet at staten Israel ble opprettet i 
1948, og like kjent er det at det ikke 
har funnet sted noen hemmelig bor-
trykkelse. Denne kombinasjonen skulle 
ifølge Darby ikke være mulig. Like 
umulig er det at bibelteksten: “Den rett-
ferdige skal leve ved sin tro”, Hab. 2:4, 
skulle finnes i Det gamle testamentet. 
Sannheten er jo at alle nytestamenets for-
fattere måtte gå til Det gamle testamentet 
for å finne beviset på læren om rettfer-
diggjørelse ved tro. Paulus skriver om 

Fra venstre: Morgenutgaven av avisen som fortel-
ler om UN’s besluttelse av å opprette en jødisk stat. 
Midten: David Ben Gurion som proklamerer statsdan-
nelsen i 14 Mai 1948. Til høyre: Det jødiske flyktnings-
skipet “Pan York”, med nye statsborgere. Fra 9 Juli 1948.  

gjaldt for Israel og nåden kun for den 
kristne menigheten, måtte Darby finne 
en måte å fjerne menigheten på, slik at 
loven igjen kunne gjelde for Israel. En 
hovedtanke i denne teologien er at Gud 
ikke kan forholde seg til både Israel og 
menigheten samtidig. Loven og troen er 
så store fiender at de ikke kan sameksis-
tere. 
Det var her Darby fulgte jesuittpresten 
Lacunzas teori, og trodde at en hemmelig 

ynnelsen av 1800-tallet, var det mange 
jøder i England som aksepterte Yeshua 
som sin Messias og frelser, uten å slutte 
å være jøder. De ble kalt for hebraiske 
kristne (“Hebrew-Christians”.) Hvordan 
skulle Darby plassere disse jødetroende? 
Om menigheten ble bortrykket, hva ville 
skje med de jøde-kristne? Ville de bli 
rykket bort sammen med de kristne eller 
ville de måtte bli igjen siden de var 
jøder? Det var på grunn av dette prob-

“ Alle vet at staten Israel ble opprettet 
i 1948, og like kjent er det at det ikke 

har funnet sted noen hemmelig bort-
rykkelse.
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Abraham som “trodde på Gud og det ble 
regnet ham til rettferdighet” og denne 
apostelen siterer selv Hab. 2:4 for å 
bevise sannheten i sin lære. 
Også i Hebreerbrevet kan vi lese en lang 
liste hvor trosheltene fra Det gamle tes-
tamentet blir nevnt og det sies at de alle 
ble frelst ved tro. Læren om at det finnes 
to måter å bli frelst på, er ikke bibelsk. 
Ingen blir rettferdiggjort på noen annen 
måte enn ved tro. Like galt er det å hevde 
at nåden kun er knyttet til nytestamen-
tet. Bibelen lærer at Gideon fant nåde hos 
Gud. Det samme sies om David og også 
om Israel. Det er faktisk i Mosebøkene vi 
finner selve fundamentet for Guds nåde 
og menneskets tro. I stedet for å lære at 
Israel og den kristne menigheten er to 
helt ulike systemer for Gud, lærer Bibe-
len at når en ikke-jøde vender seg til 
Israels og alles Gud, blir “hedningen” 
(et ord som i grunnteksten kun betyr “ 
av et annet folkeslag” hugget løs fra det 
ville oliventreet og podet inn på det ekte 
treet.) Det finnes ikke to trær. 
Den bibelske jødedommen lærer at når 
en jøde aksepterer Messias, opphører 
han ikke med å være jøde. Han blir i 
stedet en mye bedre jøde enn han noen 
gang har vært. Videre  lærer den bibel-

ske jødedommen at loven ikke opphører 
ved Golgata. Paulus skriver det rett ut: 
“Opphever vi så  loven ved troen? Langt 
derifra! Vi stadfester  loven”, Rom.3:31. 
Den bibelske jødedommen lærer også at 

Messias ikke kommer tilbake på en hem-
melig måte for å rykke opp menigheten, 
men at gjenkomsten skal være for alle å 
se.  
Yeshua sa: “Om noen da sier til dere: 
Se, her er Messias, eller der, så tro 
det ikke!”... For som lynet går ut fra 
øst og skinner like til vest, slik skal 
Menneskesønnens komme være”, Matt. 
24:23.27. Når vi i Matt. 24:40-41 leser 
at: “Èn blir tatt med og den andre latt 
tilbake”, betyr det ikke at dette skjer i 
hemmelighet. Det står: “Da skal Men-
neskesønnens tegn vise seg på himme-

len ... og de skal se Menneskesønnen 
komme på himmelens skyer med kraft og 
stor herlighet”, Matt. 24:30. Den bibel-
ske jødedommen lærer at de som er døde 
i troen vil bli reist opp ved Yeshuas 

gjenkomst og vil da bli rykket opp i 
skyen for å møte ham.
Noe av det tragiske med dispensasjonal-
ismen er at denne teologien har skapt et 
skille mellom det man tror og hvordan 
livet demonstrerer denne troen. Troen er 
ikke bare noe som skal tros, men den 
skal leves og praktiseres. Bibelsk tro er 
ikke kun det å vite og analyseres. Troen 
må uttrykkes i en livsstil.

“Den bibelske jødedommen lærer at når 
en jøde aksepterer Messias, opphører 

han ikke med å være jøde. Han blir i stedet 
en mye bedre jøde enn han noen gang har 
vært.

Om menigheten ble bortrykket, hva ville da skje med de jøde-kristne? Ville de bli rykket bort 
sammen med de kristne eller ville de måtte bli igjen siden de var jøder?
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I boken “Deceived by the New 
Age” forteller den tidligere 
New Age presten, Will Baron, 
sin livshistorie. Som New 
Age-prest hadde han møter 
med fantastiske lysende ves-
ener, deriblant Master Djwhal 
Khul og et åndelig vesen han 
trodde var Jesus Kristus. 

Will Baron vokste opp i 
en by i England med 
kristne foreldre. I ung 
alder ble han interessert 

i det okkulte, særlig etter at han så en 
film om satanisme. Gradvis forlot han 
sin barnetro og levde et mer og mer verd-
slig liv med drikking og festing. Senere 
ble han med i en New Age kirke der han 
mediterte og lærte seg å kommunisere 
direkte med de “oppstegne mestre” gjen-
nom det denne religionen kaller kanal-
isering. Han studerte nøye de okkulte 
skriftene til Alice Baily som “Mesteren” 
Djwhal Khul telepatisk dikterte tidlig på 
1900-tallet. Han mottok stadig budskap 

fra “sitt høyere jeg”. En indre stemme 
kommuniserte med han og han fikk 
“åpenbaringskunnskap” eller kunnskaps-
ord som de kalte rhema. Hvis han ikke 
fulgte kommandoene som ble gitt fra 

av skulle de følge “Mester Jesus Kristus” 
og utad framstå som en kristen kirke. 
De holdt fast på den okkulte læren og 
benyttet hele tiden de åndelige metodene 
som visualisering, meditasjon, kanaliser-

En New-Age 
prests omvendelse                                                                                                                                                
av Anders Olav Bjørkavåg

Bakgrunn om 
New Age:

New Age er et samlebegrep for 
nye åndelige grupper og livssyn 

som oppsto på 1960-tallet. Navnet 
kommer av det oppfatningen at 
solen ved vårjevndøgn ikke lenger 
vil stå i fiskenes tegn, men i vann-
mannen. Når dette skjer forventes 
en ny tid. New Age er ingen egen 
organisasjon men består av person-
lige nettverk, messer, kurs og for-
leggervirksomhet. New Age har ett 
veldig sterkt innslag av Østens reli-
gioner og fikk for alvor gjennomslag 
via indiske guruer promotert i 
vesten av populære popgrupper. 

disse åndsskikkelsene, 
medførte det at han ble 
deprimert og begynte 
å slite med psykiske 
vanskeligheter. Will 
Baron var oppriktig i 
sin tjeneste av “Gud” 
og de opphøyde 
mestre. Han gjorde 
raskt stor framgang og 
ble til slutt en person-
lig tjener for “Djwhal 
Khul”. Will Baron 
følte bare forakt over-
for bibelen, derfor var 
overraskelsen stor da 
New Age gruppens 
leder, Muriel, forkynte 
at de skulle legge vekk 
de okkulte skriftene og 
i stedet studere Bibe-
len. Denne endringen 
var dramatisk. Fra nå 
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ingen og hadde ofte åpenbaringer av lys-
vesener. Budskap fra åndene bekreftet at 
dette var til det beste for deres New Age 
religion.
Fra nå av skulle de rette sine åndelige 
bestrebelser til “Faderen” og be i Jesu 
Navn. Medlemmene i denne okkulte 
New Age gruppen fikk beskjed av ånde-
verdenen om å oppsøke møtene til den 
anerkjente predikanten i trosbevegelsen, 
Kenneth Copeland. Målet for New Age 
bevegelsen, slik Will oppfattet det, er 
å skape en felles religion og forberede 
tusenårsriket der “Mester Jesus Kristus” 
returnerer til jorden og regjerer her nede. 
Dette er selve den nye tidsalderen, New 

Age, som de arbeider for å fremme. 
Muriel fortalte gruppen at hun hadde blitt 
instruert av den åndelige veilederen med 
navnet “Faderen”, at evangelistene Ken-
neth Copeland og Kenneth Hagin var de 
kristne forkynnerne som lå 
nærmest “New Age”. Will 
Baron fikk selv beskjed fra 
sine åndelige veiledere om 
stadig å gå på møtene til 
Kenneth Copeland. Cope-
lands møter var fyllt av 
manifestasjoner, tungetale, 
og andre “tegn og undre”. 
Det vakte hans interesse at 
Copeland forkynte at Jesus 

snart ville vise seg fysisk i kirkene. Dette 
var i samsvar med det Muriel hadde fått 
vite fra sine åndelige veiledere.
Will Baron fant også en besynderlig 
likhet mellom den åndelige veiledningen 

Etter hvert har også sterkere og 
sterkere innslag av okkulte ele-
menter kommet fram i lyset. Når 
kristendommen ikke lenger har en 
sentral plass med sin klare forkyn-
nelse på Bibelens Gud og sannhet 
og advarsler mot den ondes makt 
i denne verden, forsvinner også 
grensene for eksperimentering  og 
okkulte opplevelser. 
Å ha kontakt med veiledere er helt 
klart spiritistisk tenkning, og godt 
kjent i den okkulte “New-Age.” filos-
ofien. I østens religioner, som har 
veltet over oss siden 1960-tallet, 
er det nettopp “din indre veileder” 
som gir råd og kunnskap. Disse 

åndene åpenbarer seg 
ved hjelp av stemmer 
og noen ganger i synlig 
tilstand. Margit Sand-
emose har i vårt land 
vært et medium og en 
flittig kanal for denne 
åndeverden. Åpner du 
et “New-Age” blad, vil 
du også møte mange 
mennesker som ønsker 
å hjelpe deg til å få kontakt med 
“din indre veileder.” Noen kaller det 
også engler eller skytsengler kjent 
fra den katolske kirke som overtok 
alle romerske guder og gjorde dem 
om til skytsengler. De har samme 

funksjon og opptrer på samme 
måte.
I dag er New Age elementer aner-
kjent i store deler av samfunnet. 
Red.
Se også www.bedrag.no/
newagekristendom.htm
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han fikk i meditasjon og metoden med 
åpenbaringsord som Copeland forkynte. 
Copeland og trosbevegelsen forkynner 
at man kunne få åpenbaringsord direkte 
ved Åndens stemme. Lederne i denne 
bevegelsen opplever at de stadig får 
slike kunnskapsord og profetier. Det 
er også helt vanlig blant medlemmer 
i den karismatiske bevegelsen. Senere 
ble Will Baron med i en annen karisma-
tisk menighet og tok også dåp der. Gjen-
nom stadige repetisjoner av å si “Takk 
Jesus”, oppnådde han “åndsfrukten” som 
de kalte tungetale. For han føltes tung-
etalen helt likt ut som “kanaliseringen” 
han kjente til fra det okkulte miljøet, men 
nå talte han med uforståelige lyder og 
ikke med et budskap fra de oppstegne 
åndelige mestrene. 

dreformasjonen ligger i det at man mener 
Gud sier: “Jeg skal gjøre alt på en ny 
måte.” Grensene for religionsutøvelsen 
og troen skal utvides. Man skal aksep-
tere lære og åndskrefter som tidligere 
ble avvist. Den nye troen sies å være en 
videreutvikling av den gamle. Katolikker 
forblir katolikker og Lutheranere forblir 
Lutheranere, men man utvider rammene 
og dyrker kontakten med åndskrefter og 
det overnaturlige. Selv har de en opp-
fattelse av at det overnaturlige er “Den 
Hellige Ånd”, men manifesasjonene til 
denne åndskraften er helt lik de spirit-
istiske mani-festasjonene man ser innen 
hedenske religioner og den buddistiske 
Kundalini-kraften. Gjennom de forskjel-
lige karismatiske bevegelsene, forføres 
de kristne til å godta spiritistiske læreset-

Han vil framstå som den ventede Messias 
i jødedommen, Jesus i kristendommen, 
Madhi i Islam og Buddha i Buddhismen. 
Den innevarslede nye tidsalder vil beg-
ynne. Ved hjelp av telepati vil hvert men-
neske over 14 år høre Maitreyas stille 
stemme telepatisk på sitt eget språk i 
sitt eget sinn. Benjamin Creme forklarer 
videre at når Maitreya åpenbarer seg som 
“Kristus” vil han ha med seg “tolv vis-
dommens mestere” som vil hjelpe ham 
med å gjøre arbeidet i verden. Mester 
Jesus vil være en av disse og vil overta 
tronen til St. Peter i Roma og lede den 
“Kristne Kirken” . Dette vil skje like etter 
“Deklarasjonsdagen.”  I følge Creme 
kan det hende den sittende pave er den 
siste. (skrevet da John Paul II startet sitt 
pavedømme)

Senere leste Will Baron en bok skrevet 
av Ellen G. White, og ble overbevist 
om at hans åndelige veiledere i virke-
ligheten var falne engler og Satans hjelp-
ere. Han omvendte seg og fant fram til 
bibelens sannheter. Will Baron advarer 
nå mot den falske og okkulte kristen-
dommen som brer seg under navnet tros-
bevegelsen, og som egentlig er en del 
av New Age. Han advarer spesielt mot 
“kunnskapsord” og innadvendt meditas-
jon.

Mester Jesus og reformeringen av de 
kristne kirkene 
Benjamin Creme er kjent for sin kontakt 
med det åndelige vesenet Maitreya og 
han har mottatt uttallige åpenbaringer 
fra ham. I boken “The Reappearance of 
The Christ and The masters of Wisdom”, 
skriver han at “Mester Jesus kommer til 
å reformere de kristne kirkene” - Han 
vil søke å forandre de kristne kirkene 
slik at de blir fleksible nok til å respon-
dere korrekt til den nye realiteten som 
tilbakekomsten av Kristus og Visdom-
mens Mestere vil skape. Skjer det en slik 
tilpassing i kristne kirker i dag?  Hove-

ninger og de åpner for spiritistiske ånd-
skrefter. På denne måten forberedes de 
til Antikrists komme.

Maitreyas tilbakekomst til verden.                                                                                                                                                                                            
Creme hevder at Maitreya først vil 
åpenbare seg i det små for enkelte 
grupper. Denne fasen pågår allerede og 
mange tusen mennesker hevder å ha møtt 
Maitreya. I flere tilfeller har Maitreya 
vist seg for grupper av både muslimer og 
kristne og har blitt anerkjent som Kris-
tus. Senere vil Maitreya stå frem for hele 
verden. I første omgang i intervjuer i 
Amerikansk tv og senere til millioner av 
mennesker over klodens tv-nettverk og 
satellitter. Han vil fremstå som en lærd 
og vis mann som maner til rettferdig 
fordeling av klodens ressurser. Maitreya 
vil fremstå som en verdenslæremester 
for hele menneskeheten. En ny tidsalder 
vil bli innevarslet. Overnaturlige mani-
festasjoner og kontakt med UFO’er og 
åndelige vesener vil bli mer og mer 
vanlig. På selve den godt annonserte 
“deklarasjonsdagen,” vil Maitreya så stå 
åpent fram for hele menneskeheten og 
gjøre kjent sin identitet og sin misjon. 

Mot historiens klimaks.                                                                                                                                                                                                                 
I boken “Mot Historiens Klimaks” skriver 
Ellen G. White på bakgrunn av bibelfor-
ståelse og de profetier og visjoner hun 
mottok følgende: Det siste store bedrag. 
“Apostelen Johannes hørte en kraftig røst 
i himmelen 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,”  Åp. 12:12. 
Dette er en fryktelig situasjon som får 
den himmelske røsten til å rope dette. 
Satans raseri øker etter som tiden går, 
og hans bedrag og ødeleggelsesverk når 
sitt klimaks i trengselstiden. På himmel- 
hvelvingen vil det skje fryktelige og 
overnaturlige ting som viser demonenes 
makt til å gjøre mirakler. Djevleånder 
går ut til landets ledere og til hele jor-
dens 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 

“Han vil framstå som den ventede Messias i jøde-
dommen, Jesus i kristendommen, Madhi i Islam 
og Buddha i Buddhismen. Den innevarslede nye 

tidsalder vil begynne. 
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at de har åpenbarelser fra him-
melen 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 vir-
keliggjort 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 imponerende skikkelse som svarer til 
beskrivelsen av Guds Sønn i Johannes’ 
åpenbaring. Stråleglansen som omgir 
ham, overgår alt hva mennesker hittil 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. Folk flest bli bedratt av disse 
trolldomskunstene og si: “Han er Guds 
kraft, den som kalles den store.” Men 
Guds folk vil ikke bli ført vill. Denne 
falske kristendomsforkynnelsen er ikke 
i samsvar med Guds ord. Han som opp-
trer som Kristus, velsigner dem som 

tilber dyret og bildet av det, de som 
ifølge Bibelen skal oppleve Guds 
vrede ublandet med nåde.”

Lord Maitreya skal etter sigende 
dukke opp overalt , men  skal 

åpenbare seg for alle på et senere 
tidspunkt. I mellomtiden bor han i 
en forstad til London, i følge hans 

talsmann Benjamin Creme.

Deceived by New Age er en spen-
nende og opplysende bok av Will 

Baron som etter vært ble  en hardt 
arbeidende slave under en “New 
Age Jesus”. Boken er oversatt til 

dansk og utgitt på dansk bokforlag

Jesu gjenkomst kan ikke etterlignes av noen 
bedrager.  Jesus selv har gitt beskrivelsen av 

denne begivenhet i evangeliene.
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Personlige erfaringer 
knyttet til Ellen G. 
Whites kapittel om 
overgivelse i boken 
“Veien til Kristus”.

Den eneste mulighet til 
seier over synd ligger 
i en fullstendig over-

givelse til Gud. For Kristus 
i oss, er det ingen vanske-
lighet å lyde Guds bud. I 
kapitlet nevnt fremholdes det 
klart hvordan vi kan foreta en 
overgivelse som medfører at 
Kristus tar opphold i hjertet. 

Jeg skal i denne lille artikke-
len fortelle hvordan jeg selv 
opplevde det. La det med 
engang være sagt at min 
erfaring ikke nødvendigvis 
behøver å være noe mønster 
for din. Men resultatet av din 
erfaring må føre til det samme 
som min.

Det er mange år siden nå, 
at jeg begynte å vurdere min 
åndelige stilling. Utadtil var 
det nok ikke mye å sette fin-
geren på,  men mine onde 
tilbøyeligheter plaget meg. Da 
jeg i hvert fall delvis var 

våknet opp,  gikk jeg til 
Gud med problemene og ba 
om hjelp. Deretter tok jeg 
kampen opp mot synden 
i meg. Jeg gikk inn for å 
avvise alle tanker og tilsky-
ndelser til det onde. Da jeg 
tok opp kampen mot synden, 
tok synden kampen opp mot 
meg, til en grad som jeg aldri 
tidligere hadde opplevd. Den 
var så påtrengende at det må 
oppleves for å kunne forstås. 
I denne tiden ba jeg mye til 
Gud, men hadde ikke inntrykk 
av at det hjalp noe. Jeg sa 
ikke til Gud at hvis du ikke 
hjelper, så gir jeg opp, som jeg 
hadde gjort ved en tidligere 
anled-ning. Denne gang sa 
jeg: “Hvis det er slik kristen-
livet skal være, en forbitret 
daglig kamp med synden, så 

Av Ove Martinsen

Overgivelse 

overhodet ikke tenkt på det. 
Så jeg sa til Gud: “Når du 
sier at jeg er en laodikeer så 
godtar jeg det, men jeg forstår 
det ikke”. Jeg ba derfor om at 
han måtte vise meg en vei ut 
av denne tilstanden. Så gjorde 
han det klart for meg at det 
var nødvendig med en full og 
hel overgivelse av meg selv 
til ham. Da tok jeg betenk-
ningstid - i flere dager. Hvem 
vet hva Gud kunne finne på, 
hvis jeg overlot hele styrin-
gen til ham? Etter hvert gikk 
det opp for meg at dette 
var spørsmål om frelse eller 
fortapelse for mitt vedkom-
mende. Sa jeg nei nå, var det 
over og ut. Ikke uten en viss 
beven sa jeg til Gud at jeg 
godtok hans betingelser og 

er jeg innstilt på å fortsette 
til mine dagers ende”. Det 
fortsatte ikke så lenge, men 
varte likevel en stund. Så 
gjorde Gud det klart for meg at 
årsaken til mine problemer var 
at jeg befant meg i Laodikea-
tilstanden. 

Det var både overraskende, 
men også  håpefullt. Jeg hadde 

overlot min sak til ham. Det 
ble ingen forandring av den 
grunn. Jeg fortsatte å be og 
ga stadig uttrykk for at jeg 
var innstilt på å overlate meg 
betingelsesløst i hans hender. 
Han åpenbarte for meg visse 
reservasjoner som jeg ikke var 
klar over selv, og ryddet vekk 
de hindringer som enda måtte 
finnes.

“Jeg følte en forunderlig kraft og at 
synden hadde mistet sin makt.

Ove Martinsen er 98 år og har levd et langt liv som kristen.
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Så var det en sabbats etter-
middag, jeg satt og leste i 
romerbrevet kapittel 7 og 8. 
Det var en familie som jeg 
pleide være hos hver lørd-
agskveld og ha bibelstudier 
med, og den kvelden skulle vi 
beskjeftige oss nettopp med 
disse to kapitlene i romerbre-
vet. Mens jeg satt og leste 
var det plutselig som om jeg 
forsto dette på en helt ny måte 
og jeg kjente at det foregikk 
en forandring inne i meg. Jeg 
følte at “noe” tok meg i besit-
telse og jeg fikk en sterk for-
vissning om at jeg tilhørte 
Gud og at all min synd var 
tilgitt. Jeg følte en forunder-
lig kraft og at synden hadde 
mistet sin makt. Jeg begynte 
å ane betydningen av ordet: 
“Livets Ånds lov har i Kristus 
Jesus frigjort meg fra syndens 
og dødens lov,” som det sto 
i Bibelen den gang. En over-
veldende erfaring. Så begynte 
jeg å tenke. Kan dette være 
riktig? Jeg hadde jo hørt i all 
min tid at det er umulig å 
komme i et slikt forhold til 
Gud at en er i fullstendig har-
moni med hans bud og vilje. 
Har den onde endret kamp-
metoder for å føre meg på 
villspor og få meg til å slutte å 
være på vakt? Nærmere gran-
skning av Bibelen overbeviste 
meg om at det jeg opplevde 
måtte være fra Gud. For å leve 

uten å synde er det absolutt 
ingen som kan, uten ved den 
iboende Hellige Ånd. Men det 
betyr ikke at noen av oss kan 
regne seg å være syndfri, for 
den onde natur er der hele 
tiden og forsøker å gjøre seg 
gjeldene. Den holdes imidler-
tid nede ved den Hellige Ånds 
kraft, så lenge han, Ånden, 
har herredømme i hjertet, Som 
Paulus sier: “Jeg er korsfestet 
med Kristus; jeg lever ikke 
lenger selv, men Kristus lever 
i meg”. Nå forsto jeg 
Laodikeabudskapet. Nå visste 
jeg meningen ned å være 
ussel, ynkelig, fattig, blind og 
naken, Nå hadde jeg opplevd 
å kjempe den håpløse 
Romerne  7- kampen. 
Men jeg visste også hva 
Romerbrevets kapittel 8 
betød, og hadde erfart 
oppfyllelsen av Jesu 
løfte: “Om noen hører 
min røst og åpner døren 
vil jeg gå inn til han og 
holde nattverd med ham 
og han med meg”. Derfor 
vil jeg på det innstendig-
ste anbefale at du følger 
den oppskriften du finner 
i boken “Veien til Kris-
tus”, av Ellen G. White. 
(Lesere som ikke har denne 
lille men utrolig viktige 
boken, kan få den tilsendt 
gratis ved å kontakte MVV 
redaksjonen.)

Ikke glem 
Tyrkia!
Tyrkia teller millioner av mennesker og over 16 
millioner bare i Istanbul. 
Her trenges fortsatt midler til både underhold av 
misjonsarbeidere, reisepenger for besøksarbeid 
i et stort land, bibler m.m. 
Her er en kort rapport sendt oss fra lederen 
av SDA i Albania (med et stort hjerte også for 
Tyrkia): “Jeg er akkurat tilbake fra en tur til 
Tyrkia. Jeg møtte X (en av de nydøpte i en 
provinsby) på gaten. I flere måneder hadde jeg 
ikke fått nyheter fra ham. Han svarte ikke på 
mailer og telefonen var avstengt. Vel, jeg ba og 
møtte ham på gaten! Vi hadde en fin tid et par 
dager sammen. Han er sterk i troen, men har 
hatt store problemer med politiet (var i fengsel i 
3 uker). Jeg tror virkelig at han trenger å komme 
vekk fra sine omgivelser en stund. Jeg vil svært 
gjerne ha ham i 9 måneder og lære ham opp 
i evangelisering og mer. Jeg trenger noen Euro 
for utgifter til dette. Har dere et budsjett for det? 
(vi har gitt positivt svar tilbake).
I Istanbul møtte jeg B og Ayse. Der og i andre 
byer, gjør de et stort arbeid, på tross av store 
vanskeligheter. Jeg beundrer dem virkelig.
I Albania går alt bra, på tross av store problemer 
her også. Men jeg er overbevist om at Herren 
hører bønner.”
I sommer drar flere av oss i Tyrkiaprosjektet til 
Tyrkia på besøk (for egen regning), for å besøke 
og vitne. 
Tyrkerne er et flott folkeferd, gjestfrie og åpne. 
Vi håper Gud vil åpne mange dører.
Ønsker du å være med å gi kan du støtte Tyrkia-
misjon Bankkonto nr. 3361 13 75021

Tyrkia er et yndet feriemål for mange vestlige 
turister. Det mange ikke er klar over er den 
meget innskrenkede religionsfriheten. Adventkirken 
har møtt spesielt mye motgang, og staten har stengt 
kirken i Istanbul pga falske anklager. 
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Pastor Williams glemte aldri 
Guds mirakuløse inngripen 
dagene 2 til 3 mars 1933. 

I løpet av noen uker ba han sin 
sekretær, Rogers, legge mange tusen 
dollar i konvolutter og legge dem i 

et lite pengeskap de hadde på kontoret. 
Det var vanligvis altfor mye penger å 
oppbevare i et mobilt pengeskap, men 
sekretæren gjorde det pastoren ba om.  
Williams var selv visekasserer ved adven-
tistenes verdenshovedkvarter i Washing-
ton.

Dette skjedde da depresjonen allerede 
hadde lammet Amerika. Det var lite 
penger i omløp og mange sultet. Det å 
måtte ta ut store pengebeløp fra banken 

og legge dem i konvolutter i pengeskapet 
på kontoret, var ikke det eneste under-
lige Williams sekretær ble bedt om gjøre 
disse ukene. Han ble også av sin sjef 
bedt om å sende purrebrev til advent-
istsamfunnets ulike divisjoner over hele 
verden, for å be dem så fort som mulig 
å sende inn sitt budsjett og økonomiske 
behov for de neste tre månedene. Dette 
var egentlig lenge før budsjettene, etter 
mange års rutiner, skulle sendes inn, men 
sektretæren spurte ikke om grunnen til 
disse plutselige forandringene og gjorde 
det han ble bedt om.

En dag spurte pastor Williams sin 
sekretær om å kjøre ham til stasjonen 
slik at han kunne nå nattoget til New 
Tork. Rogers undret seg, men valgte ikke 
å si noe. Noen dager senere kunne imi-

dlertid kassereren fortelle alle en historie 
som gjorde voldsomt inntrykk på dem 
og som dokumenterte Guds ledelse og 
inngripen. Dette er hans vitnesbyrd: 

“Det var stengetid på kontoret den 2. 
mars 1933. Alle ansatte i hovedkvarteret 
dro hjem, mens jeg satt alene på mitt 
kontor en stund. Min kone var på besøk 
hos slektninger, så jeg hadde det ikke 
travelt med å komme hjem til et tomt 
hus. Jeg bestemte meg for å jobbe litt 
lenger for deretter å dra hjem og legge 
meg tidlig. Mens jeg satt der alene på 
mitt kontor, kjente jeg en hånd presse ned 
på skulderen min og en tydelig stemme 
som sa: “Reis til New York i kveld”.  
Jeg ble ikke redd, men forsto straks at 
en engel hadde gitt meg en beskjed. Slikt 
hadde jeg aldri opplevd før. Jeg bøyde 

Gud var forberedt 
når bankene stengte
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meg ned og ba: “Herre, du vet at jeg ikke 
har myndighet til å utføre noen økono-
miske transaksjoner i New York nå. Hva 
vil du at jeg skal gjøre?” Stemmen svarte 
meg og sa bare: “gå med en gang”.

I var trett og grudde for natt-toget til New 
York, men forsto at jeg måtte lyde denne 
stemmen. Jeg gikk inn på sidekontoret 

måneden”. Igjen sa stemmen. “Gå nå”. 
Dette var fredag morgen og da jeg kom 
til den første banken, møtte jeg med 
en gang den bankmannen som vi van-
ligvis hadde kontakt med. Han kjente 
våre rutiner og jeg var nesten sikker på 
at han ville spørre meg hvorfor vi denne 
gangen skulle overføre pengene lenge 
før vi pleide. Men han sa ingen ting, som 

På vei til banken oppdaget jeg at jeg 
skalv over hele kroppen, men da jeg var 
i banken følte jeg meg rolig og handlet 
som om noen andre gjorde det gjennom 
meg. Da jeg kom ut av denne første 
banken, begynte jeg å skjelve igjen, og 
følte meg så svak at jeg nesten ikke 
kunne gå. Jeg ble også plutselig klar over 
at jeg ikke hadde myndighet til å gjøre 

New York, 3 mars 
1933, like før en his-
torisk merkedag.

og så at min trofaste sekretær fremdeles 
satt der, enda det var etter arbeidtidens 
slutt, og jeg spurte om han ville kjøre 
meg til stasjonen. Han så rart på meg, 
men var villig til å gjøre det. Han spurte 
ikke noe om hva jeg skulle gjøre der, og 
det var jeg glad for, siden jeg ikke ville 
ha visst hva jeg skulle ha svart.  

Tidlig neste morgen kom toget til New 
York. Jeg ba Gud vise meg hva jeg skulle 
gjøre der. Det var ingen respons før 
klokken ble så mange at bankene åpnet. 
Da kjente jeg igjen hånden på skulderen 
og stemmen som sa: Gå til de to bank-
ene dere har konto i og send de regulære 
misjonspengene til hver divisjon”. Jeg 
ble overrasket og svarte høyt, men det 
er altfor tidlig å sende midlene nå, de 
skal etter avtalen sendes mot slutten av 

om alt var i rute.  Han viste meg listen 
med de ulike divisjonene og ba meg 
som vanlig sjekke at kontonumrene og 
beløpene var riktige. Det gjorde jeg. Plut-
selig hørte jeg meg selv si: “Vi ønsker å 
sende et tredobbelt beløp denne gangen, 
kan det la seg ordne?” Jeg hørte mine 
egne ord, men forsto nesten ikke at det 
var jeg som sa det. “Det kan vi ordne her. 
Williams”, sa bankmannen. Dere har nok 
på kontoen til det, men det blir ikke så 
mye igjen som reserve da. “Det er greit”, 
sa jeg. Da jeg var på vei ut, var det 
som om noen snudde meg rundt, for jeg 
gikk tilbake til bankmannen og hørte 
meg selv si: “Jeg håper disse overførin-
gene kan ordnes i løpet av i dag og ikke 
må vente til over helgen”. Bankmannen 
svarte; “Jeg skal beordre overføringen nå 
med en gang.”

det jeg nettopp hadde gjort, verken når 
det gjaldt tidspunktet for overføringene 
eller det tredobbelte beløpet.

Igjen kjente jeg presset på skulderen og 
hørte den samme stemmen si: “Gå straks 
til den andre banken og send pengene 
til de andre divisjonene. Du har ingen 
tid å miste”. Jeg gjentok det hele i neste 
bank og alt gikk som det skulle. Nå 
hadde vi ikke mye igjen på noen av de to 
kontoene. Tanken kom plutselig til meg. 
Men hva med lønn til alle de ansatte i 
hovedkvarteret. Med ett  husket jeg alle 
konvoluttene med penger vi hadde opp-
bevart i pengeskapet på kontoret. Jeg var 
forvirret, men visste likevel at Gud sto 
bak det underlige som fant sted.

Jeg følte meg psykisk utmattet da jeg 

Plutselig hørte jeg meg selv si: “Vi ønsker å sende et 
tredobbelt beløp denne gangen, kan det la seg ordne?”
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midt på ettermiddagen ankom med toget i 
Washington igjen. Kontoret stengte tidlig 
på fredag, så jeg ønsket å dra rett hjem, 
men var redd for å møte noen av de 
mange som arbeidet i hovedkvarteret 
og som bodde i det samme området. 
Før toget nådde stasjonen ba jeg Gud 
om å slippe å få møte noen som ville 
spørre hvor jeg hadde vært hele fredagen, 
siden mitt kontor vanligvis ble besøkt 
av mange ansatte hver dag. Straks jeg 
hadde bedt, stoppet toget og en kondok-
tør kom gjennom vognene og fortalte at 
det hadde vært en ulykke og at toget 
dessverre måtte vente ganske lenge før 
det kunne kjøre inn på stasjonen. Da jeg 
til slutt kom hjem var det mørkt og jeg 
møtte ingen jeg kjente.

Jeg la meg til å sove med en gang, ba 
først Gud om å gi meg en god natts søvn 
og at jeg måtte slippe å gruble over det 
som hadde skjedd. Jeg ba også om at 
Herren måtte ta hånd om konsekvensene 
av det som hadde funnet sted. Gud hørte 

Ett minutt etter at solen hadde gått 
ned, ringte vår hovedkasserer pastor J.L. 
Shaw, og ga beskjed om at alle i regn-
skapsavdelingen måtte møte på hans 

gene i konvoluttene i pengeskapet og at 
jeg hadde gjort dette uten riktig å forstå 
hvorfor det var nødvendig. Igjen kunne 
vi takke Gud sammen.

MISJON & VITNESBYRD

Folk strømmer til utenfor en av de stengte bankene. 
Bildet er fra 1933.

min bønn, for jeg sov dypt og lenge og 
våknet ikke før solen skinte i ansiktet 
mitt. Denne dagen var sabbaten den 4 
mars 1933, dagen da Franklin D. Roo-
sevelt skulle avgi eden som Amerikas 
neste president.

Plutselig hørte jeg avisgutten komme 
nedover gaten og rope: Ekstra! Ekstra! 
Alle landets banker er stengt! Jeg stormed 
ut og plukket opp avisen som nettopp 
havnet på trappen vår. Med kjempestor 
overskrift som dekket halve forsiden sto 
budskapet: Alle banker er stengt! Uvisst 
når de kan åpne igjen! Med ett forsto jeg 
hva Gud hadde gjort for å redde vårt mis-
jonsarbeid, og jeg falt på mine knær i 
gangen innenfor utgangsdøren og takket 
og priste min Gud. Jeg var overveldet 
av ydmykhet over hva Gud hadde brukt 
meg til. Jeg holdt meg i ro hjemme resten 
av sabbatsdagen, og ba og priste Gud 
hele tiden.

kontor så snart som mulig. Deretter fort-
satte han; “Jeg regner med at du har hørt 
nyhetene og at vi nå ikke er i stand til å 
sende ut midler til misjonsfeltene”. Jeg 
trakk pusten for å fortelle ham de gode 
nyhetene, men han la på røret før jeg fikk 
sagt noe. Han skulle nok ringe alle de 
andre i avdelingen.

Da vi alle møtte på hovedkassererens 
kontor, så alle alvorlige og triste ut. 
Pastor Shaw ga en kort orientering og 
jeg rakte opp hånden for å be om ordet. 
Stille fortalte jeg om det som hadde 
skjedd de siste dagene og om midlene 
som var samlet i pengeskapet på kontoret. 
Vi knelte alle ned og takket og priste 
Gud for hans ledelse. Da vi reiste oss 
fra bønnestunden sa en av sekretærene 
med forskrekkelse i stemmen. “Men hva 
med lønn til alle her i hovedkvarteret! 
Vi har jo ikke midler til det! Da måtte 
jeg igjen ta ordet og fortalte alle om pen-

Hurtig åpnet vi pengeskapet og talte alle 
pengene og ble klare over at det var 
penger der til alle våre lønns- og kontor-
kostander de neste tre månedene, det var 
samme tidsperiode som arbeidet på mis-
jonsmarkene var sikret.”

Tusener av små banker gikk konkurs. 
Noen av de store bankene åpnet ikke 
igjen før etter ca. 3 måneder. I løpet 
av denne perioden kunne ingen sende 
penger ut av landet eller ta ut penger 
fra bankene. I løpet av disse månedene 
behøvde ikke adventistsamfunnet kalle 
hjem en eneste misjonær eller avslutte 
et eneste misjonsprosjekt noe sted på 
kloden.  
Er vi på Guds side er det ingenting å 
frykte for framtiden.

Deretter fortsatte han; “Jeg regner med at du har hørt 
nyhetene og at vi nå ikke er i stand til å sende ut midler 
til misjonsfeltene”
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“Hvorfor?”
Et spørsmål mange stiller seg, er om det er en direkte sammen-
heng mellom synd og lidelser, i den betydning at lidelsen er en 
slags straff for den synden man har begått. Særlig mennesker 
som er blitt rammet av alvorlig sykdom , tap eller ulykke, stiller 
gjerne spørsmål om årsaken til at de ble rammet. 

føler om saken eller hvordan vedkom-
mende vil reagere på et eventuelt svar. 
For det andre kan et godt svar være van-
skelig å finne.

Av og til kan man fornemme en ankla-
gende undertone i slike spørsmål. Det er 

som om en indirekte anklage rettes mot 
Gud. Det egentlige budskapet er kan-
skje: “Hvorfor tillater Gud at dette skjer 
meg?” eller “Hvorfor vil Gud straffe 
meg?” Bak begge disse spørsmål ligger 
en forestilling om en gud som verken 
er kjærlig, tilgivende eller barmhjertig. 
Anklagene rettes mot en gud som ikke 
ser ut til å bry seg om det mennesket 
som lider: “Han kan da umulig elske 
meg siden han tillater at jeg har så store 
lidelser...” Anklagene rettes mot en gud 
som er hevngjerrig og ønsker å straffe 
menneskene når de gjør noe han ikke 

    Synd og 
  Lidelse

Et spørsmål om hvorfor?
Fortsetter fra forrige nr. av Mens Vi Venter og 
artikkelen “Mannen Job”.

Av Hanne Trangerud

Noen spør: “Hva galt har jeg gjort 
for å fortjene dette?” eller “Jeg 
har aldri gjort noe galt mot noen. 

Hvorfor skal jeg da bli rammet av dette?”  
Slike spørsmål kan være vanskelige å 
besvare. For det første vet man ikke 
hvordan personen egentlig tenker og 
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liker: “Hva gjorde jeg galt nå, siden 
Gud straffer meg på en slik forferdelig 
måte?”

Slik var de greske gudene. Det finnes 
en rekke myter som forteller hvordan 
mennesker og andre vesener ble straffet 
av gudene fordi de hadde gjort noe ulov-
lig eller noe som gudene ikke likte. Ett 
eksempel er Prometheus. Da himmelgu-
den Zeus straffet menneskene med å ta 
fra dem ilden og dermed muligheten til å 
lage mat og varme seg, stjal Prometheus 
ilden tilbake til dem. Som straff lenket 
Zeus ham til toppen av et fjell og lot en 
ørn hakke leveren hans til blods for evig 

elsker alle mennesker, er tålmodig med 
syndere og ønsker både å tilgi og å vel-
signe dem. Vi har også sett hvordan dette 
har vist seg i praksis gjennom måten Han 
har behandlet mennesker på opp gjennom 
historien. Det sterkeste beviset på at Gud 
er kjærlighet, finner vi i frelsesplanen. 
Da menneskeheten falt i synd, gjorde den 
et aktivt opprør mot Ham. Likevel valgte 
Gud å iverksette frelsesplanen, og det er 
Han som står bak ethvert initiativ som 
fører mennesker til omvendelse og frelse 
(jf. Joh. 6: 40.44). 

Frykt for Gud er en av syndens mange 
konsekvenser. Før syndefallet hadde 

seg den kjærlige Gud som utelukkende 
ville dem vel. De fryktet Ham og ville 
gjemme seg for Ham. Men det var men-
neskene som var blitt forandret ved syn-
defallet. Gud var fortsatt den samme. 
Menneskene hadde syndet mot Gud. 
Likevel var det Han som tok initiativ for 
å få kontakt med dem, selv om de ikke 
ønsket mer kontakt. Det var Han som 
kalte på Adam og spurte: “Hvor er du?” 
Da Han fikk kontakt med menneskene, 
introduserte Han frelsesplanen for dem, 
og Han gav dem løfte om en Frelser (1. 
Mos. 3:15). Gud var stadig den samme, 
kjærlige Skaperen, og Han var villig til å 
betale en umåtelig høy pris for å få gjen-
løst den fortapte menneskeheten.

Gud hadde advart menneskene mot å 
gjøre opprør. Synd ville kun føre med seg 
ulykke og nød. Da menneskene likevel 
valgte å gjøre opprør, ble frelsesplanen 
iverksatt for å frelse dem fra syndens 
endelige konsekvens, den evige død. 
Men selv om menneskene takket ja 
til Guds frelsestilbud, brakte synden 
en rekke alvorlige konsekvenser inn 
i verden. Egenkjærlighet, selviskhet, 
frykt, sykdommer, nød, sorg, død, savn, 
smerte, løgn, uvisshet, forvirring, utryg-
ghet, tilbøyeligheter til det onde, urettfer-
dighet og et forvrengt bilde av Gud - dette 
er bare noen eksempler på forhold som 
har fylt verden med lidelse og ulykke. 
Men ingenting av dette var etter Guds 
ønske. Han hadde skapt en verden der 
alt var “overmåte godt” (1. Mos. 1:31). 
Synd, lidelse, sykdom, sorg og død er 
ikke en del av Guds vilje.  

En ny start 
Noen hundre år etter syndefallet var det 
kun et fåtall av datidens mennesker som 
ønsket å si ja til Gud og Hans frelsesplan, 
og som ønsket å leve i samsvar med Hans 
lov. På grunn av syndens utbredelse, var 
det vanskelige forhold for menneskene 
på jorden, og det var smertefullt for Gud 

Adam og Eva hatt samfunn med Gud i 
Edens hage, og Han hadde samtalt med 
dem (se f.eks. 1. Mos. 2: 16-17. 19). 
Samværet gav kun glede. Men etter at 
de hadde syndet mot Gud, forsøkte men-
neskene å gjemme seg for Ham da de 
hørte Hans stemme: 

“De hørte lyden av Herren Gud som gikk 
omkring i hagen på den svale tiden av 
dagen, og Adam og hans hustru gjemte 
seg for Herren Guds åsyn mellom trærne 
i hagen. Da kalte Gud på Adam og sa 
til ham: “Hvor er du?”Han svarte: “Jeg 
hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble 
redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte 
meg.”” (1. Mos. 3: 8-10).

Selv om Gud utelukkende hadde gjort 
godt mot dem, hadde synden forandret 
menneskenes oppfatning av Gud. Da de 
hørte Hans stemme, så de ikke lenger for 

tid. Et annet eksempel er Tantalos. Han 
stjal fra gudene og lurte dem til å spise 
sin egen sønn for å teste deres allvitenhet. 
Derfor ble han dømt til evig pine i død-
sriket. Når han forsøkte å drikke vann, 
trakk vannet seg bort fra ham, og når han 
forsøkte å gripe en frukt, førte vinden 
grenene utenfor rekkevidde.  Atlas ble 
straffet for sin motstand mot gudene ved 
å måtte bære himmelhvelvingen på sine 
skuldre for all fremtid. Et annet kjent 
eksempel fra den greske mytologien er 
kongen Sisyfos, som ble dømt til å rulle 
en stor stein opp på et fjell. Hver gang 
han var nær ved å nå målet, mistet han 
grepet og måtte begynne på nytt. Slik 
straffet de greske gudene ham for hans 
lureri og ulike ugjerninger.

Bibelens Gud er annerledes. Vi har 
tidligere (MVV nr 51) sett på en rekke 
skriftsteder som tydelig viser oss at Gud 

“Frykt for Gud er en av syndens 
mange konsekvenser.
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å se på det hele. Bibelen beskriver det på 
følgende måte:

“Da så Herren at menneskets ondskap 
var stor på jorden, og at hver hensikt 
i hans hjertes tanker bare var ond hele 
dagen. Herren angret at Han hadde gjort 
menneskene på jorden, og Han 
ble sorgfull i sitt hjerte.” (1. 
Mos. 6, 5-6).

Enhver synd, sorg eller smerte 
som tynger et menneske, tynger 
Gud. Den tilstand som var i 
verden på Noahs tid, var så ille 
at Gud angret at Han hadde 
skapt mennesket. For å sette en 
stopper for det hele, bestemte 
Gud seg for å utslette verden 
med en vannflom og la verden 
begynne på nytt. Fordi Han 
elsket menneskene så høyt, 
ville Han ennå vente en stund 
samtidig som Han forsøkte å 
kalle dem til omvendelse. Men 
når nådetiden var overskredet, 
ville det være for sent:

“Min Ånd skal ikke strides 
med menneskene for evig, for 
i deres villfarelse er det bare 
kjød. Deres dager skal være 
120 år.” (v. 3).

Kun Noah og hans nærmeste 
familie hadde svart på Guds 
kall da de 120 årene var over. 
Da kom vannflommen over 
jorden, og resten av verden 
ble utslettet. Årsaken var ikke 
at Gud var hevngjerrig eller 
ønsket å straffe, men at menneskene 
hadde foraktet Guds barmhjertighet og 
forkastet Hans nåde. Gud ønsket å frelse. 
Flertallet av jordens innbyggere avviste 
tilbudet. Men de som ønsket å følge Gud, 
fikk en ny start i en ny verden. Gud ser 
med samme sorg på enhver lidelse og 

nød som rammer mennesker i verden i 
dag. Han blir ikke bare sorgfull på men-
neskenes vegne, men tar del i smerten 
til den enkelte. For å vise hvor sterkt 
Gud føler sammen med den som lider, sa 
Jesus:

“...For Jeg var sulten, og dere gav Meg 
ikke å spise. Jeg var tørst, og dere gav 
Meg ikke å drikke. Jeg var en fremmed, 
og dere tok ikke imot Meg. Jeg var 
naken, og dere kledde Meg ikke. Jeg var 
syk og i fengsel, og dere besøkte Meg 
ikke. ... Alt det som dere ikke gjorde 

mot en av disse minste, 
det gjorde dere heller ikke 
mot Meg.” (Matt. 25: 42-43. 
45).

Den sultendes sult og tret-
thet, den tørstes tørste og 
ubehag, den fremmedes 
ensomhet, frykt og hjelpes-
løshet, den naknes frys-
ninger, den fengsledes 
ensomhet, den sykes 
smerter, sorger og lengsler 
- ingenting faller utenom 
Guds oppmerksomhet. Men-
nesket har en ufattelig høy 
verdi i Guds øyne. For å 
understreke dette poenget, 
sa Jesus:

“...Blir ikke to spurver solgt 
for en kobbermynt? Og ikke 
én av dem faller til jorden 
uten deres Far. Men til og 
med alle hårene på hodene 
deres er telt. Frykt derfor 
ikke! Dere er mer verd enn 
mange spurver.” (Matt. 10: 
29-31).

For en kobbermynt (gr. assa-
riou) kunne man på Jesu tid 

Bildetekst: Den sykes smerter, sorger og 
lengsler - ingenting faller utenom Guds 
oppmerksomhet. “Jeg var syk og i fengsel, 
og dere besøkte meg....”
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få kjøpt to små spurver på markedet. For 
menneskene var kanskje ikke prisen som 
disse spurvene var verdsatt til, så høy. 
Men ikke én eneste spurv var upåaktet av 
Gud. Han la merke til hele deres lille liv. 
I Hans øyne var de små spurvene svært 
verdifulle. Men menneskenes verdi var 
mye større. De var mer verd enn mange 
spurver, og hvor mye da ikke i Guds 
øyne? Gud kjenner til en så liten detalj 
som antall hår på en persons hode. Det er 
ingen grunn til å tro at Han ikke bryr seg 
om de forhold i et menneskes liv som er 
av mye større betydning enn det.

Gud ønsker ikke at mennesker skal lide 
eller at verden skal være full av synd, 
sykdom, sorg og nød. Derfor vil Han 
en gang skape en ny verden. Vannflom-
men utryddet i sin tid den daværende 
verden med dens urettferdighet, syndere 
og konsekvenser av synd. Men vannet 
utryddet ikke synden. Selv om Noah og 
hans etterkommere fikk starte på nytt 
i en ny verden, tok det ikke lang tid 

mer skal den gråtendes og den 
skrikendes røst høres i henne...” 
(Jes. 65: 17-19).

“Og jeg [Johannes] så en ny 
himmel og en ny jord, for den 
første himmel og den første jord 
var blitt borte... Og Gud skal tørke 
bort hver tåre fra deres øyne, og 
døden skal ikke være mer, heller 
ikke sorg eller gråt eller smerte 
skal være mer, for de første ting er 

blitt borte.” (Åp. 21: 1. 4).

At Gud ennå venter med å iverk-

og at Han en gang vil gjøre slutt på den 
lidelsen som finnes, kan gi håp og trøst 
til alle som lider. Selv om alt går galt 
rundt dem, kan de likevel eie en indre 
glede, fred og tillit.

“Selv om fikentreet ikke blomstrer, og 
det ikke blir frukt på vintreet, selv om 
frukten svikter på oliventreet, og mark-
ene ikke gir noe føde, selv om småfeet 
er utryddet fra kveen, og det ikke er noe 
storfe på båsene, så vil jeg likevel fryde 
meg i Herren, jeg vil glede meg i min 
frelses Gud. Herren Gud er min styrke. 
Han gir meg føtter som dådyrene, og 
Han lar meg fare frem på mine høyder.” 
(Hab. 3: 1-19).

før synden igjen var utbredt. I vår tid 
merker vi daglig, både direkte og indi-
rekte, hvordan synden stadig får sterk-
ere fotfeste. Men Gud vil en gang ta et 
oppgjør med synden, og da vil Han uts-
lette den for godt. Om den nye verden 
som Gud vil skape, står det:

“For se, Jeg [Gud] skaper en ny himmel 
og en ny jord. Ingen skal minnes de 
første ting, og de skal ikke komme opp 
i noe hjerte. Men gled og fryd dere til 
evig tid over det Jeg skaper. For se, Jeg 
skaper Jerusalem til fryd og hennes folk 
til glede. Jeg skal fryde Meg over Jerusa-
lem og glede Meg over Mitt folk. Aldri 

sette disse planene, handler verken om 
treghet eller manglende vilje, men om 
Hans ønske om å vise barmhjertighet 
mot alle mennesker. På samme måte som 
Gud var tålmodig med menneskene før 
vannflommen, med Kanaans og Ninives 
innbyggere og med israelittene, er Han 
tålmodig med de mennesker som lever i 
dag. Peter skriver om dette:

“Herren er ikke sen med løftet, slik noen 
regner det for senhet. Men Han er tål-
modig med oss, siden Han ikke vil at 
noen skal gå fortapt, men at alle skal 
komme til omvendelse. ... Men etter 
Hans løfter ser vi frem til nye himler og 
en ny jord, der rettferdighet bor.”  (2. 
Pet. 3: 9. 13).

Vissheten om at Gud ikke har trukket 
seg tilbake fra denne verden, men at Han 
legger merke til hver smerte, sorg og 
bekymring som menneskene må bære, 

“Selv om fikentreet ikke blomstrer.., 
..så vil jeg likevel fryde meg i Herren, 

jeg vil glede meg i min frelses Gud.”
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På nyttårsaften, 2008, fortalte “Gud” Bob Jones at “den tredje bølge 
kommer.” Todd spurte Bob hva den tredje bølge var. Han fortalte at 
Toronto var bølge én, Pensacola var bølge to og at den tredje bølge er 
“Winds of Change” - bevegelsen til Gud. Denne bevegelsen vil bli en 
global bevegelse som reiser med tegn og under over hele verden. Den 
tredje bølgen er her!

under” står “tatoveringspastoren” Todd 
Bentley.  Vekkelsen har blitt kringkastet 
over satelitt på GOD-Channel og Inter-
nett, og således nådd hele verden rekor-
draskt. Det rapporteres at ilden er svært 

Todd Bentley 
og Lakeland-
vekkelsen

Av Anders Olav Lande Bjørkavåg

En ny karismatisk vekkelse preget 
av merkverdige helbredelser og 
overnaturlige manifestasjoner 

startet i Lakeland, Florida, i april 2008. I 
spissen for denne utgytelsen av “tegn og 
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smittsom. Den spres raskt. Helbredelsene 
som skjer er spektakulære. Flere steder 
skal døde ha blitt vekket til live og utallige 
vitnesbyrd om helbredelse blir fortalt. 
Tusenvis av pastorer og vanlige  men-
inghetsmedlemmer fra en rekke forskjel-
lige kirkesamfunn har oppsøkt møtene 
for å ta del i vekkelsesilden. Fra Norge 
var Oase-leder Einar Ekerhovd i Lake-
land i pinsehelgen og var da en av 
de første som ønsket å bringe denne 
vekkelsen tilbake til Norge.

fått instruks fra “stemmen i hodet” til å 
“kommandere” menigheten til å le i Jesu 
navn. “La det boble opp fra magen. Lat-
teren hørtes ut som: HA - HA - HA - HI 
- HI - HI.”  Rodney er også kjent for 
å si til forsamlingen at de ikke skal be 
på møtene. “Ikke be!” roper han, “dere 
kan be når dere kommer hjem”. Han  
kaller seg selv “Hellig Ånd - Bartender” 
og legger gjerne hendene på pannen og 
magen til folk og sier: “Dobbel dose - 
Herre - Dobbel dose” og ber folk “gi 
etter for og ta imot” “ånden”.   

jeg var bokstavelig talt ved siden av meg 
selv. Ilden fra Gud strømmet gjennom 
kroppen og det stoppet ikke. 
Denne “ild og latter”-salvelsen tok 
Rodney med til USA der han ble tatt imot 
av størrelser innen Trosbevegelsen slik 
som Kenneth Copeland, Kenneth Hagin 
og Benny Hinn. 
John Arnott fra Toronto-Vinyard-
menigheten hadde opplevd Rodney 
Howard Brown i juni 1993 på et møte 
Brown holdt hos Kenneth Copeland i 
Forth Worth, Texas. Senere dette året 

Todd Bentley samler rundt 10.000 
mennesker hver dag i Lakeland, 

Florida. Hvem er hans inspirasjon?

  Torontobevegelsen - den første bølge                                                                                              
Todd Bentley og miljøet i Lakeland 

oppfatter denne vekkelsen som “Den 
tredje bølge”. Dette begrepet er benyttet 
tidligere om andre vekkelser, men i 
denne sammenheng er forståelsen føl-
gende.   Toronto-vekkelsen fra 1994 
forstås som “Den første bølge”. Denne 
vekkelsen var karakterisert med ukon-
trollerbar latter, risting og skjelving mens 
man lå på gulvet og utbrudd av dyrelyder. 
Torontovekkelsen brøt ut da Randy Clark 
kom til Toronto Vinyard Airport Church 
etter invitasjon av pastor John Arnott i 
januar 1994. Randy Clark hadde vært 
på møte med Rodney Howard Brown  
og mottok der “lattersalvelsen” som han 
brakte den videre til Toronto. Han hadde 

 Rodney Howard Brown tilhørte opprin-
nelig Ray McCauleys Rhema-kirke i 
Trosbevegelsen i Sør-Afrika og fikk selv 
denne latterånden over seg mange år 
tidligere i Sør Afrika i 1979, da han var 
“desperat” og ba intenst om en dypere 
opplevelse og nærmest truet Gud med å 
si å “hvis ikke du kommer til meg nå, 
kommer jeg til deg”.  Responsen kom 
imidlertid raskt: “Plutselig falt ilden fra 
Gud på meg. Den startet ved hodet og 
gikk rett ned til føttene. Hans kraft brant 
i kroppen og det fortsatte i tre hele dager. 
Ut av magen begynte det å strømme en 
elv av rennende vann. Jeg begynte å le 
ukontrollerbart og så begynte jeg å gråte 
og tale i tunger.”  Fra boken hans “The 
touch of God” leser vi videre: “Jeg var 
så forgiftet av Den Hellige Ånds vin, at 

hadde Rodney H. Brown møte hos “Tros-
bevegelsens far”, Kenneth Hagin i Tulsa. 
Dit reiste Randy Clark, pastor i Vineyard-
menigheten i St-Louis, Missuri. Randy 
Clark stilte seg opp i forbønnskøen 4 
ganger og ble sendt i bakken av Rodneys 
hånd på pannen. Randy brakte denne sal-
velsen tilbake til Vinyard-menigheten og 
John Arnott inviterte han til å holde en 
møteserie i Toronto-Airport-menigheten 
i januar 1994. Randy gav sitt såkalte vit-
nesbyrd og fortalte hvordan han ble sent 
i bakken av  Rodney, hvordan han beg-
ynte å le ukontrollert og ble “forgiftet i 
ånden” -  og under dette “vitnesbyrdet” 
brøt latteren og skjelvingene ut i Toron-
tomenigheten. Så ble møteserien utvidet 
og pastorer fra hele verden kom til og 
brakte denne salvelsen videre. Dette opp-

“Toronto-vekkelsen fra 1994 forstås som “Den første 
bølge”. Denne vekkelsen var karakterisert med u-   
kontrollerbar latter, risting og skjelving mens man 

lå på gulvet og utbrudd av dyrelyder.
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fattes nå som “Den første bølge”. I de 
senere år har Toronto vært mest kjent for 
“intimitet med Faderen gjennom soak-
ing” - en kontemplativ bønneform der 
en “svømmer” eller “marineres” i Den 
Hellige Ånd. Det vanlige er å ligger på 
gulvet, kanskje etter å ha mottatt “dob-
bel-dose” av åndskraft fra en av Arnot-
tene. 

Den andre bølgen 
Torontovekkelsen bredte seg raskt til 
England og den angelikanske “Trinity-
Church”. Dit kom Steve Hill og ble 
bedt for av en prest der. Steve mottok 
“salvelsen” og brakte denne til Browns-
ville Assembly of God i Pensacola, Flor-
ida, der pastor John Kirkpatrick tok 
imot med åpne armer. Denne “Pensa-
colavekkelsen” oppfattes nå som “Den 
andre bølge”.  
John og Carol Arnott har for øvrig flere 
forbindelsesledd til den klassiske Tros-
bevegelsen. John Arnott har vært en per-
sonlig venn av Benny Hinn fra Hinn 
startet sin virksomhet i nettopp Toronto, 
Canada for nå overe 30 år siden. Carol 
Arnott forteller om hvordan hun ble 
“zappet” av Hinn og kjente en voldsom 
elektrisitet gjennom kroppen mens hun 
lå på gulvet. 

Todd Bentley i Toronto 
Todd Bentley er Canadier og er pastor 
i Vineyard kirken i Canada. Han har 
talt en rekke ganger ved Toronto Airport 
Kristne Fellesskap hos John Arnott.  Flere 
klipp fra Todds taler i Toronto er gjort 
tilgjengelig på nettstedet Youtube.com.  
Todd forteller på disse videoklippene om 

Lakeland Bakgrunn:
Tidlig i april i år startet en møteserie i Lakeland, Florida, 
som varer ennå. De holder til i et telt som rommer 10.000 
mennesker. Ved hjelp av direktesendt TV av bl.a. God TV 
når møtene ut til mange, mange fler. Disse sendingene koster 

5 millioner pr. uke å sende. 
TV-kanalen ber derfor om mer 
penger i disse dager for å 
sende ennå mer.
Det rapporteres at reportas-
jene fra Lakeland er de mest 
leste i avisen DagenMaga-
zinet nettsider. I tillegg har 
det kommet inn flere hundre 
innlegg, bare på en dag kom 
det inn 240.
Lederskapet i den norske 
Oasebevelsen (tilhørende 
statskirken), har vært på 

besøk der og er bare begeistret. “Vi opplever en helt annen 
økumenikk. Man velsigner hverandre i stedet for å kritisere. 
Dette er også tilfelle i Norge. Skillelinjene er på vei ut”. Sier 
bl.a. Ekerhovd. Ekerhovd mener at dette ikke kan være av 
Satan, når de priser Jesu navn.*1 

Også I USA har skepsisen vært stor. Særlig etter at det er 
blitt kjent noe av Bentleys utenomjordiske kontakter med både 
Paulus og engler ved navn “forandringens vinder” og “Emma”. 
De mange tegn og under og påståtte oppvekkelser fra de 
døde har også vært i søkelyset.

I et svar til dette sier Todd Bentley bl.a. at alt dette bringer 
ham nærmere Jesus (hvilken Jesus?) Han benekter at han 
tror på kvinnelige engler, og hevder at han vet ikke hvorfor 
Gud valgte en engel ved navn Emma, annet enn at engelen 
hadde “morslignende omsorgskvaliteter”. *2

For å gjøre slutt på all tvil og kritikk gikk  flere anerkjente 
karismatiske forkynnere ledet av Peter Wagner, inn å la 
hendene på og ordinerte Todd Bentley i en seremoni som 
ble direktesendt inn i millioner av hjem til 214 nasjoner, den 
24 april i år. Blant de karismatiske forkynnere var også John 
Arnott fra Toronto og Rick Joyner. Peter Wagner ga en profet-
isk velsignelse over Bentley, ved hjelp av sin gudgitte apos-
toliske autoritet (kun katoslek prester hevder dette i dag) hvor 
han lovde ham at hans makt skal øke, hans autoritet skal øke, 
hans innflytelse vil øke, hans åpenbaringer vil øke osv. 
Det er ingen tvil om at denne hendelsen, som de selv sier, 
er historisk. Dette er et gigantisk steg inn i de profetier alle 
kristne burde kjenne til. Les artikkelen.

*1 (Men de falske endetidsvekkelsene skulle nettopp gjøre 
dette i Jesu navn, sa Jesus selv! Matt.7:22-23)

*2 Se bilde neste side.
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sine møter med engler. Ved en anledning 
så han en ildsøyle på plattformen, han 
hoppet inn i denne og ble ført oppover og 
oppover. Så befant han seg plutselig på 
et “himmelsk” operasjonsbord. Der sto 
4 engler kledd i menneskeklær omkring 
han og han fikk inntrykk at de skulle 
operere ham. Han var bundet på bein og 
armer. Så hørte han den skarpe lyden 
av en beinsag. Englene sprettet han opp 
fra halsgropen og ned hele magen så 
“tarmene for ut”. Todd følte det forfer-
delig, men kjente ingen smerte. Så ble 
det fylt opp med hvite bokser inn i magen 
hans. Det skulle symbolisere den nye 
karakteren som Gud skulle legge i dem.  
I den samme talen forteller Todd hvordan 
han hørte “stemmen” fortelle at han 
skulle få et kraftig stevnemøte med ånden 
på hotellrommet. Todd fikk med seg 
Randy Clark og noen andre. De kom 
inn på rommet og et mektig “hellig 
besøkelsesrom” falt over dem. De ble 
alle slått i bakken og gikk inn i visjoner 
og transer. Todd følte ild fare gjennom 
han. En av de andre sto på ski i de 
himmelske fjell. Etter en stund kom en 
mektig engel med føtter av ild inn i lei-
ligheten, og det begynte å lukte svidd. 
Innen 12 timer etter dette møtet med 
“ild-engelen” brant de to hotellrommene 
som lå i 1 og 2 etasjer over det aktuelle 
hotellrommet ned til grunnen. Todd fork-
larer dette med at “ild-engelen” hadde 
steget ned gjennom disse rommene slik 
at de tok fyr. Han forteller også at han var 
redd for å få et rykte på grunn av denne 
hendelsen, og det viste seg at året etter 
ville ingen bo i rommene over Todd. 
Todd Bentley er i høy grad et produkt 
av Toronto-bevegelsen. Han praktiserer 
“soaking” og de andre “åndsgavene” fra 
kjent fra Toronto.  John og Carol Arnott, 
samt Steve Hill og John Kirkpatrick fra 
Pensacolavekkelsen, har vært i Lakeland 
og “velsignet” vekkelsen til Todd Bent-
ley. 
 
Todd Bentley,  seerprofeten Bob Jones 
og engelen Emma.                                                                    
Todd har også fortalt om andre møter med 
engler. En av englene ble han introdusert 
for av Bob Jones, en av “Kansas City-
profetene”. Heretter følger et utdrag av 
en artikkel Todd Bentley har skrevet med 
tittelen “Angelic Hosts”.
“La meg nå snakke om en opplevelse 
med engelen Emma. To ganger spurte 
Bob Jones meg om denne engelen som 

var i Kansas City 
i 1980. “Todd, har 
du noen gang sett 
en engel med navnet 
Emma?” Han spurte 
meg som om han 
forventet at denne 
engelen åpenbarte 
seg for meg også. 
Overrasket svarte 
jeg, “Bob, hvem er 
Emma?”  Han for-
talte meg at Emma 
var den engelen som 
hjalp til å starte hele 
den profetiske bev-
egelsen i Kansas 
City i 1980-årene. 
Hun var en moder-
lig engel som hjalp 
tilmed å oppfostre 
de profeterende i 
bevegelsen. 

Innen noen uker 
etter at Bob spurte 
meg om Emma var 
jeg på en gud-
stjeneste i Beulah, 
Nord Dakota. Midt 
i gudstjenesten var 
jeg i en samtale med 
Ivan og en annen person i det Emma 
kommer gående inn. I det jeg stirret 
på engelen med åpne øyne sier Herren. 
“Her er Emma.”  Jeg tuller ikke. Hun 
fløt noen centimetre over gulvet. Det 
var nesten som Kathryn Khylman i 
disse gamle videoene da hun bar en 
hvit kjole og så ut som hun skled over 
plattformen. Emma så vakker og ung, 
omtrent 22 år gammel, men hun var 
gammel på samme tid. Hun så ut til å 
bære visdommen, dyden og hederen fra 
Ordspråkene 31 i sitt liv.

Hun gled inn i rommet og strålte gnis-
trende lys og farger. Emma bar vesker 
og startet å ta gull ut av dem. Så, i 
det hun gikk opp og ned midtgangene 
i kirken, begynte hun å strø gullstøv 
på folk. “Gud, hva skjer?” spurte jeg. 
Herren svarte: “Hun frigir gullet som 
er både åpenbaringen og det økono-
miske gjennombruddet som jeg gir til 
denne kirken. Jeg vil at du skal pro-
fetere at Emma viste seg under denne 
gudstjenesten, den samme engelen som 
åpenbarte seg i Kansas City, som et 

tegn på at jeg bifaller og slipper løs en 
profetisk ånd i denne menigheten.”  Du 
forstår, når engler kommer, kommer de 
alltid med en hensikt. Vi trenger faktisk 
å spørre Gud hva hensikten er. Innen tre 
uker etter den besøkelsen hadde kirken 
gitt meg de største ofringene som jeg noen 
gang hadde mottat i min tjeneste. Tusen-
vis av dollar! Tusenvis! Selv om hele 
fellesskapet bare besto av tre tusen men-
nesker vitnet pastoren noen uker etterpå 
at kirkekolekten hadde enten doblet eller 
tredoblet seg. 

Under denne besøkelsen ble pastorkonen 
(det var en Assembly of God kirke) full-
stendig utslått av Den Hellige Ånd, og hun 
begynte å løpe omkring bjeffende som en 
hund eller kaklende som en kylling i det 
en kraftig profetisk ånd kom over henne. 
I det denne profetiske salvelsen kom over 
henne begynte hun også å få telefon-
nummer til komplett fremmede og ringte 
dem opp på telefonen og profeterte over 
dem. Hun ville fortelle dem at Gud gav 
henne deres telefonnummer og at hun 
ville gi dem kunnskapsord. Fullstendig 
fremmede. Så begynte engler å vise seg i 
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kirken. 

Jeg tror Emma friga en finansiell og pro-
fetisk salvelse på det stedet. Det var den 
første engelen som jeg har sett i form av 
en kvinne. Noen engler jeg har sett så 
ut til å være verken mannlige eller kvin-
nelige. Emma derimot fremstod som en 
kvinne som var som en Deborah, som 
en mor i Zion. Da hun kom, begynte 
hun å veilede og åpnet opp en profetisk 
kilde. Folket i kirken begynte å ha transer 
og visjoner, og pastoren begynte å få 
kunnskapsord og komme inn i helbre-
delsestjeneste. Den menigheten opplevde 
også flere økonomiske gjennombrudd 
enn de noen gang hadde sett før.

Det var et annet møte i Atlanda hvor 
min kone, Shonnah, så to finansielle 
engler gå inn i gudstjenesten og helle 
olje på pastoren. Shonnah visste da at 
det ville komme et økonomisk gjennom-
brudd. Den kvelden skrev to folk sjekker 
til pastoren på 16000 doller og 17000 
dollar, og andre skrev også sjekker til 
“Fresh Fire” på tusenvis av dollar, som vi 
brukte til misjon for nasjonene. I tillegg 

opplevde mange folk store økonomiske 
velsignelser også. Dagen etter dette eng-
lebesøket fikk en personer millioner av 
dollar, et gjennombrudd  han hadde 
ventet på i omkring 10 år. Alle disse 
økonomiske godene kom fordi min kone 
så to finansielle engler gå inn og stille seg 
på plattformen. Kan du tenke deg det. Vi 
trenger å be om at  Faderen gir oss fin-
ansielle engler som går og står på platt-
formene. Med assistanse fra engler, vil vi 
seire og overkomme krigstilstanden som 
holder tilbake våre finansielle gjennom-
brudd. Noen av dere vet ikke hvordan 
en kan bruke engler i forbønn som dette. 
Dere vet ikke engang om det er OK eller 
ikke.”

Er dette fra Gud eller er det Dragens store 
endetidsvekkelse med tegn og under?
Som en advarsel til våre lesere i en 
tid da kristen spiritisme florerer, fortset-
ter vi denne artikkelen i neste nummer 
av MVV, hvor vi får lære mer om 
Bob Jones, profeten bak Lakelandsbev-
egelsen, Todds demonbesettelse og teol-

ogien bak de sentrale Lakeland aktørene

Følgende ble skrevet for ca. 100 år 
siden, lenge før disse underlige mani-
festasjonene var en virkelighet:
“Skillelinjen mellom de gudløse og dem 
som kaller seg kristne, er nesten ikke 
merkbar. Kirkemedlemmer er opptatt av 
de samme tingene som verdslige men-
nesker er opptatt av, og er parat til å gjøre 
felles sak med dem. Satan er fast bestemt 
på å gjøre dem til ett og styrke sin sak 
ved å samle dem alle i spiritismens leir. 
Ettersom mirakler ifølge katolsk tanke-
gang er et sikkert tegn på den sanne 
kirke, vil de uten videre bli bedratt av 
disse mirakuløse krefter. Og protestan-
tene, som har kastet fra seg sannhetens 
skjold, vil også bli villedet. Katolikker, 
protestanter og verdslige mennesker uten 
forskjell vil godta ytre gudsfrykt, men 
ikke dens kraft. De vil oppfatte denne 
alliansen som en storslått bevegelse som 
skal omvende verden og innvarsle det 
lenge ventede tusenårsriket.  
Gjennom spiritismen opptrer Satan som 
menneskehetens velgjører. Han helbre-
der folk for sykdom og hevder at han 
vil innføre et nytt og mer høyverdig reli-
gionssystem”. Fra boken “Mot Historiens 
Klimaks” om den siste store forførelsen 
før Jesus kommer igjen. (Hvis du som 
leser dette ønsker å motta denne boken 
gratis, ta kontakt med MVV redaksjo-
nen.)

Artikkelen fortsetter i neste nr. Av MVV 

Tradisjonen med kvinnelige engler startet i 
Babylon (til høyre), og er ikke nevnt i Bibe-
len. Senere fortsatte tradisjonene i riker som 
Medo Persia, Grekenland og Romerriket. De 
mest kjente figurene ble kalt Victoria (til ven-
stre) og Nike.
I Babylon var kvinneskikkelsen med vinger, 
Lilithu, en demon (til høyre).
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Ikke se bort fra at nettopp denne endringsmetoden også er en av djevelens mest 
effektive fremgangsmåter når han ønsker å lede troende mennesker vekk fra Bibel-
ens lære, frata dem frelseserfaringen og introdusere okkulte ideer i kristen forkyn-
nelse. Dramatisk og hurtig forandring kan alle legge merke til. Overgangen fra det 
som var til det som er blir da svært lett å registrere. Å lande på en flyplass i syden, 

hvor det er 30 varmegrader, etter å ha vasset i snø før du dro, gjør kontrasten lett å reg-
istrere. Når våren langsomt glir over til tidlig og etter hvert full sommer, er endringene 
omtrent ikke merkbare fra dag til dag, men hvis vi sammenligner èn gitt dag med samme 
dag fire uker tidligere, er kontrasten likevel kjempestor.  

Forførelse i den tidlige kristenheten.                                                                                                                                         
Den gang Guds fiende klarte å bytte ut den bibelske sabbaten med den hedenske 
soldagen som kristen hviledag, var det først en meget gradvis prosess hvor motivet 
til å begynne med var tosidig. For det første var det et antisemittisk motivert 

ønske om å skape ideologisk avstand til jødefolket, og for det andre å gjøre 
kristendommen litt mer attraktiv for de mange som allerede tilba solguden på 
“solens erværdige dag”, soldagen (sunday). De som kjempet for endringen var aldeles ikke 
fiender av menigheten og ønsket ikke å ødelegge den. De argumenterte ganske sikker med at tilpasnin-
gen representerte noe progressivt, moderne, framtidsrettet og ikke minst sjelevinnende. Men 
det er umulig å bagatelliseres at de valgte å overse en rekke bibelvers som meget klart viste 
at sabbaten, innstiftet ved skapelsen, skulle være et evig lojalitetstegn mellom Skaperen 
og det skapte, og at den også skal helligholdes på den nye jord. 
Lenge ble begge hviledager feiret samtidig, slik at soltilbederne tilba på soldagen og de 
jødekriste på bibelens sabbat. Neste fase av endringen var å påtvinge alle søndagshel-
ligholdelse og forby gudstilbedelse på sabbaten. Fremdeles var de som arbeidet for å 
introdusere og stabilisere denne nye hviledagen, overbeviste om at de gjorde det som var 
religionspolitisk gunstig og strategisk smart, og søkte selvfølgelig etter bibelvers, som løs-
revet fra sin sammenheng, kunne gjøre endringen med akseptabel. 
Selv om vi alle til en viss grad kan være sårbare i møte med denne manipulerende måten å 
introdusere noe ubibelsk på, kan vi også alle, ved Guds Ånds hjelp, bli oppmerksomme på 
den minste avsporing fra sannhetens vei. Men betingelsen er selvfølgelig at vi kjenner til 
og ønsker å lyde sannheten. Da vil også Sannhetens Ånd veilede oss. 
 
Israel forført.                                                                                                                                     
Da Israel glemte Herrens formaninger og begynte og blande seg og samarbeide med de 

Forførelsens 
d y n a m i k k 

I et flyblad leste jeg nylig at japanerne har et ord 
som når det blir oversatt betyr; “forandring litt av 

gangen slik at ingen merker endringen før den er 
gjennomført”.

Av John Berglund
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Bilde: Få kvinner ville valgt å gifte seg med en 
tyrann som utøvde vold og manipulusjon. De fleste 
som havner i denne situasjon har vært forelsket 
(ledet av følelser), og etterhvert opplevd forandrin-
gene hos sin ektemann som en gradvis endring til 
endelig tragedie.  
Ennå forstår ikke mange kristne å gjenkjenne tegn 
på frafall i dets begynnelse, slik at de kan stå imot.
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lokale innbyggerne i landet de flyttet inn 
i, ble de veldig økumeniske, tilpassede 
og tolerante, i et forsøk på å redusere 
faren for fiendskap og opposisjon. Det 
var sikkert ikke noe galt i deres vilje til 
selvbevarelse, men problemet oppsto når 
de valgte å gå på akkord med Guds vilje 
for å tekkes mennesker. Først tolererte de 
avgudsdyrkelse i sin midte. Deretter ble 
det godtatt og vanlig at medlemmer selv 
skaffet seg statuer av lokalbefolkningens 
diverse hudguder, for å vise at de ikke 
var verken fordomsfulle eller praktiserte 
ideologisk rasisme. Det neste trinn var at 
de selv var til stede ved avgudstemplene 

ske tradisjoner gjort kristne av kirken selv. 
Derfor advarte de mot pavekirkens lære 
og hadde misjonærer i katolske land som 
søkte å vise bedratte katolikker en bedre 
vei. I dag er holdninger endret. Så lenge 
katolikker nå også taler i det pinsev-
ennene kaller “tunger”, faller bakover på 
møter og tror på treenigheten, betrakter 
de fleste pinsevenner nå katolikker som 
trosbrødre og opplever ikke at ubibelsk 
tro og lære er noe å fokusere på. Endrin-
gen har vært en gradvis tilpasning hvor 
ett trinn av gangen åpnet for en trosplu-
ralisme. 
 

og gaver til den nyvelsignede. Til slutt 
ble barnedåp sidestilt med bibelsk tro-
ende dåp, og nå er barnedåp ikke uvanlig 
i disse liberaliserte baptistkirkene. 

Metodistene utfordret 
Metodistene var lenge kjent for sitt fokus 
på karakterforandringen i det nye livet 
med Gud. Deres forkynnelse var preget 
av budskapene om Guds kraft til å endre 
mennesker og rydde vekk syndige vaner. 
Over mange tiår mistet dette kirkesam-
funnet stadig medlemmer til andre kirke-
samfunn, og deres ledere begynte å søke 
nye veier for å verve medlemmer og 
holde på dem de hadde. Løsningen ble at 
de begynte å kopiere andre bevegelser, og 
introduserte lære og metoder de tidligere 
hadde advart mot. Veksten uteblir ennå, 
men et møte i metodistkirken vil i dag 
gi deg stort sett den samme opplevelsen 
som du vil få hos pinsevennene og hos 
baptistene. 

Melk ikke fast føde.                                                                                                                         
For å benytte ordene til Paulus i Heb. 
5:12 - 6:1, i de fleste av nevnte 
kirkesamfunn, med sorg må vi dessverre 
også etter hvert inkludere kirkesamfun-
net vi som gir ut MVV er tilsluttet, 
tilbys  både medlemmene og fremmede, 
med få unntak, stort sett  “bare melk” 
og det blir lite “fast” åndelig “føde”. 
Om vi forsetter å benytte Paulus’ ord, 
“legges igjen” og igjen, og igjen, kun 
“grunnvollen” med fokus på 
“omvendelse og tro”. Et åndelig hus 
må bygges på denne grunnvollen, fun-
damentet er ikke huset! Forkynnelsen 
tar ikke mennesker videre, slik at 

Historien om frosken som ikke 
hoppet ut  før den ble kokt er 

velkjent. Frosken hoppet straks 
ut dersom vannet var for varmt, 

men dersom den var i vannet 
mens det ble varmet opp rakk den 

aldri å hoppe ut.

hvor det ble ofret og brent røkelse for 
fremmede guder. Til slutt hadde de selv 
adoptert avgudene som sine, sammen 
med ritualene for tilbedelse av Israels 
Gud. Plutselig satt de med en blandingsre-
ligion som var avskyelig for Herren.  

Pinsebevegelsen i endring.                                                                                                                                
Også i vår tid ser vi hvordan denne “bit-for-
bit” tilvenningen endrer hele kirke-
samfunn og påvirker medlemmer til 
å tolerere det bibelen advarer mot. 
For noen år siden hadde pinsevennene 
en meget klar forståelse av at mange 
katolske dogmer ikke hadde sitt 
fundament i Skriften, men kun var heden-

Baptistene ved skilleveien. 
Baptistene brøt med den Anglikanske og 
Lutherske kirke hovedsaklig fordi de så 
at dåp ved neddykking i vann var den 
eneste dåpsform som var bibelsk. Selv 
om baptistene er inndelt i flere grupper, 
hvor noen er økumenisk bibelliberale og 
andre holder seg til Skriftens lære, ble 
det for de liberale fraksjonene gradvis 
vanlig å være til stede når venner og 
kjente som ikke var menighetsmedlem-
mer, døpte sine barn ved vannsprinkling. 
Neste trinn var å introdusere barnevel-
signelser i egne kirker, med etterfølgende 
festsamling for hele storfamilien, oppret-
telse av egen sparekonto for spedbarnet 

“Deretter ble det godtatt og vanlig at menighetsmed-
lemmer selv skaffet seg statuer av lokalbefolkningens 
diverse hudguder, for å vise at de ikke var verken for-

domsfulle eller praktiserte ideologisk rasisme
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“sansene blir trent opp til å skjelne 
mellom godt og ondt”, rett og galt, 
bibelsk og ubibelsk, åpenbaring og tradis-
jon. Da blir de troende, i følge den 
samme Paulus i disse versene, “ukyndige 
i rettferdighetens ord” og vil fungerer 
som åndelige “spedbarn”. Forkynnelsen 
tar ingen “videre til det fullkomne”, og 
veksten i helliggjørelsen uteblir. 
De tror alle omtrent det samme og benyt-
ter de samme metodene, formene, pri-
oriteringene og fremgangsmåtene i sine 
gudstjenester. Vi omtaler her vektlegging 

sin forkynnelse på de “kirkefremmede”. 
Ingen opplever at de har et budskap fra 
Gud til absolutt alle, og som derfor er 
viktig å dele med både verden og med-
kristne som ikke ennå er kjent med det. 
Alle troende er på en måte rettroende, 
så lenge de har en verbal bekjennelse 
og trospunkter som er samstemte med 
det alle de andre tror. Fenomenet “tilbe-
delse” blir ofte definert som det å holde 
på med egne “møteting,” uansett hva det 
måtte være. Sann tilbedelse kan aldri 
løsrives fra tro, forkynnelse og lydighet 

Da rockeren Elvis (øverst) begynte 
sin karriere var datidens verden 
sjokkert og følte at grenser ble 
strukket. Bare ca. tredve år senere 
og etter at noen flere  langsomt  
hadde tøyd grensene videre, var 
verden klar for disse gutta (ned-
erst) som åpent dyrket djevelen.
Men de siste ville ikke blitt 
godtatt uten at “verden” først ble 
varmet opp langsomt av andre 
artister. Slik gikk de kristne nas-
jonene også langsomt over og ble 
sekulære nasjoner..
Det samme kan ses i klesveien.  
Også her skjedde det en langsom 
utvikling, hvor  grensene stadig ble 
tøyd.
Det samme skjer blant de kristne 
i dag, hvor viktige moralske og 
teologiske sider stadig blir tøyd i 
grensene for å oppnå popularitet 
og aksept hos andre kirker og hos 
verden.  

Langsom grense-dytting:

og tilbedelsespraksis som ble vedtatt på 
annet Vatikan Konsil, som verktøy for 
å samle alle kristne kirker til å være 
samstemte med den globale trospakken 
Skriften advarer mot,men som skal prege 
kristenheten like før Jesus kommer igjen. 
Budskapet er allment og repeterende. De 
færreste av medlemmene kan gjennom 
uken huske hva pastoren talte om sist 
weekend. Nye mennesker som stikker 
innom, kommer som regel ikke tilbake, 
for det var ikke noe i forkynnelsen som 
ga dem mat og svarte på deres spørsmål. 
Det er en vektlegging av emosjoner, 
stemning, opplevelser, og presentasjon 
av musikk som selv mange verdslige 
mennesker søker et alternativ til. Og alle 
disse kirkesamfunnene sliter naturlig nok  
med å vinne nye medlemmer. Det er 
underlig at det velges å fortsette med 
samme opplegg som all dokumentasjon 
indikerer er hovedårsaken til den redu-
serte veksten. De har simpelt hen ikke 
lenger et godt tilbud til dem som virkelig 
søker.  Guds Ånd har snart ingen steder 
å sende oppriktige mennesker som vil 
lære mer om Gud og hans sannheter. Vi 
tror han ofte må undervise dem selv ved 
sin Ånd gjennom Ordet, og bevare dem 
utenfor et menighetsfellesskap som ville 
rive ned det de har funnet i Skriften.
Frelsen blir i disse miljøene ofte definert 
som en “happening”, ikke som et guds-
forhold som endrer alle aspekter av livet. 
Den store mangelvaren er klar bibel-
forkynnelse om et gudsforhold som kan 
endre alt, undervisning i Bibelens pro-
fetier, beredelse for Jesu gjenkomst og 
advarsler mot alt det falske som spres 
innen kristenheten. Samtlige av disse 
kirkesamfunnene har valgt å betrakte alle 
andre kristne kirkesamfunn som aksept-
able for Gud, og fokuserer derfor i 

mot bibelens sannheter og vilje til 
å bli ledet av sannhetens Ånd. Det 
som måtte kalles “tilbedelse” utenfor 
denne rammen, er ikke bibelsk tilbedelse. 

Forførelse i framtiden.                                                                                                                   
Når vi beveger oss litt inn i framtiden, like 
før Jesus kommer igjen, møter vi i 
Bibelens profetier en samlet kristen-
het. Bit-for-bit har alle 
kirkesamfunn blitt ofre for 
forførelsens dynamikk. Den store 
Forføreren har maktet å manipulere 
troende mennesker fra alle leire til å 
akseptere en tro, lære og forkyn-
nelse som leder alle vekk fra et rett 
gudsforhold og derfor gjør dem 
uforberedt til å møte sin Gud. 
Men igjen må vi presisere. Vi kan 
alle velge å be Herren beskytte oss 
fra å bli forført. Det vil han, men 
betingelsen er at vi kjenner, tror, 
følger og deler med andre 
bibelens sannheter i mot-
setning til de mange 
ubibelske tradisjonene som 
i vår tid dominerer kristen 
forkynnelse.  
Den lovløses komme er etter 
Satans virksomhet med all 
kraft, tegn og løgnens under 
og med all urettferdighetens 
forførelse blant dem som 
går fortapt, fordi de ikke 
tok imot kjærlighet til san-
nheten, så de kan bli frelst. 
Og av denne grunn skal 
Gud sende dem villfarelsens 
makt, så de skal tro løgnen, 
2 Tess 2,9-11

“Den store mangelvaren er klar bibelforkynnelse om 
et gudsforhold som kan endre alt, undervisning i 
Bibelens profetier, beredelse for Jesu gjenkomst og 

advarsler mot alt det falske som spres innen kristen-
heten.
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Lederen for Oslo Kristne senter, Åge Åleskjær, blir voldsomt 
imøtegått av svenske messianske jøder, som opplever at hans 
teologi er ekstremt ubibelsk. Åleskjær skriver blant annet at 
judaistene er evangeliets  store trussel og mener da jøder som blir 
kristne og kristne som, lik Jesus, ikke tror at loven er opphevet.

Videre skriver han: “Noen kristne 
mener Islam er det største trus-
selen mot evangeliet. Jeg tror de 

tar feil, for ingen andre religioner har 
noe å stille opp med i forhold til evan-
geliet. Da er judaistene en større trussel, 
ganske enkelt fordi de infiltrerer det 
kristne miljøet innenfra. Disse judaistena 
har forgiftet størstedelen av det kristne 
miljøet over hele verden, i alle kirkesam-
funn og bevegelser....Det “lovfrie evan-

geliet” vant en overlegen seier”. (Apg.
15:10-19.)

Ketriel Blad, som er leder for den mes-
siansk jødiske forsamlingen, svarer 
den norske pastoren følgene:

Shalom Åge
Den Kristus du omtaler, er ikke den 
Messias som Moses og profetene skriver 
om. Du forkynner en falsk Messias. Det 

er ikke å undres over at mange jøder 
ikke kjenner igjen sin egen Messias når 
kristne predikanter forvrenger både loven 
og evangeliets sannhet ved hjelp av feil-
aktige bibeloversettelser og forvirrende 
tolkninger, og på den måten utbasunerer 
løgner de selv tror på. Om din Kristus 
lærer oss å ikke lyde den Evige, vår Far, 
som talte til oss i ild på Sinai, da vil vi 
ikke ha noe med ham å gjøre, for han er 
ikke vår Messias. Vi jøder kommer aldri 
til å bøye oss under din falske Kristus. 
Bare om den som utgir seg for å vere 
Messias lærer oss hvordan vi skal forstå
og på en rett måte lyde og følge det vår 
himmelske Far sa til oss gjennom Moses, 
da kan vi følge ham. Men da må han 
oppfylle alle de profetiene i loven og 
profetene som taler om hva Messias vil 
gjøre og hvordan han kommer til å være. 
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Men den som utgir seg for å være Mes-
sias og som ikke lærer både jøder og 
andre å leve i samsvar med Guds lov, er 
en falsk Messias. Og den som hevder å 
være et sendebud for Messias, men lærer 
ulydighet mot Guds evige Ord gjennom 
Moses, er en falsk apostel, en falsk profet 
og en falsk lærer. 

Den Paulus som du Åge forkynner, er 
en falsk apostel. Den riktige bibelske 
Paulus, som ikke blir mistolket med løg-
naktige ideer og ikke misforstått på grunn 
av feilaktige oversettelser av Skriften, er 
en sann apostel. Vi jøder kommer aldri til 
å ta imot en som forkynner imot himme-
lens budskap. Den Evige forandrer seg 
ikke!

I Yeshua Messias Navn anmoder jeg alle 

jøder og alle kristne som ikke har jødisk 
bakgrunn, til ikke å følge den falske 
Kristus som Åge Åleskjær framlegger. 
Hans forkynnelse leder til forbannelse, 
for den som lever i lovløshet, som er det 
samme som å leve i synd, bringer for-

Åge Åleskjær skaper 
røre i svensk messiansk 

jødisk miljø

den som lever i synd, som betyr å prak-
tisere lovløshet, er en slave. Det lovløse 
evangeliet tilbyr nok frihet, men skaper 
slaveri under synden og døden.

1 Joh. 3:9-10 kan vi lese: “Hver den som 

bannelser over seg og sina barn. La den 
sanne jødiske Messias Yeshua befri dere 
fra all synd og lovløshet, slik at dere blir 
fri fra all forbannelse. Det lovløse evan-
geliet er ikke noe evangelium, det leder 
i stedet til slaveri under synden, og hver 

er født av Gud, gjør ikke synd (d.v.s. 
lever ikke i lovløshet), for Hans sæd blir 
i ham. Og han kan ikke synde, for han er 
født av Gud. Ved dette er Guds barn og 
djevelens barn åpenbare: Hver den som 
ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, 

“Det lovløse evangeliet tilbyr 
nok frihet, men skaper slaveri 
under synden og døden.
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heller ikke den som ikke elsker sin bror”. 
Om den Evige kan endre på seg fra en tid 
til en annen, da er han ikke troverdig. 

Åge, tror du virkelig at vi jøder kommer 
til å kjøpe din billige teologi? De som 
ikke har jødisk bakgrunn, og som samti-
dig ikke kjenner Toraen, kan kanske falle 
for dine løgner, men det finnes veldig 
mange ikke-jøder som kjenner Israels 
Gud og som derfor stiller spørsmål ved 
de mange antisemittiske bibeloverset-
telsene, og de vil lett gjennomskue din 
falske lære som forkynner lovløshet. I 

stedet for å lytte til sannehtens ord i 
Skriften, har du valgt å tro løgnen. Vend 
om før det er for sent!                                                                                           

K e t r i e l 
Blad fort-
setter: Jeg 
har tidligere 
skrevet et 
langt brev 
til Åge. Jeg 
fikk dess-
verre ikke 
noe svar 

eller noen reaksjon fra ham. Jeg har hørt 
Åge sitere Apg. 2:47, som sier at de 
første troende var godt likt av alt folket, 
noe som gjorde at mange kom til troen. 

Bekymring over bruken av ordet “judaist”

Den historiske kampen mot 
Judaister. 
Antiokia ble det nye hovedsetet 
for kristendommen, etter at 
menigheten i Judea måtte flykte. 
Det var hovedsakelig omvendte 
jøder i menigheten i Antiokia. 

Det eneste stedet ordet å juda-
isere er brukt i Bibelen er når 
Paulus konfronterer Peter i 

nettopp Antiokia, med at han ikke 
spiser sammen med hedningene. Å 
leve på jødisk vis (judaisere) som 
Paulus anklager han for her, er fordi 
Peter her følger en jødisk praksis 
som ikke har en bibelsk forankring.   
En praksis som adskilte de kristne 
fra jødene, fordi en jøde ikke kunne 
spise sammen med en ikke-jøde.  
Dette blir snudd helt rundt senere: 
“De kristne angriper sine med-
kristne, fordi de har samvær med 
jødene, besøker deres synagoger, 

deltar i deres fester og så videre” 
Etter hvert får disse kristne navnet 
judaister.  (ioudaizontes).  Ca. 160 
e.Kr. tordner Justin Martyr mot 
judaister. Justin var antakeligvis 
hedningkristen fra Jordan. Justin 
Martyr skrev mot sabbaten. Han var 
heller ikke redd for å kalle søndag 
for solens dag.                                                    
Lucian (250-312) var en evangelisk 
lærer og leder i Antiokia, men som 

tekst vi idag bygger de fleste bibe-
loversettelser på, (Textus receptus 
eller Received text).                                                             
I Alexandria tordner Origenes mot 
judaistiske kristne og judaistiske 
hedninger.                                         I 
På synoden i Elvira rundt 306 
ble det forbudt for kristne å gifte 
seg med, tilbe sammen med eller 
offentlig spise sammen med jøder, 
hedninger eller kjettere.                                                       

kirkehistorien har gjort sitt beste for 
å nedtone. Lucian forkynte at de 
ti bud er gjeldende for alle kristne. 
Derfor ble han kalt judaist. Lucian 
var den første som samlet det 
nye testamentet. Det er fra hans 
samling vi har fått den riktige 

På kirkemøtet i Nicea i år 325 
blir enhver form for sosial kontakt 
mellom jøder og prester forbudt, 
spesielt måtte måltidsfelleskap 
forbys. Det blir også ettertrykkelig 
bestemt, at man skulle skille mellom 
jødiske og kristne fester på kalen-

“I Alexandria tordner Origenes mot judaist-
iske kristne og judaistiske hedninger.                    
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(Kilde: Ketriel Blad 
ht tp: / /a le theia .se/2008/02/24/de-
moderna-judaisterna-artikel-av-age-
aleskj% c3%a6r/#comment-7129)  

deren for å unngå judaisering. De 
kristne ble bl.a. manet til å hellig-
holde søndagen i stedet for sab-
baten. Det ble vedtatt at kristne 
SKAL arbeide på sabbaten, men 
arbeide så lite som mulig på 
søndagen. Hvis de derimot ble 
funnet i å leve “jødisk” skulle de 
utelukkes fra Kristus, dvs. kirken.                                                               
Dette ble gjentatt på kirkemøter 
regelmessig senere bl.a. i i Laodikea 
365 (her blir kristne satt under for-
bannelse dersom de judaiserte ved 
å holde sabbat) og i Chalkedon i 
451.  Etter denne tid hører man ikke 
noe til de jødekristne.                 

Omkring år 360 i Spania utsteder 
synoden ved Elvira adskillige 
kirkedekreter mot judaistene. Der 
skulle det nå ikke lenger være 
tillatt å spise sammen med en jøde 
eller f.eks.gifte seg med en jøde.                                                                       
I skrifter fra 380-årene, får vi i 
klartekst vite om judaistene gjennom 

skriftene til Johannes Chrisostomus. 
En oppsummering av hans utfall mot 
judaistene: De overværer jødenes 
fester og faste,  De respekterer 
jødenes måte å leve på, de anså 
jødenes lærere å være mer trover-
dige enn kirkens lærere. De deltok 
i gudstjenesten på sabbaten i syn-
agogen. De hadde ærbødighet for 
Loven og profetbøkene (gamle tes-
tamentet). Og..de ble anklaget for å 
sitte ved samme bord og spise med 
jødene.  

For å vise at judaiseringsstemplet 
fulgte kristne i lang tid, tar vi med 
Biskopen i Lyon, Agobards brev 
fra ca. 825, med heftige angrep 
på judaistene i sin tid, i det 
kristne frankiske samfunn: -De er 
til ergrelse for mange, høy og lav.  
-Kristne kvinner ved hoffet har kon-
takt med jødiske kvinner (gir dem 
tøy bl.a.)  -Kristne gikk til synagogen 
på sabbaten og ved festene de 

Det er viktigt å påpeke at disse første 
troende alle var jøder. Evangeliet ble i 
første omgang skrevet av og til jøder, 
siden Messias selv og alle evangelienes 
og nytestamentets forfattere var messias-
troende jøder. Det var disse menneskene 
som var den første kriste menigheten! 
Derek Prince bruker å si at om det evan-

gelium vi forkynner ikke passer for jøder, 
så er det selvfølgelig et falskt evan-
gelium. Det evangelium Åge forkynner, 
som sier at loven har opphørt og at den 
troende må skape avstand til jødene, er 
ikke i harmoni med det evangelium som 
apostlene forkynte. 

hadde. -Noen sa til og med at 
jødene prekte bedre enn kirkens 
prester.    
Under den spanske inkvisisjonen, 
ble folk kalt judaister om de prak-
iserte bare noe som kunne føles 
som jødedom f.eks. å tenne lys 
på spesielle festdager eller å holde 
sabbat på den syvende dag.
Den siste store antijudaisten i Norge 
sa følgene: Norges historie i den 
siste menneskealder har vært en 
rask fremadskridende judaisering på 
alle samfundsområder.......... Jeg vil 
bare peke på at denne judaiserings-
prosess har vært så meget virkn-
ingsfullere og farligere i vårt land, 
som jødenes innflytelse i Norge 
inntil det aller siste var kamuflert og 
nesten usynlig. Kilde: “Kampen mel-
lelm arier og jødemakt. Vidkun Quis-
lings tale i Frankfurt 28. mars 1941 
om jødeproblemet,” Nasjonal Sam-
lings Rikstrykkeri, Oslo 1941

Bilder fra Antiokia. Fra den store lærer og leder 
Lucian fikk protestantene herfra sin Bibel; Textus 
receptus. Han oversatte og samlet Bibelen. Ennå 
i dag blir han fra katolsk hold kalt for judaist, fordi 
han hevdet at Guds bud også gjaldt for de kristne.
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Festning på Sinaihalvøya 

Funn fra første 
tempelperiode 

For første gang er det 
funnet gjenstander fra 
den første tempelperi-
ode på tempelhøyden! 
Potteskår fra en bolle 
er dekorert med bren-
nelinjer karakteristisk 
for den første tem-
pelperioden. En arke-
ologisk ekspedisjon fra 
israel antiquety author-
ity, (IAA) som våker 
over arbeidet til Waqf 
(den palestinske 
myndigheten på 
tempelhøyden) har 
avdekket disse 
funnene. Funnet ble 
gjort nær det 
sydøstlige hjørnet av 
den opphøyde 

plattformen som omgir 
klippemoskeen. Jeru-
salems distrikts arke-
olog avdekket funn 
som inneholdt 
fragmenter av 
keramiske gjenstander 
og rester av dyreknok-
ler. Funnene er datert 
til 8 - 6 århundre f.Kr.

Egyptiske arkeologer har funnet en fes-
tning som kan ha vært den faraoiske 
hærens hovedkvarter i over 1500 år. 

Festningen er etter all sannsynlighet bygget av 
Tutmose II, og ligger ved en by som ble kalt 
Tharu på Sinai-halvøya, i nordøstre delen av 
Egypt. Fra Tharu går det en gammel militærvei 
østover, og det var ved å følge denne veien 
funnet ble gjort. Arkeologer har arbeidet langs 
denne veien siden 1986, men det var først da 
det tidligere i år ble funnet inskripsjoner, at 
det var mulig å si noe mer om festningens 
opprinnelse, opplyser egyptiske myndigheter. 
I inskripsjonene blir tre faraoer nevnt: Tuth-
mosis II, som styrte fra 1512 f. Kr, og Seti 

I og Ramses II, som til sammen styrte Egypt 
fra 1318 til 1237 f.Kr.
“Linjen av festningsverk som var laget for å 
holde beduinene på avstand, møter vi aller-
ede i det egyptiske Mellomriket, og den kan 
fremdeles ses. Den består av en mur som 
er forsterket med små tårn. Dette formet et 
kompleks som både skulle forhindre at slaver 
rømte fra Egypt, men gjorde det også van-
skelig for beduiner å komme inn, når de ønsket 
å finne beite for sine dyr ved det fruktbare del-
taet (Gosen). Fra denne tiden blir vi også møtt 
av et forsvarsverk av en annen type, nemlig en 
bred kanal, som sannsynligvis forbandt sjøene 
der sammen. Det er funnet sterke forsvar-
sverk på begge sider av broen. Den store 
festningen som forsvarte broen var Tary fest-
ningen, som ofte ble nevnt som startpunktet for 
militære ekspedisjoner. festningene er bygget 
med murstein. 
“Tharu” var lokalisert ikke langt fra Deltaet der 
israelittene bodde. Området passer fint til å 
samle en stor hær av mennesker, hester og 
vogner. Moses kjente godt til Tharu, kanskje 
var dette det bibelske Sukkot? Hadde de pas-
sert her var de “ute” av Egypt, men ikke ute 
av egytisk territorium, som strakte seg helt 
til gruvene sør på Sinai og øst ved Timna-Eilat. 
Tharu ligger på Sinaihalvøya ca. 3 km nordøst 

for den moderne byen Qantara. Arkeologer, 
ledet av Abdel Maksoud, har arbeidet her siden 
1986, men det var først da de fant inskripsjoner 
at de kunne navngi stedet. Inskripsjonene er 
fra det 18-dynasti. 
Fra inskripsjonene: “År 1. Konge over øvre og 
nedre Egypt, Menmare (Seti I). Ødeleggelsen 
som det mektige sverdet til Pharaoh L.P.H. 
forårsaket blant de bortviste av Shasuene, 
fra festningen i Tharu til Pekanan, da hans 

kongelighet marsjerte mot dem som en 
frykinngytende løve, og gjorde dem til 
skjeletter i dalene, overmannet og tilin-
tetgjorde dem. Alle som slipper unna 
hans hånd sier: ‘Hans styrke mot fjerne 

land er styrken til hans far Amun, som har gjort 
ham til seierherre i landet”. (Denne inskripsjo-
nen er fra Theben, Luxor) 
Tharu er også nevnt i Ramesses III sin regjer-
ingstid i Papyrus Harris. Pekanan (Pe-kanan) 
regnes av noen forskere å bety 
det same som Kaanan. “ Tharu, 
ligger i begynnelsen av Horus-
veien” sier forskerne. 2. Mos. 
13:17-18. “Da Farao lot folket 
fare, skjedde det at Gud ikke 
ledet dem langs veien til filis-
trenes land (Horusveien), selv 
om den lå like ved. For Gud sa: 
“Folket kunne komme til å angre 
seg når de ser krig, og vende 
tilbake til Egypt. Så Gud lot folket 
ta en omvei gjennom ørkenen til 
Rødehavet. Israels barn drog opp fra landet 
Egypt i sluttet orden.”
Templet i Tharu er det første tempel som er 
funnet i nordre del av Sinai fra det 18 dynasti. 
Her ble det også funnet lagerhus hvor den 
egyptiske hær lagret korn og våpen. Det ble 
videre funnet ovner, segl og gjenstander av 
leire.
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Arslantepe 
Det var et arkeologisk 

høydepunkt da graven 
til en kongelig ble funnet 
i en gravhaug i Arslantepe. 
Sammen med dette funnet, 
er nye spørsmål blitt reist 
når det gjelder forbindelsene 
mellom Kaukasus og Eufrat 
kulturene. Arslantepe ligger 
ved Eufratelven. 
Metallegeringene som ble 
funnet, trodde man var ukjent 
på et så tidlig tidspunkt i 
historien. Analyser av bl.a. 
arsenikk-kobber legeringer, 
viser at folk på denne tiden 
hadde store kunnskaper i met-
allarbeid. Metall ble behan-
dlet på en måte som skulle 
gjøre kobberet sterkere.
Palasset som ligger nær 
gravhaugen representerer det 
aller eldste administrative 
palass i Midt-Østen, og 
inneholder et helt kompleks 
av bygninger som er satt 
sammen. Her finnes lagerrom 
og dekorerte vegger. Et av 
lagerrommene inneholdt hun-

Deler av Nehemjas mur funnet

Et lite stykke nede i skråningen ligger restene av to tårn. De har vært kjent i mange år og noen forskere har gjettet på 
at de kanskje kan dateres til Nehemjas tid, men man har aldri kunnet være sikker. Andre forskere daterte dem til så 
sent som det 2. århundre f.Kr. Etterhvert som en mer omfattende utgravning fant sted, oppdagen arkeologen Mazar 30 
meter av en mur mellom de to tårnene, men det ble også funnet en mengde potteskår og pilspisser nedenfor muren. 
Potteskårene kan med letthet dateres til persisk tid (539-330 f.Kr.) I tillegg ble det funnet flere segl, seglavtrykk 
og mange hundeskjeletter. Hundebegravelser var typisk for persisk tid. 
Under muren ble det ikke funnet noe materiale (potteskår, mynter 
eller seglavtrykk) som er yngre enn persisk tid. Dette har fått Mazar 
til å konkludere med at muren med de to kjente tårnene må være 
bygget midt i den persiske perioden og oppført av Nehemja. Arkeolo-
gen E.Stern, som er ekspert på keramikk fra persertiden, hevder at 
potteskårene som er funnet helt klart er fra denne tiden.
Mange har tidligere antatt Nehemjas bymur skulle finnes et eller annet 
sted nær toppen av Davidsbyen. Funnet av bymuren kommer derfor 
ikke som en stor overraskelse, men bekrefter en teori man lenge har 
hatt. Det er i hvert fall spennende at vi nå kan se og granske noe av en 
bymur Bibelen bruker mye spalteplass på å beskrive. 
 (Kilde: Jfr. TEL 2006-3, side 3-11.)

drevis av masseproduserte 
skåler, muligens brukt til å 
distribuere mat til arbeiderne, 
sier Frangipane, som leder 
utgravningene.
Den kongelige graven ble 
bygget like etter at det store 
palasset ble ødelagt ca. 3000 
f.Kr. Den inneholdt en formue 
i kobber, sølv og gull. Graven 
er ikke bare viktig pga sine 
våpen og viktige metallfunn, 
men for den detaljerte innsikt 
den kan gi omkring de 
hendelsene som førte til 
ødeleggelsen av dette sen-
teret. Gjennom arbeidet til 
Frangipane’s team, forstår vi 
også bedre hvilke valg som 
ble tatt som førte til at 
samfunnet endret seg. Dette 
forteller Henry Wright, pro-
fessor i antropologi ved Mich-
igan Universitetet og ledende 
vitenskapsmann i studier av 
komplekse samfunn og opp-
ståelsen av sivilisasjoner. Til 
Discovery News sier han: 
“Jeg tror dette er det viktig-

ste arbeid som gjøres for å 
avdekke et senter for en tidlig 
statsdannelse i sydvest Asia. 
(Kilder:American Journal of Archae-

ology, Vol. 105, No. 3 Jul. 2001), 
pp. 463-511   (article consists of 49 
pages) Published by: Archaeological 
Institute of America  og Discovery 
News
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En dronnings segl 
 
Kong Akabs (872-851) dronning, Jezabel, får mye 
omtale i 1. Kongebok 16:29 og de følgende kapitler, 
og igjen i 2. Kongebok kapitlene 9 og 10. Har arke-
ologene funnet et segl som tilhørte denne brutale 
dronning? Ifølge Marjo C. A. Korpel, som er profes-
sor i Gammel Testamentet ved universitetet i Utrecht 
i Holland, så har de det. Man vet ikke når seglet 
opprinnelig ble funnet. Som så mange andre antikke 
gjenstander, dukket det opp fra private samlinger. 
Men hva indikerer at dette seglet har tilhørt Jesabel?

Først og fremst bærer det inskripsjonen YZBL, som 
er den hebraiske stavemåten for Jesabel. Da seglet 
ble offentliggjort første gang i 1964, ble denne 
stavemåten anført, men likevel ikke identifisert med 
dronning Jesabel. Dette til tross for at seglet absolutt 
var en dronning værdig. Marjo Korpel mener at det 
lille avbrukne stykket i toppen av seglet, ikke bare 
har hatt påtrykt ALEPH, men faktisk har inneholdt 
to ord, LAMED og ALEPH. Dette vil gi lesemåten 
L’YZBL som kan oversettes “tilhørende Jesabel”. Et 
slikt avtrykk ville passe godt med 
andre funn, som bærer lignende 
inskripsjoner. Eksempelvis hånd-
tak til krukker som for eksempel 
har påtrykt l’melekh - “tilhørende 
kongen”.

Symboler
Men den rike dekoreringen på 
seglet er også spesiell. Av sym-
bolene kan det nevnes at en 
bevinget sfinks med kvinneansikt 
og hunnløvekropp med krone på 
hodet. På den nedre halvdel ses 
to kobraer, som ofte kan ses på 
hodebekledningen hos egyptiske 
royale og guder. Nettopp forbind-
elsen til en guddommeliggørelse 
kan også forklare Bibelens meget 
negative tale av Jesabel. 
Under falken som er avbildet på seglet, får man 
øye på ennå et symbol, som anslås å være en 
lotusblomst. Denne settes bl.a. i forbindelse med 
kongelige kvinner. Disse symbolene er kjent fra 
Egypt, men også fra Fønikia. Hvis eieren har hatt 
en kjærlighet til egyptiske eller fønikiske symboler, 
så er disse opplagte. Jesabel var av fønisk avstamn-
ing, idet hennes far var fønisk konge, 1. Kong. 
16:31.) (Kilde: Fra Hans-Henrik Lærke TEL (Kilde 
og fotos: Biblical Archaeology Review, Mar/Apr 
2008).

Da Jesus og disiplene var 
i Kapernaum...”kom de som 
krevet inn tempelskatten, til 
Peter og sa: Betaler ikke deres 
Mester tempelskatt?”...Jesus 
argumenterer med disiplene 
og sier videre: “Likevel, for at 
vi ikke skal støte dem, gå ned 
til sjøen, kast ut en krok og ta 
den fisken som kommer opp 
først. Og når du har åpnet 
munnen på den, skal du finne 
et pengestykke. Ta det og gi 
det til dem for Meg og for deg.”  
Matt. 17:24.27. Dette er en 
halv shekel som tilsvarte tem-
pelskat-
ten på 
denne 
tiden. 

En halv shekel tempelskatt

Bibelen 
hevder at 
Noa 
landet 
med 
arken på 
Ararat-
fjellene. 
Herfra 
startet en 
ny kultur 

som senere spredte seg “da 
de dro fra øst” og bosatte seg 
på en slette der de bygde 
et tårn, (1. Mos. 11:1). Arke-
ologien i både Armenia og 
Øst-Tyrkia har har framgang i 
dette århundre. Sivilisasjonen 
som ble avdekket i Sumer 
er ikke lenger betraktet som 
den eldste. Det er derimot 
rike funn i øst-Tyrkia og nå 

også i Armenia og i landene 
mellom elvene Arax-Kura like 
bak Araratfjellet. Her oppe 
startet en kultur lett gjenkjen-
nelig på sine spesielle deko-
rterte potteskår: Halaf. Via 
disse potteskårene kan vi 
så følge Araratfolkets van-
dringer fra øst nedover elven 
Murat-Eufrat og videre til 
de eldgamle bosetningene i 
SanliUrfa distriktet. I byen 
Kazane (som man ikke vet 
det opprinnelige navnet på) 
har man funnet de rikeste 
forekomster av Halaf-potte-
kultur. At de fulgte elven 
vest og sydover er naturlig 
utfra beste framkomstvei og 
behovet for vann til sine 
mange dyr.

Potteskår som viser veien 
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Arkeolog korrigerer feiltolket funn 
I forrige nummer av MVV inkluderte vi en historie fra Jerusalem 
Post, der dr. Eilat Mazar bekendtgjorde at man i Davidsbyen 
hadde funnet et segl med en inskripsjon som viste de hebraiske 
bokstavene tav, mem og chet. Alle hebraiske bogstaver er kon-
sonanter, og dr. Mazar leste dem som familienavnet “Temech” 
og henviser til Nehemjas’ bok 7:55, hvor navnet står for en av 
de tempelansatte som ble ført i fangeskap av Nebukadnesar og 
senere vendte hjem etter eksilet. 

Rettvendt eller speilvendt
Problemet med Mazars tolkning er at hun leste seglets inskripjon 
rettvendt. Et segl er jo ment å lage et avtrykk i leire, og når seglet har satt sitt avtrykk, står 
inskripsjonen naturligvis rettvendt. Akkurat som et stempel på et papir. På seglet vil navnet 
stå speilvendt. Når inskriptionen leses speilvendt blir bokstavene i stedet shin, lamed, mem 
og tav. Det kan leses som familienavnet “Shelomith”, som nevnes flere ganger i det gamle 
Testamente, f.eks i 3. Mos. 24:11. 1. Krøn. 23:18.26.28 og i 2. Krøn. 11:20, men også i Ezra 
8:10, under opptegnelser over dem som vendte hjem til Jerusalem fra Babylon. Det er altså 
et relativt vanlig navn og kan som sådan ikke relateres til en bestemt person i det gamle 
Testamente. Seglet blir ikke noe mindre spennende av den grunn. Mazar har nå oppgitt sin 
tolkning og foretrekker selv å lese seglets inskripsjon som “Shelomith”. 

Stedet for det bibelske 
Tamar, Mezad Hazeva, er 
lokalisert vest for kilden 
Ein Hazeva, i det sentrale 
Arava i Israel. Den ligger 
midt i et viktig krysspunkt 
av veier som gikk vestover, 
sydover og mot nordøst. 
Vestover gikk veien over 
den omtalte skorpionveien 
(Maale Akrabim), og fort-
satte til BeerSheba. Sydo-
ver gikk veien langs Arava 
til Yotvata og Eilat og 
veien mot nordøst gikk 
mot Dødehavet, En Gedi 

og videre til Jerusalem. Det 
var trolig et viktig militært 
sentrum på den bibelske 
Tamars tid. Restene som 
er funnet her inkluderer 
bl.a tre festninger datert 
til første tempelperioden 
(kongetiden). Senere bygnin-
ger er fra nabateerne (Petra) 
og romersk periode. En av 
de mest imponerende funn er 
en samling av hellige edo-
mittiske gjenstander, ca. 70 
stk. laget av leire og noen 
få av stein, som var begravd 
i en brønn på nordsiden av 

området, nær en liten bygn-
ing. Gjenstandene var tydelig 
knust med vilje.
 
Israels grenser.
I Esek. 47:19 leer vi: “På sør-
siden, mot sør, skal grensen 
gå fra Tamar til vannene ved 
Meribat-Kadesj (der Moses 
slo på steinen), langs bekken 

(egypterbekken) til 
Storhavet. Dette er sørsiden, 
mot sør”. Hvor er så vannene 
ved Meriba-Kadesj og  Wadi 
Hareidin,  egypterbekkens 
grense? Dette skriver vi mer 
om i neste MVV.

Tamar - grensebyen mot Edom



56                  Mens Vi Venter  nr. 52   2/2008

B-BLAD RETURADRESSE:
MENS VI VENTER
P.B.75
4291 KOPERVIK

Pastor Hal Mayer 
(omtalt i MVV ang søndagslover i Norge)
har møter i Moss Adventkirke den 23 
august kl 11:45 og etter lunsj.
Adresse: 55 Helgerødgata, på Jeløy
Emnene er:
1. økumenisk arroganse
2. Det hellige 
romerske imperium 
gjenoppstår.

SPENNENDE TALERE PÅ BESØK I AUGUST:

Treenighetens historie
Siste helg i august kommer Allan Trump 
fra Smyrna ministries til Norge.
For informasjon om møtene 
ring tlf 97778853 eller 93407755 
etter 6 august

1:
2:

Ild fra himmelen - NY DVD  
Ild fra himmelen er en film om den kar-
ismatiske bevegelse de siste 100 år fra 
Asuza Street i 1907 til Lakeland Flor-
ida 2008. Gjennom over 3 timer pre-
senteres “tegn og under” forførelsene 
som brer seg som ild i mange 
kirkesamfunn. På grundig vis omhan-
dles bakgrunnen for Lattervekkelsen 
fra Toronto. Filmen inneholder materi-
ale om Trosbevegelsen med Kenneth 
Hagin, Kenneth Copeland & Benny 
Hinn, Kansas City profetene & Vine-
yard. I tillegg presenteres den Katolske 
Karismatiske Bevegelse og forbin-

delsene til Mariaåpenbaringene 
i Medjugorje. Videre trekker 
filmen linjene fra
den karismatiske bevegelse til 
Kundalinikraft og til New Age. 
Denne filmen avslører det spirit-
istiske bedraget som har lurt seg inn 
i kirkesamfunnene, og gir god bak-
grunnsinformasjon for å forstå nødv-
endigheten av å kalle Guds folk ut av 
“Babylon den store”.

Filmen kan forhåndsbestilles nå ved å 
sende e.post til: film@bedrag.no

Filmen er i utgangspunktet gratis, 
men det kan bli vedlagt giro for frivil-
lig støtte til prosjektet. Filmen for-
ventes å være klar til utsendelse i 
løpet av høsten 2008.
 


