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Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem!
Og når i angst mitt hjerte banker,
da må du kalle motet frem!
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
si så hva du har tenkt, o Gud!
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.
Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned.
Den tørrer tåren som den skapte,
og leger såret som den slo.
Dens vei går gjennom det vi tapte,
den gir oss mere enn den tok!
(Jacob Pauli 1902. Nr. 530 v. 2-3 i Sangboken.)

Redaksjonen vil ønske leserne en velsignet god sommer!
Neste nummer av Bibelsk Tro kommer i oktober.
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Den avkristnede stat
Av Olav Hermod Kydland

Den 21. mai 2012 var en spesiell dag for Norge.
Da avgjorde det norske Storting mot tre stemmer
fra Senterpartiet at ”den evangelisk-lutherske
Religion” ikke skal være statsreligion for
kongeriket Norge lenger.
Det er med vemod og sorg at landet vårt nå
ikke skal ha Den hellige Skrift og de evangelisklutherske bekjennelsesskriftene som basis for
lovverket og samfunnslivet.
Stortinget har med dette kvittet seg med en
tusenårig kristen tradisjon. Gulatingsloven av
1024 åpner slik: ”Dette er opphavet til lovene
våre at me skal venda oss mot aust og be til
Kvite-Krist om godt år og fred, at me må få
halda landet vårt bygd og drotten vår ved god
helse. Han være vår ven og Gud være ven åt oss
alle.”
Ifølge § 112 i Grunnloven er det ulovlig å
endre loven slik som Stortinget har gjort. For
endringene kommer i konflikt med Grunnlovens
prinsipper og konstitusjonens ånd. Men dette
har Stortinget ikke brydd seg om. Heller ikke
har en foretatt noen juridisk vurdering angående
forandringene av Grunnloven.
Stortinget har nå forkastet ”den evangelisklutherske religion” som verdigrunnlag for staten,
men i stedet har man endret § 2 til å lyde:
”Værdigrundlaget forbliver vor kristne
og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal
sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneske
rettighederne.”
Den nye § 2 er svært upresis. For vår kristne og
humanistiske arv kan tolkes på flere forskjellige
måter. For i kristendommen er Den treenige Gud
sentrum, men i humanismen er mennesket selv
med dets behov og begjær, sentrum. Følgelig er
det innlysende at formuleringene er uklare og
delvis selvmotsigende.
Endringen av Grunnloven fører til at Den
hellige skrift og bekjennelsesskriftene ikke
lenger skal være verdigrunnlaget for staten. Med
4

andre ord: Den treenige Guds skaperordning og
livslover for samfunnet er blitt forkastet. Følgelig
er kristendommens åpenbaringskarakter, abso
lutte verdi og sannhet oppgitt.
Vi har nå fått en sekulær stat hvor staten skal
være ”nøytral” overfor alle livssyn og religioner,
men støtte dem økonomisk på lik linje med
Den norske kirke. Konsekvensen av dette er at
staten prinsipielt oppgir sin tusenårige aksept av
kristendommens sannhets- og eksklusivitetskrav.
Med andre ord: Den treenige Gud og bibelsk
kristendom, den eneste åpenbarings- og
frelsesreligion, degraderes og likestilles med
andre livssyn og religioner. Følgelig oppgraderes
alle andre religioner og livssyn som er oppstått
blant falne mennesker etter inspirasjon fra
”denne verdens gud”.
Dette er ikke noe annet enn et åpent opprør
mot kongenes konge og herrenes herre”
(Åp 19,16).
Dette innvarsler en ny tid og framtid
hvor kristendommen er avleggs og litt etter
litt kastes på skraphaugen. Samfunnet skal
omformes i samsvar med multikulturalismen
og globaliseringen. ”Den evangelisk-lutherske
Religion” har vært en hemsko for omformingen
av et sosialistisk samfunn, men nå tror mange at
det skal bli så mye bedre. Da bør de lese Rom
1,18-32.
Sosialistenes lange kamp mot kristen
dommen i Norge ser ut til å ha lykkes. Professor
Edvard Bull, som da var nestformann i Det
norske Arbeiderparti, skrev i 1923 boka:
”Kommunisme og religion” hvor han blant
annet sier: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom
sykepleien og begravelsen og ekteskapet og
fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig
mot den bestående lutherdom som andre
fordummende sekter”. Videre sier han: ”Barna
skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som
skal gjøre dem til det”.
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Kommunisten Erling Falck var også en
medhjeper i sosialistenes strategi for å få
bort den evangelisk-lutherske kristendom
fra samfunnet. Han trimmet materialistisk
ungdom i kommunismens ideologi. Falck reiste
mye, og i Frankrike hadde han fått erfart at
den avkristnede staten hadde den frie kirken
til motstander. Derfor ga han to gode råd til
sosialdemokratene:
1. Behold statskirken og bruk den som
politisk middel. 2. Bruk liberalteologien som
gissel for å tømme kirken for innhold. Når den
er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin
frihet.
Når det gjelder Den norske kirke og andre
trossamfunn, heter det nå i Grunnlovens § 16:
“Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk
Kirke, forbliver Norges Folkekirke og under
støttes som saadan af Staten. Nærmere
Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved
Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle
understøttes paa lige Linje.”
Vi skal legge merke til at står “en evangeliskluthersk kirke”. En kan gjerne spørre hva
som ligger i dette. Det er underlig at verken
Skriften eller bekjennelseskriftene er nevnt som
bekjennelsesgrunnlag. Hvorfor ikke? Merk også

Andakt
uttrykket “forbliver Norges Folkekirke”. DnK
har aldri vært betegnet som “Norges Folkekirke”
i Grunnloven. Spørsmålet er nå om “Folkekirke”
betyr at teologien skal avgjøres av “folket” ved
stortingslovgivning eller i kirkelige organer!
Dessuten er også Folkekirken økonomisk
avhengig av det til en hver tid sittende Storting.
Sosialistene har lyktes i stor grad med sin
strategi både med staten og med DnK. Staten
er blitt befridd fra ”Den evangelisk-lutherske
Religion”. En blodløs og kraftløs kirke har fått
en viss frihet til å utnevne sine egne biskoper og
proster. Men ingen må tro at bibeltro prester vil
bli utnevnt til biskoper. Kirkens liberale ledere
vil nok sørge for å få enda flere ”blodløse og
kraftløse” biskoper med relativt svak sans for
Bibelens hellige Gud, blir utnevnt.
Guds folk må imidlertid ikke gi opp, men
forsette å be og forkynne evangeliet. For Herren
Jesus har gitt løfte om å være med sine alle
dager inntil verdens ende (Mat 28,20). Men vi
vil rope en advarsel til det norske folk og dets
ledere at de bør besinne seg på Herrens ord:
”For det folk og det rike som ikke vil tjene deg,
skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt
øde” (Jes 60,12). o

En ny vandring!
Av Egon Jensen

”Hver den som tror at Jesus er Kristus, er
født av Gud. Og hver den som elsker Faderen,
elsker også den som er født av ham. På dette
kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker
Gud og holder hans bud.” (1 Joh 5,1-2)
Vi møter tre ord som går igjen i teksten
her; troen, kjærligheten og lydigheten. Det er
noe Johannes ønsker skal klinge i en kristens
øre. Det er denne treklang; tro, elske og gjøre/
holde Guds bud. Det er ikke tale om tro uten
kjærlighet og lydighet. Heller ikke kjærlighet
og lydighet uten tro, men tro på Jesus Kristus,

elsk Gud og hans barn og gjør Guds vilje! Det
er en sammenheng her. Det er uttrykk for den
nye fødsel, og gir seier over verden.
Den broderkjærlighet Johannes taler til oss
om, er de kristnes innbyrdes kjærlighet. Det er
den som står i sentrum i vår tekst. Det er de
kristne brødre og søstre som du og jeg har en
spesiell forpliktelse overfor.
I kap. 4,10 står det: ”I dette er kjærligheten,
ikke at vi har elsket Gud, men at han har
elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre
synder.” Dette er verdt å legge merke til. Guds
5
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kjærlighet kommer altså først, og er størst!
I Rom 3,11 står det: ”Det er ikke én som er
forstandig, det er ikke én som søker Gud.” Det
er altså intet menneske som av seg selv søker
Gud. Men det er Gud som oppsøker og kaller
på mennesker.
Gud viser sin kjærlighet til deg og meg ved
at han sendte Jesus her til verden, og lot ham
dø på et kors. Jesus bar dine og mine synder. På
Golgata kors betalte Jesus din regning overfor
Gud. Så nå er det fri adgang inn til den tre
ganger Hellige Gud for en synder som deg og
meg, ved troen på Jesus.
Du og jeg har bare adgang til Gud gjennom
Jesus. Uten ham er døren alltid lukket inn til
himlen. Du kommer aldri uten om Jesus!
Men ved korsets fot, med blikket hvilende
på Jesus, møter du Guds grenseløse kjærlighet
til deg og meg. Og bare der! Guds kjærlighet
møter du gjennom Jesus. Når du og jeg kommer
til ham med vår synd og vender oss til ham i
tro, da er vi frelst! Da fødes kjærligheten i et
menneskes hjerte til brødre og søstre i Herren.
Derfor er den kristne menighet velsignet å være
i. Vi elsker Gud, fordi han elsket oss først. Vi
elsker Guds barn, fordi han elsket dem og oss
først! Kan du se at det er en nøye sammenheng
her? En ny fødsel må til før kjærligheten fødes
i et menneskes hjerte. Denne nye fødsel skjer i
et menneskes hjerte ved troen på Jesus Kristus.
I 1 Joh 4,17 står det: ”I dette er kjærligheten
blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet
på dommens dag. For slik som han er, slik er
også vi i denne verden.”
Som Jesus i himlen er omgitt av Guds kjær
lighet, slik er du som er en kristen, også omgitt
av Guds kjærlighet. For du er ved troen på
Jesus er skjult i ham. Derfor behøver en kristen
ikke å frykte dommens dag. Nei, for Jesus har
ført en kristen fra døden til livet, og vil føre
dem til livet i evigheten. På dommens dag går
den kristne fri for Jesu skyld.
Derfor lever en kristen ikke i synd og finner
ingen hvile i synden. Et Guds barn må ha gjort
opp med sin himmelske Far og med brødre og
søstre i Herren. Derfor lever en kristen ikke
6
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med hat eller et utilgivelig sinn. Jesus sa en
gang til sine disipler:
”Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke
deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene
deres” (Mark 11,26). Så alvorlig er det!
Det betyr at vi ikke skal akseptere synd
iblant oss. Det gjorde heller ikke Jesus overfor
ekteskapsbryteren. Han sa: ”Gå bort og synd
ikke mer!” (Joh 8,11). Et nytt liv begynte. En
kristens liv og vandring er annerledes enn den
gudløses. Et Guds barn lever av Guds ord og
lever etter det. Det er Guds ord som bestemmer
over en kristens liv og handlinger. For du som
er et Guds barn, er født på ny og vandrer mot
himlen. Din vandring her i verden er derfor
annerledes, for ditt mål er himlen! Det har sine
kjennemerker i ditt hverdagsliv.
Den kjærlighet som er født inn i ditt hjerte,
er ikke likegyldig med Guds ord og Guds bud.
Det er en rettesnor for alle dine handlinger.
Derfor er det viktig at du alltid har ditt blikk
rettet mot Jesus og hans ord. Da blir du bevart
hos ham hele veien hjem til de evige boliger.
Må Gud velsigne oss!
(Oversatt fra dansk) o

Min fremtidsdag er lys og lang,
den rekker bakom tidens tvang,
der Gud og Lammet selv jeg ser
og ingen nød skal være mer.
En evig arv hos Gud jeg har,
i himlen er den i forvar.
Og under prøvetiden her
jeg får av Gud hva nyttig er.
Men, Herre Jesus, lær du meg
å leve mere helt for deg
den korte tid jeg har igjen,
på veien hjem til himmelen!
(Nils Frykman 1883, Til norsk 1890.
Sangboken nr 885, v. 1-2 og 5.)

Dikt
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Ordet tolkes
Å se nå blott:
Alt godt
er fått
til liv og salighet i Ham,
Å, hvor Guds sønn er misforstått,
foraktet, spottet og forrådt,
som bar din synd og skyld og skam,
som offerlam.
Å, se deg fri
deri
og gi
ham hjerte ditt slik som du er.
Hva har all verden her å si
når dette livet er forbi?
Nei, fly til Jesus nå og her!
Han er deg nær.
Ja, han er nær
just her,
især
Når Ordet tolkes deg. Så fly
til ham aldeles slik du er!
Din synd og skyld og dom er svær,
Men se hva Jesus må bety,
og kom på ny!

Det er fullbrakt!
Betrakt
hans makt
som nå har gitt deg nådens kall.
Du vet deg dømt og ødelagt,
men se nå hans forsoningspakt,
som har opprettet dine fall
foruten tall.
Han, smertens mann,
er sann
og kan
nå gi deg liv og barnekår.
Han satte nemlig alt i stand
til frelse for deg. Se på han!
Se hans fullbrakte verk som står
om alt forgår.
Av Olav Nergård
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Korsets evangelium
Av Mikkel Vigilius

”Den sanne teologi og det sanne kjennskap til
Gud finnes i Kristus som korsfestet”.
Dette er Luthers ord. Når vi leser dem i dag
ligger det nær å tenke at de ikke sier noe vesentlig
nytt. Vi har hørt det før og er vel enige om dette.
Bør vi ikke komme videre til andre deler av Guds
ord og til kristenlivet i praksis?
Den lutherske betoning av korset er på ingen
måte en hindring for å favne hele Bibelens fylde
eller utfolde et fullt kristenliv i tjeneste, lovsang
og misjon. Betoningen av korset er ikke en
hindring, men en forutsetning.
All bibelsk teologi har sitt sentrum i Kristus
som korsfestet. Bare i lys av Jesu lidelse og død
for våre synder kan det tales sant bibelsk og
evangelisk om Guds vesen, om troen, frelsen,
bønnen, misjonen og om alle andre deler av
Bibelens budskap.
Og alt sant kristenliv har sitt utspring i dette
evangelium. Hva er det som gjør mitt liv til et
kristent liv? Ikke en rekke bestemte meninger og
en bestemt livsstil, men min forbindelse med den
korsfestede. Han gjør meg til en kristen! Ved hans
stedfortredende gjerning er alt mitt blitt hans og
alt hans er blitt mitt. Hans kors gir meg syndenes
forlatelse, og her begynner det nye livet.
Troens liv skapes og fornyes ved korsets
evangelium. Ved det mottar jeg Ånden og et nytt
åndelig liv.
”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred...” (Gal 5,22). Det er nettopp disse fruktene
jeg ønsker å se i mitt liv. Men hvordan skal de
komme fram?
Så befriende er det: Jeg verken kan eller skal
frambringe dem selv. Ånden skaper dem. Og han
gjør det gjennom evangeliet om Jesus som min
frelser.
Én ting har jeg å gjøre: Lytte til evangeliet,
takke for det og hvile i det hver dag!
”Å, for et slag det er mot vår arme, stolte,
selvhjulpne natur: Du makter ingen ting. Vil
8

du ha Ånden, så må du bli stille. Og bare ved
å høre – stille og uvirksomt høre og motta
barmhjertighet og forlatelse – skal du få liv, den
Hellige Ånd med dens frukter: Glede, fred og
kjærlighet” (C. O. Rosenius).
I evangeliet om Jesus finner jeg også kilden til
en åndskraftig vitnetjeneste. Sanne og ekte vitner
blir vi kun når vi har vår glede i Jesus som vår
herlige frelser.
”Men gled dere ikke over dette at åndene er
dere lydige! Gled dere heller over at navnene
deres er innskrevet i himmelen!” (Luk 10,20).
Skal vi være noe verd som vitner må vår glede
ha den rette forankring. Resultatene kan svinge.
Vi er derfor på gyngende grunn hvis vi baserer
vår glede på dem.
Det vi skal være opptatt av, sier Jesus, er
evangeliet. Igjen og igjen må vi ta det til oss.
”Ditt navn for Jesu skyld er innskrevet i himlen!
Du skal ikke dø, men leve på grunn av Jesus!”
Hører vi dette budskapet, får vi trang til å vitne
om ham.
Vi kan ikke gjøre oss selv til vitner. Det er
det bare Jesus som kan. Og han gjør det når vi
lever nær ham ved å tilegne oss evangeliet om
ham. Da åpnes det for en kilde med levende vann
innenfra.
”Å selv forsøke å manne seg opp til å vitne
om Kristus nytter intet. Det blir ikke til noe. Alt
er så tungt og umulig. Om vitnesbyrdet likevel
blir presset fram blir det så kraftløst og lunkent
at det ikke kan gi noe liv. Derfor må alle vi som
arbeider på menneskers frelse huske på Jesu ord
om kilden i det indre. Et sunt og levende trosliv
med ham er det eneste som gir verden liv. Da
først blir det en kilde som med indre tvingende
kraft veller fram” (C. O. Rosenius).
Nøkkelen til et liv i sann trosglede, ekte
vitnesbyrd og nestekjærlig tjeneste finnes i
korsets evangelium. Det er Guds kraft både til
rettferdiggjørelse og helliggjørelse og forløsning.

4/2012

I dette evangelium finner jeg kraften til å stå
fast og holde ut i troen fram til forløsningen,
uansett hva som møter meg av motgang og
motstand. For evangeliet forteller meg at Gud
for Jesu skyld er for meg. Jeg er i hans sterke og
gode hender, han som i alle forhold ser og vil
mitt beste. Han som elsket meg så høyt at han
ofret sin eneste Sønn for meg. Skulle jeg kunne
være noe bedre sted enn i hans allmektige
hender? ”Han som ikke sparte sin egen Sønn,
men ga ham for oss alle, hvordan skulle han
kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?”
(Rom 8,32)
Hvordan enn Gud fører meg her i livet, så
vet jeg at det alltid går mot herlighet. Det er
evangeliets løfte at det for Jesu skyld går mot
seier, forløsning og nyskapelse. Han har gått
foran og vi følger etter mot en ny himmel og
en ny jord hvor rettferdighet bor. Det vet vi,
og derfor er grunntonen i kristenlivet under
alle forhold glede og fortrøstning ved korsets
evangelium.
Det er guddommelig kraft, trøst og liv i dette
evangelium under alle livsforhold. Men hvorfor
opplever vi det da så lite? Hva er grunnen til at vi
snarere opplever evangeliet selvfølgelig, trivielt
og teoretisk?
Vi har nettopp sagt farvel til et elevkull
på LMH (juli 2003). Avslutningsdagen ble
usedvanlig rik. Mange elever avla vitnesbyrd
med samme grunntone: Her på skolen har jeg
virkelig møtt Jesus! Jeg har funnet frelsesvisshet
i evangeliet om ham. Jesus er blitt stor og herlig
for meg. Da jeg kom kjente jeg evangeliet med
hodet, men nå er det blitt liv for mitt hjerte.
En annen hovedsak gikk også igjen: Her på
skolen er jeg blitt rystet i møte med Gud. Jeg
møtte ham på en helt ny måte. Jeg ble redd for
ham og redd for at jeg ikke var frelst. Jeg så at
synden var alvorlig. Jeg kom i anfektelse og i
nød for min frelse.
Det er tankevekkende at når Paulus i Romer
brevet vil føre oss fram til frimodig tro på Jesus,
så begynner han med å tale om Guds vrede
(Rom 1,18). Og her blir han til det ikke er noe
igjen hos oss selv. Til vi alle uten forskjell står

Bladklipp
tomhendt og straffskyldige for Guds domstol.
På denne bakgrunn bryter evangeliet om
stedfortrederen fram som et under.
Luther var ikke i tvil om hva årsaken
til katolikkenes og svermernes ringeakt for
evangeliet var. De hadde ikke møtt Gud slik
han virkelig er! De hadde ikke opplevd den
”vredesberøring” som er inngangen til alt sant
trosliv.
Det hadde Luther opplevd, helt enkelt ved
å lese Bibelen. Han tok Bibelens ord om Gud
alvorlig og ble rystet av anfektelse og angst ved
tanken på at han skulle møte ham.
Tenk at det skjer i dag også. Dog skjer det så
sjelden. Vi kaller oss vekkelsesbevegelser, men
hvor ofte hører vi vitnesbyrd om mennesker som
opplever syndenød og angst for Guds vrede?
Kraften i Jesu kors åpner seg ikke for oss
før vi selv erfarer hva det dreier seg om i Jesu
lidelser på korset. Først da ser vi at han er under
vreden i mitt sted. For mine synders skyld. Til
frelse for meg! Da bryter troen fram, og gleden
og lovsangen.
”Om jeg for min del kunne tro det som Jesus
sier til den lamme: Dine synder er deg forlatt!
– At jeg ikke lenger behøver å tenke på Guds
vrede! Da skulle jeg stå på hodet av fryd, ja alt
skulle være sukker og gull for meg, ja bare evig
liv” (Luther).
Gud er den samme i dag. I Ordet møter
vi ham. Måtte det skje! Og måtte det for
mange i vår generasjon føre til sann gudsfrykt,
syndserkjennelse og jubel over korsets rike
evangelium!
(Leder i ”Båndet” nr 4-2003. Gjengitt med
tillatelse. Oversettelse v/Brix/Endresen.) o
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Minneord kommer i neste nummer
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Guds nærvær og bolig
Av Kristoffer Fjelde

Guds nærvær alle steder er et stort under. Ja,
det er som salmisten synger ut: ”Å forstå dette
er for forunderlig for meg, det er for høyt, jeg
makter det ikke.” Sal 139,6.
Men Gud er ikke bare nær som den allmektige,
jordens og himmelens skaper, han er spesielt nær
sine barn som deres far. ”Som en far forbarmer
seg over sine barn, forbarmer Herren seg over
dem som frykter ham” Sal 103,13.
Men Gud er ikke bare nær og nærværende
hos sine. Han bor hos dem som er sønderknust
og nedbøyet i ånden. (Jes 57,15). ”Der hvor Guds
hellighet hersker så alt er umulig for synderen
selv, der bor Gud”.
Og Gud bor bare der! Og der bor han med all
sin nåde og gave, for det er bare der det virkelig er

behov og plass for disse. Det er både ransakende
og trøstende å lese om tolleren og fariseeren
i templet, (Luk 18,10 flg) om menigheten i
Laodikea (Åp 3,14 flg) og om menigheten i
Filadelfia (Åp 3,7 flg).
Av vår gamle natur er vi alle fariseere og
tenker som fariseere. Det vil si at vi tror Gud bor
hos oss når ”vi får noe til”. Men Gud er husløs
når vi får noe til! For å skaffe seg husrom må
han bryte ned alt vi får til! Vår kristendom, vår
tro, vår bønn, vår seier, ja, alt vårt! Og så må han
gjøre ferdig det som er sønderbrutt! Det gjør han
ved å bli hos den sønderknuste og nedbøyde, som
da gjenopplives og levendegjøres i Guds nåde og
gave. o

Hva skal vi med Jesus i dag?
Av Odd Eivind Stensland

Dette er overskriften på en julebetraktning som
Einar Gelius skrev i VG 24.12. 2011.
Han begynner med å nevne Luk 2,11 ”I dag
er det født dere en frelser, som er Messias,
Herren – i Davids by” Istedenfor at vi får høre
om Jesus som ”skal frelse sitt folk fra deres
synder” (Mat 1,21), at han levde mitt liv, bar alle
min synder, og ble min stedfortreder i ett og alt,
og ble vår redning for tid og for evighet, bruker
Gelius hele artikkelen til å tale imot det som er
sann kristendom. Derfor har dette spørsmålet
igjen blitt aktualisert, fordi jeg tror ikke at han
er den eneste som har slike tanker om Jesus og
frelsen. Gelius skiver: ”…tror beretningen om
Jesus har mye å si oss. Men kirka har gjennom
sin teologi og sitt religiøse språk skapt avstand
til dagens mennesker. Historien om Jesu fødsel er
eksempelvis blitt fremstilt som en frelseshistorie:
10

Vi mennesker trenger å bli frelst for ikke å gå
fortapt. Jesus blir fremstilt som redningsmannen,
som ved sin fødsel og død har gjennomrettet
vårt forhold til Gud. Vi må erkjenne våre synder
og alle våre feiltrinn – og så, vips – ved å slutte
seg til kirkas bekjennelsesskrifter, er man blitt
en såkalt god kristen. Da er man frelst. Jeg har
ofte lurt på hvordan dette regnestykket ser ut.
Først er man skapt av Gud, og alt ”såre godt”,
deretter blir man ”bortvendt” fra Gud i ”syndens
pøl” – og etter noen dogmatiske øvelser ved å tro
på Jesus som frelser, har man plutselig fått Guds
velvilje og er tatt inn i varmen igjen.
Kirka har med andre ord gjennom sine dogmer
innbilt oss at Gud krever offer for å bli forsonet
med oss mennesker. Tanken om forsoningsoffer
kommer fra den jødiske tradisjonen, der man
ofret dyr for å blidgjøre Gud. Men Gud trenger
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overhodet ikke å bli forsonet med oss. Gud
elsker oss og har alltid elsket oss, akkurat slik
vi er. Det står i profeten Hoseas bok i Det gamle
testamentet at Gud sier: ”Jeg vil se kjærlighet,
ikke slaktoffer.” Denne tanken om Jesus som
et slags offer, er en forvrengning av det Jesus
selv sier. For Jesus sier jo at ”Guds rike er inn i
dere.” Med andre ord at Gud, som denne verdens
livgiver og opprettholder, er en kraft i oss som
aldri har forlatt oss. Vi kan i hvert fall legge fra
oss forestillingen om at Jesu fødsel har noe med
vår frelse å gjøre, i den betydning å gjenopprette
kontakten med Gud og for å unngå fortapelsen.”
Ingen synd
Gelius nevner videre en film som har betydd
mye for han. Det er ”Så som i himmelen” av
Kaj Pollack. ”Filmen handler om den berømte
dirigenten som drar tilbake til sin hjembygd.
Her overtar han ansvaret for kirkekoret, men
kommer snart i konflikt med presten og de
konservative kreftene i menigheten. Filmen
er et oppgjør med kirkas forkynnelse av synd.
I følge Pollack har kirkas syndsbegrep hatt en
katastrofal innflytelse på vår selvfølelse – og
dermed lukket våre hjerter. Det er prestefruen
Ingrid i filmen som sier det i filmen: ”Det finnes
ingen synd. Synden er et påfunn av kirka for å
holde mennesker nede: det er kirka som deler ut
synder med den ene hånden og syndstilgivelse
med den andre.” En sentral replikk i filmen
er derfor: ”Gud tilgir ikke, for han har aldri
fordømt.”
Hva er frelse?
Hva er så frelse ifølge Einar Gelius? Da Jesus
vandret her på ord viste Jesus oss kjærlighetens
vei. ”Gjennom hendenes praksis, føttenes
praksis og øynenes praksis. Sine hender
strakte han ut mot mennesker, løftet dem fram
og helbredet dem. På sine føtter vandret han
rundt i hele Palestina. Med sine øyne så Jesus
menneskenes han møtte. Han overså dem
ikke, han unngikk dem ikke, og ved med sitt
blikk å bekrefte mennesker som var utstøtt og
diskriminert, brøt han også med de gjeldende
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sosiale kodene. Det er dette frelsen handler om:
å bli berørt av Jesu livspraksis, og følge etter
ham på kjærlighetens vei.”
Ofrene i GT
Hvordan skal vi imøtekomme et slikt syn som
Einar Gelius står for? Da vil vi først starte med
to bibelsteder som han nevner i sin artikkel.
”For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til
slaktoffer,” (Hos 6,6). Så sier han at ”…denne
tanken om Jesus som et slags offer, er en
forvrengning av det Jesus selv sier. For Jesus
sier jo at ”Guds rike er inn i dere.” (Luk 17,21).
Hvordan skal vi forstå disse to bibelstedene?
Forkaster Gud slaktoffer? Er det slik at Gud
ikke krever noe slags offer for at mennesker
skal ha samfunn med Gud? Det er ikke det
Herren sier i sitt ord. Det er ikke ofringene som
er tema for denne artikkelen, så vi kommer ikke
til å berøre alle dem. Vi vil stoppe for 3 M 1,3-4.
Her er de grunnleggende prinsipper utformet
når det gjelder hvordan et menneske oppnår
velbehag for Herrens åsyn. ”Er hans offer et
brennoffer av storfeet, skal han ofre et hanndyr
uten lyte. Han skal føre det fram til inngangen
av sammenkomstens telt, for at han kan være til
velbehag for Herrens åsyn. Og han skal legge
hånden på brennofferets hode, så vil Herren
ha velbehag i det og la det bli til soning for
ham.” Her er det snakk om å oppnå velbehag
for Herrens åsyn. Alle mennesker er født med
ryggen mot Gud og er fiender av ham?. Derfor
har ikke et eneste menneske velbehag for Gud
i utgangspunktet. Det offer som skal bringes
virker ikke bare slik at en blir tålt av Gud, men
en oppnår velbehag. Dette er ikke menneskenes
idé, men hele offerinstitusjonen er en gave til
menneskene.
Forsoningsdagen
Vi møter det også i 3M 16,20-22 på den store
forsoningsdagen. ”Når han så har fullf ørt
soningen for helligdommen og for sammen
komstens telt og for alteret, da skal han føre
fram den levende bukken. Og Aron skal legge
begge sine hender på den levende bukkens
11
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hode og bekjenne over den alle Israels barns
misgjerninger og alle deres overtredelser
og alle deres synder. Han skal legge dem på
bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en
mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle
deres misgjerninger med seg ut i villmarken, og
så skal han slippe bukken løs i ørkenen”.
Da Aron la begge sine hender på den levende
bukkens hode og bekjente over den alle Israels
barns missgjerninger, overtredelser og synder
skjedde det en overføring av synd. Syndene ble
båret bort, syndene hadde forlatt dem. Det er
stort å tenke på for en fattig synder. Det er dette
Jesus gjorde, han som er ”Guds lam, som bærer
verdens synd!” (Joh 1,29). For å vende tilbake
til ordet i Hos 6,6 så sikter ikke dette ordet til
at Gud ikke krever noe offer, men det betyr at
folket hadde vendt Gud ryggen, som de fleste av
Norges befolkning også har gjort, og så har de
en ytre gudsdyrkelse, men hjerte lever ikke med
Herren. Det nytter ikke å tilfredsstille Gud med
ytre offer. En ofrer litt kirkegang, litt altergang,
litt bønn. I julen kommer menneskene sammen
i kirker som det mest selvfølgelig, men resten
av året bryr de seg ikke om Herren. En ytre
gudsdyrkelse duger ikke hvis ikke hjertet er med.
Da sier Herren ”For jeg har lyst til kjærlighet
og ikke til slaktoffer,” Det er ikke menneskenes
gaver Gud vil ha, gjennom at menneskene skal
ofre noe til Herren. Det er først og fremst deres
kjærlighet. Det vil si, at en er kommet til sann tro
på Jesus. (Jfr. Jes 1,11-15; 43,22-24; Jer 7,21-23;
Amos 5,21-25; Mika 6,6-8; Mat 9,13; 12,7).
Guds rike
Det andre stedet som Einar Gelius nevner er
Luk 17,21. ”Guds rike er inne i dere.”
I følge Gelius betyr dette ordet at vi alle
er Guds barn. Guds rike er inni hvert enkelt
menneske. Han sier at ”Gud elsker oss og har
alltid elsket oss, akkurat slik vi er” Da vil jeg
minne om Jesu ord til Nikodemus i Joh 3,3:
”Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig
sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han
ikke se Guds rike.” Det er ikke alle som hører til
iGuds rike, bare de som er omvendt til Herren.
12
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Som vi har sett så bruker Gelius forskjellige
bibelord som han anvender til sin fordel. Vi vil
nå forlate artikkelen, fordi det syn han har på
Bibelen og frelsen viser at han er en vranglærer
som ikke har forstått hva det hele dreier seg om,
selv om han har vært prest i Den Norske Kirke.
Det er forferdelig å tenke på, hvor mange han har
ført på avveier gjennom sin forkynnelse når det
er dette syn han har forkynt fra prekestolen.
Guds redningsaksjon
Hva sier så Bibelen om hva frelse er? Vi ser
at ordet brukes da Israels folk ble utfridd fra
trelldommen i Egypt. ”Da sa Moses til folket:
Frykt ikke! Stå fast! Se Herrens frelse, som
han vil sende dere i dag! For slik som dere ser
egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se
dem mer. Slik frelste Herren denne dagen Israel
av egypternes hånd. Og Israel så egypterne
ligge døde på havstranden.” (2 M 14,13 og 30).
”Jeg påkaller Herren, han som vi lovpriser, og
jeg blir frelst fra mine fiender.” (Sal 18,4). I
Det nye testamentet kan vi lese at Jesus frelste
disiplene fra stormen på Genesaretsjøen. ”Da
gikk disiplene bort til ham og vekket ham og
sa: Herre, frels oss! Vi går under! Han svarte:
Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så
reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det
ble blikkstille.” (Mat 8,25-26).
Vi kan også nevne Peter da han sank i bølgene
etter å ha gått på vannet. ”Men da han så det
veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke.
Da ropte han: Herre, frels meg!” (Mat 14,30).
I 1 Peter 3,20 står det om ”de som tidligere var
ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i
Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen
få, det er åtte sjeler, frelst ved vann” Fortellingen
om Noa er velkjent. Noa fikk beskjed om å bygge
en ark. Hvorfor skulle han gjøre det? Det leser
vi i 1 M 6,12-18. ”Og Gud så jorden, og se, den
var fordervet, alt kjød hadde fordervet sin ferd
på jorden. Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre
ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold.
Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg
deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med
rom, og stryke den innvendig og utvendig med
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bek. Slik skal du bygge den: Arken skal være tre
hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen
høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning
som når en alen ned på veggen. Sett døren til
arken på den ene siden. Du skal bygge den
med tre dekk, et nederste, et annet og et tredje,
innredet med rom i hver etasje. Og se, jeg lar
en vannflom komme over jorden for å ødelegge
alt kjød under himmelen som det er livsånde i.
Alt som er på jorden, skal omkomme. Men jeg
vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn
i arken – du og dine sønner og din hustru og
dine sønnekoner med deg.” Det var på grunn av
synden og ulydigheten mot Gud at vannflommen
kom. Men Noa fant nåde i Guds øyne. ”Så sa
Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele din
husstand! For bare deg har jeg funnet rettferdig
for meg i denne slekt.” (1 Mos 7,1). Vi ser at
frelse betyr redning fra all nød og livsfare.
Frelst fra dommen
Men vi har ikke sagt alt, eller sagt det viktigste
hvis vi stopper her. For å forstå hva frelse
dypest sett betyr i bibelsk betydning må vi
spørre hva er det et menneske må frelses fra?
Svaret kan sammenfattes i få ord: Synden og
dens konsekvenser. Før Jesus ble født, ble det
sagt om hans mor Maria: ”Hun skal føde en
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han
skal frelse sitt folk fra deres synder” (Mat 1,21).
Det er altså tydelig at synden er menneskets
hovedproblem. Møter vi Gud med våre synder,
så finnes det ingen tilgivelse for oss.
”Men deres misgjerninger skiller mellom dere
og deres Gud, og deres synder har skjult hans
åsyn for dere, så han ikke hører.” (Jes 59,2).
”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men
den som ikke tror, skal bli fordømt.” (Mark16,16).
Her er det tale om frelse eller fordømmelse.
Dermed er det sagt at det er ikke alle som blir
frelst. Det motsatte av frelse er fortapelse. Hva
er det som gjør at et menneske er frelst? Det er
troen på Jesus. Alt som heter syndenes forlatelse
er knyttet til en stedfortredende soning for våre
synder. I Luk 1,77 ser vi hva frelse er: ”…for
å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres
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synder blir forlatt.” Du har syndenes forlatelse
fordi du har Jesus. Glem det aldri! ”I ham har vi
forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse,
etter hans nådes rikdom.” (Ef 1,7).
”Frihals”
På norsk kommer ordet ”frelse” fra ”fri hals”.
Dette er et gammelt ord som mange i dag ikke
forstår. I gammel tid fikk slaver en jernring
rundt halsen. Men fikk han friheten tilbake,
ble jernringen tatt av. Han ble frihalset/frelst.
Frihalset betyr å bli satt fri fra slaveri. Jesus
kom for å fri oss fra slaveriet som synden førte
til. ”For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot
er kjødelig, solgt til trell under synden.”
(Rom 7,14). Saken var at:
”Jeg lå i bånd og fengsel,
Du kom med frihets bud,
Jeg stod i spott og trengsel,
Da tok du meg til brud.
For meg å få opphøyet
Du tok min skyld på deg,
Så blir hva tungt du pløyet,
En evig høst for meg.”
(Sangboka nr.260 vers 4).
Vi er kjøpt fri
Hele menneskeheten befinner seg hjelpeløst i
trelldom under døden og forgjengeligheten. Fra
dette slaveriet kan intet menneske frigjøre seg
selv. De trenger en frigjører, en som er sterkere
enn mørkets makter. Denne frelseren er Jesus
Kristus. Han er befrieren fra syndens og dødens
slaveri. Frelse betyr å bli befridd fra Guds dom
over synden og fra den evige fortapelse. Denne
frelsen skjedde for over to tusen år siden. Da tok
Gud selv på seg ansvaret og skylden for syndene
våre. Han lot seg nagle til et kors på jorden, i
Jesus Kristus. Der døde han, og med det betalte
og gjorde han opp for alle menneskers synder.
Frelsen innebærer et kjøp! ”Dere er dyrt kjøpt”
(1 Kor 6,20). ”likesom Menneskesønnen ikke er
kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene
og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.”
(Mat 20,28). Hva var betalingsmiddelet? Det var
”Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt
13

Tro og tjeneste
eget blod gikk han inn i helligdommen én gang
for alle, og fant en evig forløsning.” (Heb 9,12).
”For dere vet at det ikke var med forgjengelige
ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den
dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med
Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og
lyteløst lam.” (1 Pet 1,18 f.). Dette var nok for
Gud. Det er en gammel påskesalme av Kingo
som synges på langfredag om Kristi korsfestelse,
pine og død. Et vers er gjengitt i vår sangbok på
nr 920 ”Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte”. Denne
salmen har 29 vers, og ett av versene som lyder
slik:
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”Om jeg arm og nøgen bliver,
Og om Verden mig til Spot,
Klæder, Middel fra mig river,
O det bliver dog vel godt.
Jeg skal dog ej nøgen staa,
Naar jeg skal for Dommen gaa;
Thi jeg træder frem med Glæde
For min Gud i Jesu Klæde”
Denne frelsen vil Gud også gi deg som leser
dette. Den blir din, ved at du tar imot den. o

Når Guds tempel ødelegges i vår tid
Av Immanuel Fuglsang

Før jeg vil forsøke å klargjøre mitt anliggende
med denne artikkel, siterer jeg et avsnitt fra
Bibelen (1 Kor 3,10b-20):
”Men enhver se til hvordan han bygger
videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll
enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om
noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv,
kostbare stener, eller med tre, høy, strå, da skal
det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen
skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan
det verk er som hver enkelt har utført, det skal
ilden prøve. Om det byggverk som en har reist,
blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans
verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal
han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere
ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor
i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel,
da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er
hellig, og det er dere. La ingen bedra seg selv!
Hvis noen av dere regner seg for å være vis i
denne verden, la ham da bli en dåre, for at han
kan bli vis! For denne verdens visdom er dårskap
for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise
i deres list. Og et annet sted: Herren kjenner de
vises tanker, og vet at de er tomme.”
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Så langt jeg kan se, omtales det i disse vers
tre typer mennesker som øver innflytelse i de
kristne forsamlinger, nemlig følgende:
1. Jesus-troende mennesker, hvor arbeidet
består og bærer god frukt (medfører lønn)
2. Jesus-troende mennesker, hvor arbeidet
ikke består og derfor ikke bærer frukt
3. Vantro mennesker (kanskje også frafalne
kristne) som ikke blir frelst, og som ved sitt
arbeid øver en ødeleggende innflytelse på Guds
forsamling.
Det er særlig vers 16 og 17 jeg vil peke på
med tanke på den åndssituasjon som i vår tid er
herskende i mange menigheter. Saken dreier seg
konkret om arbeidsmetoder som tas i bruk og
med ”bygge-materialer” som enten kan bestå
en ildprøve eller ikke kan. Det er altså ikke det
enkelte menneskes frelse jeg vil skrive om i dette
innlegget, men menighetenes måte å arbeide på.
At saken er både viktig og alvorlig ser vi av at
Paulus med guddommelig fullmakt skriver at
selve valget av arbeidsmetoder kan få særdeles
vidtrekkende konsekvenser for Guds tempel.
Hør bare igjen: ”Dersom noen ødelegger Guds
tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds
tempel er hellig, og det er dere.”
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Ut fra sammenhengen ser det ut til at det er
fare for at et Jesus-troende menneske risikerer
å falle fra, om han/hun vedvarende arbeider
med byggematerialer som ikke består ildprøven
på den store dag, som skal klargjøre arbeidets
kvalitet.
Jeg mener ikke det er nødvendig å skrive
en lang redegjørelse om dette. For ”saken” er
kjent på forhånd av alle som har fulgt litt med
i de seneste 20-25 års utvikling, eller for så vidt
bare de siste 10 år. Selv om mange vil mene
at det ”bare” er tale om såkalte ”mellomting”
(adiafora), så har valget av arbeidsmetoder
splittet mange kristne forsamlinger i både Norge
og Danmark. Eksempelrekken er lang, men her
vil jeg nevne noen få områder som begrunnelse:
Forskjellige former for musikk med et meget
høyt lydnivå (bl.a. rock), drama og lovsangsdans.

Min konklusjon er denne: Uansett om påstanden
vedrørende mellomting (adiafora) er sant eller
ikke, så er resultatet det samme: Ødelagte
(les: splittede) ”templer” (menigheter), der
adskillige trofaste medarbeidere i Guds rike
gjennom mange år er blitt åndelig hjemløse og
fremmede i sine egne forsamlinger. Og uansett
om disse mennesker velger å være hjemme
eller kanskje, så å si ”for fredens skyld”, velger
forsatt å komme til menighetens samlinger, så
forandrer det ikke den fryktelige virkelighet,
som igjen kort kan skrives på denne måte i form
av en domsavsigelse fra Guds egen apostel på
Guds vegne: ”Dersom noen ødelegger Guds
tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds
tempel er hellig, og det er dere.”
(Oversatt fra dansk) o

Forvirring – et tegn i tiden
Av Per Gustafsson

Vi lever i en tid som kjennetegnes av en
økende forvirring på mange vis. Forvirring er
en tilstand som kjennetegnes av rot, uro, og
kaos. En slik tilstand fremmes og forsterkes av
mange motstridende budskap, og av manglende
evne til å sortere og prioritere i en stadig
økende strøm av disse budskap. Når Jesus
taler om tiden før sin gjenkomst på himmelens
skyer, sier han: ”Og på jorden skal folkene
bli grepet av angst og fortvilelse når hav og
brenninger bruser” (Luk 21,25). ”Når hav og
brenning bruser” er en malende beskrivelse av
menneskehavets rørelser, som i endens tid øker
i styrke, gir kraftig ubehag og frambringer angst
og forvirring hos den enkelte og hos folket.
Denne artikkelen vil søke å sette ord på noen av
forvirringens uttrykk og årsaker i vår tid.
Forvirringens uttrykk i dagens nordiske
kristenhet
Den svenske og den norske folkekirkes

folkevalgte biskoper søker i dag å utøve
en makt som går langt ut over deres myn
dighet, både etter Skriften og de lutherske
bekjennelsesskriftene. Det er ikke første gang at
dette skjer. Det er snarere regelen enn unntaket
at bispenavnet har gitt dets bærer en overdreven
tro på seg selv. Tidligere var unntakene flere.
De som den gangen fortsatt visste hvem deres
Herre var, de underordnet seg ham.
Men et politisk, ”kirkefyrstelig” og per
sonlig forvirret maktbegrep om ”embetet” har
alltid vært nærliggende, på grunn av synden i
den menneskelige naturen. Dette gjelder også
den magiske forestillingen om en viss vigsels
evne til å ”forvandle” et menneske. Ubefestede
mennesker har ofte vært rede til å akseptere
både makter, myndigheter og seremonier i
denne verden, og slik sett, riktignok ubevisst,
fremmet en forvirring som gjerne har ordnede
former. Med en form for ordning og struktur
synes ikke kaos å være så nærliggende
15
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en mekanisk ordningstankegang som har
seremoniallovens merke.
Denne mekaniske ordningstankegangen
kan iakttas i mange religionsformer som ligger
det naturlige menneske nær. Den gir i det
ytre en nødvendig orden i tilværelsen. Du ser
prester og medisinmenn, med åndelig makt,
danne religionsstrukturer over alt. Begjæret
etter struktur og overhoder framelskes. Og du
ser mennesker som håper på at en eller annen
form for magi kan utøves gjennom dem. Ja, det
finnes også en såkalt ”karismatisk” form for
magi, knyttet til et visst menneskes ”karisma”
eller utstråling.
Behovet for ordninger er godt. Ja, gitt av
Gud, som er ordenens Gud. Men hva skjer når
selve ordningen uavhengig av dens saklige
innhold, blir regnet som guddommelig? Det
blir en ordning uten kristelig innhold, kristelig
frihet og indre harmoni. Det blir tvang. Slik blir
det også med den ”karismatiske tvangen” som
går ut på å være fri fra alle ordninger, uorden
som tvang.
Allerede selve forestillingen om at et men
neske får en særskilt evne og myndighet i kraft
av en viss vigsel (i såkalt apostolisk suksesjon)
og medfølgende stilling, samtidig som andre
blir utestengt, er egnet til å sette ”Skriften
alene” til side, eller på en annen plass.
Ånden blåser dog dit den vil uten å spørre
etter mennesketanker eller menneskebud.
Ikke for ingen ting ble det romersk-katolske
pavedømmet antikriststemplet av Luther.
Dette skyldtes ikke først og fremst dets
bæreres utsvevende liv, men derimot de mange
misbrukene, tvangen rundt vigselsritualer
og de falske lærene. Forestillingen som den
gangen utviklet seg, om den særegne evnen
ved en ”rett” prestevigsel, er vanlig i dag.
Utviklingen etter reformasjonen har i stor
grad bekreftet dette. Det fører til forvirring når
mennesker søker å spille Gud, krever lydighet
for sine bud, og når kirkesamfunnets spetakkel
overordnes Guds ord.
Vi får nøye oss med at Gud er ordenens
Gud. Hans orden gir plass til variasjoner,
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men ikke alle. Vi er definitivt ikke bundet av
en romersk-katolsk, anglikansk eller såkalt
ny-luthersk betoning av et visst vigselsritual.
Alle disse hviler på menneskelige bud, under
skinn av å være ”det ene rette”, og med ikke så
lite filosofi innblandet. Men vi bør iaktta Guds
grunnleggende ordninger.
Et problem med ordninger i vår tid, som er
der allerede før alle slags lærer og ordninger
prøves, ligger i det at kvinner i våre folkekirker
og andre kristne samfunn i det hele opptrer
som kirkesamfunnets/forsamlingens offisielle
predikanter, prester og biskoper. Man kan
allerede før en predikant eller biskopskledd/
prestekledd person åpner sin munn si: Her
står en person i strid med Skaperens, Kristi
og Skriftens forordninger om hvordan den
kristne forsamlingens ordning for prekestolen
er innrettet. Allerede her kan forvirring
oppstå. For når disse munner åpnes kan det
komme ut ord som er i overensstemmelse
med Ordet i Skriften. Og da er det vel rett at
en kvinne forkynner i forsamlingens offentlige
gudstjeneste eller møte? Kan vi ikke innrette
en slik allmenn ordning i vår tid?
Er da apostelen Paulus en som fordreier Guds
vilje i dette tilfellet? Nei. For alt avhenger ikke
av at ordningen er rett, men på troens lydighet.
Til den nye lydigheten hører i avgjørende grad
underordningen under det bud som Skaperen
har innrettet allerede i skapningen, og fornyet
i frelsen, og innrettet i den forsamling som er
hans. Ikke for ved dette å vinne rettferdighet,
men som en frukt av troen, som gir en ny
ånd, en villighetens ånd som av et fritt hjerte
følger skaperordningen. Denne villige ånd gjør
motstand mot overgrep fra menneskeånden.
Det er ikke et likestillingsspørsmål. Det er et
underordningsspørsmål.
I denne sak har den romerske paven rett som
holder fast på mannlig og kvinnelig. Men når
de romersk-katolske prestene siden forretter
sine vigsler og gudstjenester, og åpner munnen
om tro og gjerninger, og taler om sakramentets
virkning ex opere operato, går det ut en strøm
av falske lærer, hvilke setter ”Skriften alene”,
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”Kristus alene”, ”Troen alene” og ”Nåden
alene” ut av kraft. Forvirring kjennetegner de
romersk-katolske lærene. Og av den grunn
godtar vi ikke mannlige predikanter/prester
bare fordi de er menn.
Et par eksempler fra dagens forvirring
Det første eksempelet gjelder det forvirrende
kirkestyret i den svenske og norske statskirken
(også de øvrige nordiske), som synliggjør alle
tegn på en statsreligion i vakre klær. Problemet i
for eksempel den svenske og norske folkekirken
er at deres biskoper og prester, sammen med
det man kaller ”det allmenne prestedømmet”
og med støtte av politiske flertallsvedtak, har
innført nye bud i strid med Skaperens ordning
og Kristi bekreftelse på dette gjennom sine
apostler i NT. Og det er et problem at en med
de nye bud om ”kirkens orden” aktivt søker å
tvinge andre til å ”overholde de menneskebud
som ikke kan overholdes med god samvittighet”
(den Augsburgske bekjennelse art. XXVIII,
69), i stedet for å fraråde og med eget eksempel
gå til motverge. De vil avlive den bibelske tro
der Ordet er alene, og styre ”i kraft av embetet”.
Foruten den bibelstridige anvendelsen av
betegnelsen ”det allmenne prestedømmet” i

en sammenheng som er politisk preget (saken
hos Luther, med støtte av Skriften, er at dette
prestedømmet er de døpte og troendes) synes
navnet biskop for mange å innebære myndighet
til å utøve trussel imot dem som ikke er med på
frafallsvegen. Eksempler på denne forvirringen
har i den siste tiden kunnet merkes både i
Sverige og Norge. Mange med biskopsmerke
vil ikke underordne seg i den troens lydighet
som Ånden føder gjennom omvendelse og tro
på Kristus alene. Det samme gjelder de mange
prestevidde i kirkesamfunnene som lever etter
verdens målestokk. Slik har forvirringen tiltatt
i kristenheten, gjennom et selvvalgt og forvirret
åndelig regimente med maktambisjoner. Ånden
blåser dog dit den vil. Åndelig blindhet har
aldri vist seg dugelig til annet enn å forfølge
Kristus. Men den kan se ut som en god ordning.
Og den kan synes kraftfull.
Et annet av dagens eksempler (en variant av
samme forvirring) er Anders B Breivik, som
visselig har andre ideal enn dagens biskoper,
men som likevel er inne på en liknende
tvangsvei – å avlive dem som har blitt et
problem for ham. I forvirring og desperasjon
over et seksualliberalt og islam-invadert
Vesten, der også de sosialistiske og antikristlige
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vurderingene har blitt samfunnsnormen, har
han grepet til den pavelige korsfarerideologiens
dødelige voldshandlinger som middel til
forandring. Alle skulle med vold skremmes
og tvinges inn i hans felle. Dette er ikke etter
Kristi sinn. Kristus seirer når han lider.
God samfunnsorden følger av kristelig
grunnede lover. At disse i høy grad har blitt
fjernet fra samfunnet er et faktum som har
bidratt til å øke forvirringen. Vi trenger bare
å se på de forandringer som gjelder angrep på
samfunnets grunnpilar, kjernefamilien. Aborter,
forakt for hjemmearbeidets verdi, homofili,
løse forbindelser, pride-festivaler med mer. Her
er det mye forvirring.
Visst finnes det mye som kan gi grunn til
bekymring i våre land. En kirkelig ledelse som
stadig logrer for tidsånden. Seksualprofeter
som det gås stille i dørene for i det politiske
og kirkelige etablissement. En lovløshet i
samfunnet som grenser til total oppløsning.
Et folk som gjennom årtier blir undervist om
lykken over å ha lagt kristendommen bak seg.
En folkeforsamling som mener seg å være
Kirken, til tross for at Grunnen er forlatt.
Så står et folk til slutt rådløst ”når hav og
brenninger bruser”. ”Og du vet ikke at du er
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ussel og ynkelig og fattig og blind og naken”
(Åp 3,17).
Men en morders løsning hører denne verden
til, og er et falskt håp om denne verdens
tilbakevending til en ”god orden” gjennom
overgrep. Vi står, enten vi vil det eller ikke,
innfor et sluttkapittel der Herren alene er
løsningen for sitt folk i denne forvirringens
verden. Men det finner sted også slike tidstegn
som hans folk må se på med åpne øyne.
Samfunnsforvirring
Vi er en aldrende befolkning. I denne aldrende,
og for en stor del avkristnede, befolkning,
øker ikke bare demenssykdommene og for
virringsproblemene. De åndelige mangel
sykdommene blir åpenbare. De virksomme
åndelige hjelperne kommer med narkotiske
stoffer og sovemedikamenter. Bedøv og dyss
i søvn de urolige! Oppmerksomheten i media
er til tider stor, men ensidig, da den ikke gir
et rett og allsidig bilde av den krise som nå
åpenbares. Det blir ensidig fokusert på ytre
ting. Avkristningen i et tidligere kristent preget
samfunn forbigås i stillhet. En slik kursendring
blir ikke gjort ustraffet.
Samfunnets partier, ideologier, beslutnings
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tagere og ledere har, i sin store iver etter
å slippe unna Bibelens Gud, blitt det
antikristelige samfunnets bannerførere. Et
stadig mer motstandsløst folk har fulgt med
på denne veien. De har lært seg leksen: ”Det
var verre før, det er mye bedre nå”. Samtidig
mottar vi all slags åndelig svada, via alle slags
kanaler. Dessverre har mange i kirkelig tjeneste
sluttet seg til dette forvirrede samfunnets
svadareligion. Bort med den faste grunnen,
Bibelens ord, og dens kjerne og stjerne. Bort
med Ham! Men dyss i søvn med ritualer og
seremonier, eller med overåndelige og såkalte
karismatiske kick som egger opp stemningen.
Verdisystemet som med fine ord har erstattet
Bibelen og kristen tro kalles humanistisk,
men er etter sitt innhold inhumant. Man taler
gjerne om ”hele mennesket med alle dets
behov”. Men for den som har gått et antall kurs
i dagens omsorgsideologi er det klart at det til
disse behov ikke regnes den sjeleomsorg som
også består i kjennskapet til synd. Tvert imot
går (sjele)omsorgen i alderdommen i dag ut
på å opphøye, prise og trøste et menneske i sin
alderdom, for det som det er i seg selv, hva det
har oppnådd, hva det har gjort, hvilken stilling
det har hatt, hvilken innsats det har gjort, osv.
Symbolene i dødsannonsene, i det minste i
svenske aviser, er tydelige her. Hver enkelt er
et menneske uten noen annen gud enn seg selv.
Dette følger av avkristningen. Og Han som kan
løse syndere, ugjerningsmenn og -kvinner blir
vist bort. De gode og opphøyede mener seg
ikke å ha behov for Ham.
Framover venter trolig en kaotisk tilstand
i eldreomsorgen, og i samfunnet for øvrig, på
grunn av tendensen til å se bort fra de virkelig
store og nødvendige behovene. Unødvendige
ting prioriteres. Dette gjelder blant annet den
virksomhet som av mange kalles kultur, en
kultur med en antikristelig forvirrende agenda,
sammenblandet med en religiøs stemning og
service. På kort tid har denne antikristelige
kultur, ved hjelp av vårt samfunns ledende
beslutningstagere, drevet et tidligere kristelig
fostret folk ut i forvirring.
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Som om ikke forvirringen er stor nok i
en aldrende befolkning, driver den aktivt
produserende befolkningen med slike eksperi
ment på skapelsen (inseminasjon, bytte av
kjønn, homoekteskap, homoadopsjon, med
mer) som for ikke så lenge siden ble betraktet
som vilt fremmede innslag. Det pågår en
massiv kulturell styring på arbeidsplasser,
skoler, barnehage og i kirkesamfunn, i retning
bort fra de verdier som den nå stadig aldrende
befolkningen bar med seg.
Så sterkt har gudløsheten og avkristningen
slått igjennom i dette ”høytstående” samfunnet,
at en tilstand av indre kaos allerede er nært
forestående. Med desperate middel søker
ledelsen å beholde roen, og overbevise folket
om at alt står bra til. Vi er best i verden!
Hva som er best av Sverige og Norge er en
smakssak.
Våre fedre har advart mot hvordan det skulle
bli i et stadig mer avkristnet samfunn. Vi ser at
deres profetier er oppfylt i dag. Den gangen ble
advarslene kalt ”skremselspropaganda”. I dag
er vi omgitt av alle lovløshetens ytringer. Om
Gud finnes er det en automat som gjør som vi
vil!
”Ingenting är längre som förut, alla gamla
sannigar är slut” sang en svensk visesanger
(Anders Fugelstad) 1969-1970. På samme tid
framførte den kjente svenske sangerinnen Brita
Borg ”Ljuva sextital” – en nesten ”profetisk”
framstilling av hvordan mennesker år 1990
skulle se tilbake på 60-tallet som en merkelig
tid med hovedsakelig gammeldags moral, da
”de flesta kände sin far”, som det står i en av
sangstrofene. De eksperimentene som nå pågår
vitner om et samfunn i forvirring.
Kirkeforvirring
Vi er også en aldrende kristenhet. Tusen år
med kristelige innslag her og der, og til tider
med vekkelse i ånd og sannhet. Mange er nå
forvirret på dette området. Eksperimentene
har vært mange. Forsamlingsdannelser og
kirkeforsøk opptrer stadig. Ordninger er
ettertraktet. Likevel vi tar nok ikke helt feil om
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vi påstår at de som i dag kjenner sin himmelske
Fader, slik som Han har vært kjent fra gammelt
av, har blitt færre. Det kommer ikke av at Han
ikke gjør seg kjent gjennom Skriften på samme
vis som tidligere. Nei, men av det faktum at
så vel det bibelske menneskesyn (skapt men
falt) som det bibelske gudsbildet (hellig og
barmhjertig) i stor utstrekning har blitt henvist
til ”historiens skraphaug”. Han sa det slik,
den svenske erkebiskopen Hammar. Mange
andre har hjulpet til i denne tjenesten. Skriftens
Kristus er erstattet med liberalernes værhane.
I tillegg til dette har vi hyperevangelismen og
antinomismen, som begge har samvirket med
tidsånden og drevet bort tanken på den rette
boten. Uten botens ene del, anger som griper
hjertet, finnes det heller ingen sann tro på
Kristus. Forfalskning fører til forvirring.
”Alla gamla sanningar är slut”. Hør, i disse
ordene i visen, de forvirrede signalene fra de
liberalteologiske høykvarterene. Et forvirret
folk ble i løpet av en mannsalder dysset i søvn,
og vel forberedt på å følge en forvirret ledelse.
”Ingenting är längre som förut”.
Her er nå den åndelige forvirringstilstanden
godt representert så vel i det folk som tidligere
kjente sin Bibel og katekisme, som i den
ledelsen som vel har navnet, men ikke i gavnet
er sjelesørgere etter Guds sinn. Nå trer nye
generasjoner med nye lærer inn. Men uten den
bedrøvede sykdomsinnsikt/syndserkjennelse
som hørte til ”de gamle kristnes” omsorgsog livserfaring. Nå er ”vi alle kristne”, uten
omvendelse. Nå er det glede, uten bedrøvelse
etter Guds sinn.
Tiltakene til forbedringer foreslås på omtrent
samme vis i det avkristnede samfunnet. Uten
kontakt med de virkelige problemene rundt
(sjele)omsorgens elementer. Behovene tenkes
å bli løst, som om sjeleomsorgen handler om
eksamener, titler, ytre teknikker og håndlag,
men ikke om sykdomsinnsikt. Hvor finnes
sann anger og sjelenød i dagens kristenhet, og i
særdeleshet i dens ledelse?
Kompetanseheving skjer ved hjelp av
lærdommer som hentes utenfra. Rekruttering
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av medarbeidere tar ingen hensyn til den
særskilte kristne egnethet som kreves ut i fra
Skriften. Det avgjørende er snarere at man er
beredt til å følge den ”portalparagraf” som
lyder: ”Man skal lyde mennesker mer enn
Gud”. For Gud følger vel Menneskerikets
vilje? ”Kompetansen” består nå i kjennskap
til at det finnes andre og bedre ”bibler”. De
kommer fra de kirkelige regjeringskansellier
og administrasjoner. Ombudsmenn, som kan
paragrafene, skal sørge for å sikre ordningen.
Det er orden i det ”Kristus-løse” partiet,
men uten Guds Ånd. Man taler sjelden om
”omsorg i livets sluttfase” eller ”i endens
tid”, for dets alvor er ukjent. Man henviser til
Menneskerikets paragrafer og menneskebud.
Forvirring i ordnede former. Som om det skulle
få fortsette…
Fly til klippen
Noen mennesker er det ennå i våre land som
kan huske både den tiden og populærmelodiene
fra 1960-tallet. Mange av oss, som da var
unge, tenkte kanskje ikke så mye på hva disse
visene siktet til: En framtid da vi skulle leve i
et samfunn som vaklet på grunn av oppløste
moral-, kjønns- og rettsbegrep. Med den
usannsynlige nedmontering av skapelsens gitte
ordninger, slik vi nå ser. Blant dette er det også
slikt som våre fedre ikke kunne tenke seg selv å
nevne (Ef 5,3). Kirken syntes da fortsatt å være
stabil. Ja, som en klippe å holde seg fast i. Men
det har hendt mye på 50 år!
Ennå så sent som på 90-tallet syntes en
viss kirkelig besinnelse å være mulig. Men
nå er demningene borte. Og det meste av
folket fulgte med strømmen. Et folk som ikke
søkte Gud da Han lot seg finne, drar nå ned
over seg Guds dommer. Den første dommen
er forvirringen i alminnelighet. Den verre
dommen er forvirringen i kirkelivet. Men så er
Gud virksom for å lære sitt folk ikke å fortrøste
seg på fyrster eller organisasjoner.
At denne moral- og læreoppløsningen også
skulle tas opp i kirken og kristenheten i vårt
land, og gi slike konsekvenser som de vi nå
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kan se med våre egne øyne, var visselig noe
av en visjon hos de liberalt sinnede kreftene.
Men dets totale grep om et helt folk syntes
nok fortsatt utenkelig hos mange fromme.
Her fantes det jo enda en kristen bakgrunn og
en samvittighet. Aldri skal vel dette onde få
inngang i kirken?! Ikke mange årtier senere
kan tilstanden beskrives med ett ord: forviring.
Apostelen skriver om den tid som heter
endens tid. Der er allerede ”lovløshetens

hemmelighet … virksom” – ”den som nå
holder igjen, må bli tatt bort” (2 Tess 2,6-7).
Det handler om ”lovløshetens menneske”. Et
menneske, en type, som er fremmed for de
grenser som Gud den hellige oppretter. Hvilket
kaos, hvilken forvirring! Antikristens tid.
”Når hav og brenning bruser” – fly, redd
din sjel. Hold deg til Ordet og Klippen Kristus.
Gjør deg ingen forestillinger om mennesker,
hvor vakkert kledd de enn er. o

Israels framtid i Bibelens lys
Av Per Haakonsen

Det er vel ikke alle som mener at Israel har en
framtid, i hvert fall ikke en lysende framtid.
I dag er vi vitne til at staten Israel blir stadig
mer isolert i verdenssamfunnet. Det er som om
statene samler seg til oppmarsj mot Israel, slik vi
også kan lese det hos profetene.
Men nå er det ikke politikken som er vårt
tema, men Bibelen. Vi spør: Hvordan ser Guds
ord på Israel og Israels framtid?
Da vil jeg begynne med å si at Israel er
Guds redskap i hans frelsesplan. Det er bred
enighet om at Israel hadde denne rollen i
gammeltestamentlig tid. Da var Israel en
formidler av Guds åpenbaring. Men de fleste vil
si at dette tok slutt i nytestamentlig tid. Fra da
av ble Israel å forstå som et folk på lik linje med
andre folkeslag og en stat på lik linje med andre
stater. Israel har mistet sitt fortrinn som Guds
folk.
En av våre største forkynnere Øivind
Andersen, så det annerledes. Han sa at den
rolle Israel skal ha i nytestamentlig tid, langt
vil overgå den betydning dette folket hadde i
gammeltestamentlig tid. Det er en oppfatning
som vi slutter oss til.
Israels framtid er nøye knyttet til den rolle
som dette folket har i Guds frelsesplan. Gud
vil at alle mennesker skal bli frelst og komme
til sannhets erkjennelse. Israel er ment å skulle

medvirke til dette. Hans handlemåte med Israel
er ment å skulle tjene til alle menneskers frelse.
Herren åpenbarer sin herlighet på Israel for at
alle mennesker skal se og forstå at det eksisterer
en levende Gud som kaller til tro og omvendelse.
Hva er det så som ligger foran Israel?
Land og folk
Ja, da må vi begynne med det som allerede
er aldeles åpenbart. Herren samler sitt folk i
fedrenes land. Det begynte med at jødene mot
slutten av 1800-tallet tok til med å vende tilbake
til Palestina, og denne utviklingen nådde et
høydepunkt da staten Israel ble erklært opprettet
i 1948. Siden da har cirka halvparten av verdens
jøder kommet tilbake.
Sett med bibelske øyne er dette en oppfyllelse
av landløftene i Det gamle testamentet. Professor
Aksel Valen-Sendstad sier det slik: ”Av alle
Guds undere og veldige gjerninger i historien
mot sitt folk Israel, er vel de begivenheter som
har skjedd i Israel i den siste generasjon, å
sammenlikne med de største undere Gud har
gjort i dette folks historie.” (”Israel, profetien og
landløftet” Lunde forlag)
Det vil vi si oss helt enig i. Det er i sannhet
et under og en ufattelig stor ting at nettopp vår
generasjon har fått være vitne til at Guds løfter
til sitt folk går i oppfyllelse.
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Men ikke alle tror det de ser. Våre fagteologer
og Den norske kirke har en annen oppfatning.
De har trukket helt andre konklusjoner. Det
dreier seg dypest sett om Skriftforståelsen,
hvordan vi leser og forstår Bibelen. Dette er et
svært kapittel som vi
ikke kan komme nærmere inn på her. For
vår del vet vi ikke om noen annen måte å lese
Bibelen på, enn etter ordlyden. Men her får vi
altså ikke teologene med oss.
Landløftet
Det kan spores tilbake til Abrahamsløftene i
1 Mosebok kapittel 12. Her åpenbarer Herren
seg for Abraham med ordene: ”Din ætt vil jeg
gi dette landet”.
I de påfølgende tre kapitler gjentas
landløftet ikke mindre enn fire ganger. I
kapittel 15 leser vi at Herren inngår en pakt
med Abraham om at han skal eie hele Kanaans
land fra Egyptens elv like til Eufrat.
Landløftet gjentas gjennom hele Det gamle
testamentet. ”Til evig tid skal de eie landet”,
heter det hos Jesaja (60,21). Landløftet er et
av de mest sentrale løftene som overhode er
gitt Guds folk. Det er åpenbart at land og folk
hører sammen.
Løftene til Abraham har en spesiell
egenskap som vi må legge merke til. De er
ubetingete løfter. Det vil si: Det er ikke noe
Abraham eller hans ætt skal gjøre eller være
for at løftene skal stå ved lag. Det kreves
ingen motytelse. Det er med andre ord ingen
tosidig pakt. Gud har ikke forpliktet andre enn
seg selv. Det betyr at uansett hva Abraham og
hans slekt gjør eller ikke gjør, så rokker ikke
det ved løftene. Vi har altså å gjøre med Guds
ubetingede nåde.
Men hva da med Israels ulydighet?
Vi vet at Israel mistet deler av sitt land
først til assyrerne på 700 tallet og senere til
babylonerne på 500 tallet. Og i nytestamentlig
tid har de vært uten et hjemland i 2000 år.
Hvordan er dette å forstå?
Et svar på dette finner vi i Salme 89 (31‑35).
Her leser vi:
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”Dersom hans barn forlater min lov og ikke
vandrer etter mine bud, dersom de krenker mine
forskrifter og ikke holder mine befalinger, da
vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres
misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg
ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke
svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre
det som gikk over mine lepper”.
Her ser vi at Gud fastholder sin nåde til tross
for at folket synder. All synd påkaller Herrens
vrede og dermed også hans straff. Tapet av
landet er det ytterste uttrykk for Guds vrede
og er også forutsagt så langt tilbake som i 5
Mosebok. Men det er ikke det samme som at
hans nåde og miskunn skulle ha vært satt ut av
kraft.
I virkeligheten blir Israel en anskuelses
undervisning på det som er det styrende
prinsipp i Guds åpenbaringshistorie: Lov og
Evangelium. Både Israel og alle oss andre, er
på en og samme tid underlagt Guds domskrefter
og Guds nåde.
Det er godt å kunne dvele ved løftene. Hos
Jesaja (11,12) leser vi at Herren ”skal samle de
fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda
fra jordens fire hjørner”. Og Esekiel (36,24):
”Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere
fra alle landene, og jeg vil la dere komme til
deres eget land”. Slik kan vi fortsette.
Så vet vi at mye gjenstår før disse løftene har
fått sin fulle oppfyllelse. Jødene har ikke fått
tilbake alt sitt land og ikke hele det jødiske folk
har kommet hjem. Dette er fremdeles noe som
ligger foran oss. Men vi har sett nok til å forstå
at Gud handler med sitt folk i historien. Det
påkaller inderlig glede og takknemlighet. Gud
er trofasthets Gud. Han våker over sitt ord så
han fullbyrder det. Derfor kan ingen som setter
sin lit til ham bli til skamme. Det er et budskap
til oss alle.
Israel skal bli en kristen nasjon
Det neste spørsmål må da bli: Hvorfor samler
Herren sitt folk? Hva skal det tjene til?
Ja, dersom Israel skal bli et lys blant folke
slagene og bli det som det er tiltenkt å være i
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Guds frelsesplan, så må det skje noe med dette
folkets tro og innstilling. Det kan ikke lenger stå
evangeliet i mot.
Derfor er det løfterikt å lese hos Esekiel at når
Herren samler sitt folk, så er det for å gi dem et
nytt hjerte og en ny ånd. ”Min Ånd vil jeg gi inne
i dere”. Og så heter det i neste setning: ”Dere
skal bo i det landet jeg gav deres fedre”. (36,28)
Jødene skal omvende seg, ikke i diasporaen,
men i sitt eget land. Dette går tydelig frem av
kapittel 37 hos Esekiel. Det er her vi leser om de
tørre ben som blir levende.
”Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt
folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til
Israels land”.
”Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli
levende. Og jeg vil bosette dere i deres land”.
(37,12 og 14)
Samlingen i eget land blir altså en for
beredelse til jødenes omvendelse.
Når dette skjer, har det ikke sin rot i noen
fortreffelighet hos jødene. Tvert om heter det at
Herren skal rense Israel fra deres misgjerninger
og bosette dem i deres byer, sier Esekiel som
tilføyer (36,22):
”Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg
det, men for mitt hellige navns skyld, det som
dere har vanhelliget blant de folk som dere er
kommet til”.
Herren samler Israel for sitt eget navns skyld.
Jødene har på ingen måte kvalifisert seg til dette
gode. Det er en nådehandling som er uavhengig
av jødene selv.
Vi kunne jo tenke oss at jødene fikk sitt land
tilbake fordi de hadde omvendt seg og kommet
til tro. Dette har jo vært en hovedtese i norsk
teologi gjennom mange år. Tro først, land
deretter. Når så staten Israel ble opprettet i 1948,
hadde tingene skjedd i gal rekkefølge ifølge våre
teologer.
Nei, Gud handler etter sitt eget forg odt
befinnende. Han har fattet et råd hos seg selv.
Tiden er kommet da Israel skal gjenreises. Davids
falne hytte skal igjen bygges opp både i åndelig
og i historisk forstand. Det er frelseslinjen i Guds
åpenbaringshistorie vi er vitne til.
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Nå er det selvsagt ikke bare i Det gamle
testamentet vi leser om jødenes omvendelse.
Paulus sier det samme i Romerbrevet (kap. 11).
Riktignok er jødene blitt forherdet: ”Gud gav
dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører
som ikke hører”. Men de har ikke snublet for
å falle, sier Paulus, dvs. gå fortapt. Jødene
har vendt ryggen til sin Messias, men dette er
ikke et endelig punktum. En dag skal de igjen
innpodes i sitt eget oljetre. Forherdelsen er en
midlertidig tilstand.
Å vente på jødenes omvendelse er nok
en gang å se Herrens finger i historien. På
samme måte som landet er en oppfyllelse av
Herrens løfter, vil også omvendelsen være det.
Gjennom sitt folk Israel åpenbarer Gud seg i
nytestamentlig tid.
En rikdom for verden
Så kommer vi ikke forbi spørsmålet: Hva er
meningen med jødenes forherdelse?
Er det bare meningsløst eller har det en
hensikt?
Vi vet at Paulus slet med dette spørsmålet.
Han hadde en stor sorg i sitt hjerte. Han skulle
ønske at han selv var forbannet bort fra Kristus,
om det bare hadde hjulpet.
Vi kan ane lettelsen hos Paulus når han
ser sammenhengen. For i Romerne 11 skriver
han: ”Men ved deres fall er frelsen kommet til
hedningene. Deres fall er blitt en rikdom for
verden”.
Verden er blitt forlikt med Gud ved jødenes
forkastelse. De er blitt fiender av evangeliet for
vår skyld.
Paulus sier at jødenes fall var nødvendig for
at evangeliet skulle nå ut til alle mennesker.
Jødenes fall var en forutsetning for misjonen.
Dersom ikke jødene hadde avvist evangeliet,
måtte alle folkeslag ha konvertert til
jødedommen for å få del i Guds frelse. Det
ville i praksis ha vist seg ganske umulig. Da
måtte vi ha bøyd oss for Moselovens mange
bestemmelse og dertil latt oss omskjære. Da
ville evangeliet og den kristne frihet ha blitt
borte, slik Paulus også sier det i Galaterbrevet.
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Jødenes forherdelse var altså nødvendig for
evangeliets frie gang. Herren selv måtte blinde
sitt folk for at du og jeg skulle bli frelst. Men
når jødene en dag omvender seg, vil dette bli
en ny rikdom for verden. Det vil bli liv av døde
ikke bare for Israel, men for alle de mennesker
som får være vitne til dette store under.
Når skjer jødenes omvendelse?
Jødenes omvendelse er noe som ligger foran
oss. I dag er det bare ca 15.000 Messiastroende
jøder i Israel. Og vi kan spørre: Når vil jødene
som folk omvende seg?
Romerbrevet har et ord også om dette.
Paulus sier ”at forherdelsen er for en del
kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er
kommet inn”. (Rom 11,25)
Løsningsordet her er ”hedningenes fylde”.
Hva betyr det?
Gud har i sitt råd fastsatt et bestemt mål for
hedningemisjonen. Når dette målet er nådd, vil
Israels forherdelse opphøre. Gud alene kjenner
dette målet. Når denne dagen kommer, betyr det
ikke at hedningemisjonens tid skal være over.
Den vil vare inntil Herren kommer tilbake. Men
Israels forherdelse vil på et tidspunkt ha svart
til det mål som er satt i Herrens råd. Og da vil
omvendelsen komme.
Vi har et annet bibelord som også er hyppig
sitert i denne forbindelse. Det finner vi i Lukas
21,24. Her leser vi:
”Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av
hedninger inntil hedningefolkenes tider er til
ende.”
Mange mener at dette skriftordet gikk i
oppfyllelse under seksdagerskrigen i 1967 da
Israel fikk full kontroll med hele Jerusalem. Da
måtte hedningefolkenes tid være over, mente
man.
Men så enkelt er det ikke. I de forhandlingene
som har pågått mellom Israel og palestinerne, har
Israel ved to anledninger tilbudt seg å levere ØstJerusalem tilbake.
Så selv om Israel formelt har annektert hele
Jerusalem, så er det åpenbart at denne tilegnelsen
i praksis ikke har sunket helt inn.
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Dertil kommer at Tempelplassen kontrolleres
av muslimene. Og Tempelplassen er ikke et
hvilket som helst sted, men det stedet hvor
Gud åpenbarte seg i gammeltestamentlig tid.
Så konklusjonen må bli at Jerusalem fremdeles
ikke fullt og helt er kommet på jødenes hender.
I hvert fall har de ikke selv en forståelse av det.
Men når dette er sagt, tror jeg ikke at jødenes
omvendelse ligger langt unna. I det israelske
samfunn ser vi en økende åpenhet mot den
tanke at den Messias de venter på, kan være den
Jesus som de kristne tror på. Vi ser en utvikling
i denne retning som ville ha vært utenkelig bare
for et par tiår siden.
Hvordan skjer jødenes omvendelse?
Det neste spørsmål som ligger for hånden er:
hvordan skjer jødenes omvendelse?
Jeg tror det er riktig å si at det blir
omvendelse gjennom lidelse og motgang. Det
er motgang og vanskeligheter, opplevelsen av
egen maktesløshet, som får oss mennesker til
å stoppe opp og søke Herren. Slik vil det også
være med Israel. Det vil bli åndelig fornyelse
gjennom stor nød.
Vi har flere skriftsteder i Bibelen som
underbygger dette.
Allerede Moses skriver at når Israel i de
siste dager omvender seg, befinner de seg i stor
trengsel (5 M 4,30).
Hos Sakarias finner vi en levende beskrivelse
av en slik trengsel (kap12). Alle jordens
folkeslag skal samle seg til strid mot Israel og
Jerusalem skal bli en løftesten. Det minner ikke
så rent lite om dagens situasjon. Men, skriver
Sakarias, på den dag vil Herren opplate sine
øyne over Judas hus. Så kommer det kjente
verset (10): ”Men over Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og
bønnens Ånd, og de skal skue opp til meg som
de har gjennomstunget”.
I sin nød søker Israel til ham som de i sin
tid korsfestet. Og Herren lar ikke denne bønn
gå upåaktet hen. Folkets nød blir årsak til en
landsomfattende botsgang og vekkelse.
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Folkeslagene samles til krig mot Israel
Men da er vi kommet enda et skritt videre.
Nøden skyldes verdens hat. Et langvarig hat
forhold får sin endelige utløsning i en militær
oppmarsj. Folkeslagene skal på et tidspunkt
samle seg til strid mot Jerusalem.
Det gamle testamentet har et unisont
vitnesbyrd om en storkrig ved årenes ende.
Dette kommer frem av flere profetier som har
forbløffende likhetspunkter.
Det mest omfattende profeti om en oppmarsj
mot Israel i den siste tid finner vi hos profeten
Esekiel i kapitlene 38 og 39. Her leser vi de
kjente ord om ”Gog i Magogs land, fyrsten
over Ros, Mesek og Tubal” som alle drar opp
mot Israel. Men Gog er ikke alene. Det er snakk
om svær oppmarsj som samler folk både fra
Nordafrika og Persia.
De fleste av de folkeslagene som nevnes
hos Esekiel, er jo for lengst borte. Men det
interessante er at de navn som her listes opp
hører alle til Jafets sønner. (1 M 10, 2-3 og
1 Krøn 1,5-7). Noah hadde som kjent tre sønner:
Sem, Kam og Jafet. De ble opphavet til alle
folkeslag over hele jorden. Jafet svarer til det
som vi kaller for de indoeuropeiske folkeslag.
Det er folk som hadde sitt utgangspunkt i
Europa, Russland og India.
At Jafets sønner deltar, er jo noe av det mest
tankevekkende ved denne profetien. For vi i
Europa hører jo inn under betegnelsen Jafets
sønner. Så er det nettopp i Europa at de største
jødeforfølgelsene har funnet sted opp gjennom
historien. Det er her jødene har opplevd sitt
Holocaust. Og i vår egen tid samles vi jo på
nytt til strid mot Jerusalem. Derfor er det slett
ikke utenkelig at det nettopp er de europeiske
land, som på hin dag vil fronte motstanden mot
jødenes Israel.
Profetiene hos Esekiel forutsetter at jødene
er tilbake i sitt gamle land. For målet for
oppmarsjen er ”Israels fjell som stadig har
ligget øde”. Gjentatte ganger heter det at Israels
fiender drar opp mot et folk som er samlet inn
fra mange folkeslag. Hærtoktet er rettet ”mot
et folk som er sanket sammen fra folkene,…, og
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som bor på jordens navle” det vil si Jerusalem.
Det kan ikke være tvil om at adressen her er
Israel både som land og folk.
Dom over hedningefolkene
Det er et langvarig hatforhold som nå mate
rialiserer seg i en militær oppmarsj. Men uten
at Israels fiender selv er klar over det, er de
kommet under Guds dom. Tiden er nå inne for
at denne dommen skal eksekveres. For enten
Gog vil eller ikke, skal han tvinges til å gå mot
Israel:
”Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine
kjever og føre deg ut med hele din hær…” (38,4)
”Men på den samme dag, den dag Gog
kommer over Israels land, sier Herren Herren,
da skal min harme stige opp i mitt åsyn.” (38,18)
Herren straffer folkeslagene gjennom en
stor naturkatastrofe. Det skal komme et stort
jordskjelv, sier Esekiel og det skal regne med
ild og svovel. Alle menneskene på jorden skal
skjelve av frykt. Israels fiender blir fullstendig
ødelagte:
”På Israels fjell skal du falle, du og alle dine
skarer og de folkeslag som er med deg.” (39,4).
Så kan vi spørre: hvordan vet vi at disse
tekstene hører hjemme i nytestamentlig tid?
Heldigvis er tekstene hos Esekiel meget klare.
For dette skal skje, står det, ”Når lang tid er
gått”, ”Ved årenes ende” og ”I de siste dager”.
Teologene er da også enige om at dette er noe
som skal skje mot slutten av den Messianske
tid. Og det må skje på et tidspunkt hvor Israel
er samlet inn fra folkeslagene. Og det har ikke
skjedd før i vår tid.
Men dermed er det ikke sagt at teologene er
enige om at det dreier seg om Israel. Nei, heter
det i de kretser, beretningen må ikke forståes
bokstavelig. Den er bare en illustrasjon på
Gudsrikets motstandere hentet ut fra datidens
forestillingsverden. Det dreier seg følgelig
ikke om et oppgjør mellom Israel og Israels
fiender, men mellom den kristne kirke og den
gudfiendtlige hær. Vel, teologene om det.
Beretningen hos Esekiel har sine paralleller
hos Joel, Sakarias og Amos
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Hos Joel kommer domsperspektivet meget klart
frem. I kapittel 3 leser vi:
”For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør
ende på Judas og Jerusalems fangeskap, da vil
jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i
Josafats dal. Der vil jeg holde rettergang med
dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv,
fordi de spredte dem blant hedningefolkene og
delte mitt land.”
Herren vil gjøre ende på Judas og Jerusalems
åndelige fangeskap. Men det som blir til åndelig
fornyelse for Israel, blir til dom for hedningene.
De føres ned i Josafats dal som betyr ”Gud
dømmer”. Begrunnelsen er klar nok: de har
spredt hans folk og de har delt hans land. Legg
merke til ordbruken: Israel er hans folk og landet
er hans land. Ved å krenke Israel og dele landet,
har de krenket Herren selv. Det har også litt å si
oss med tanke på dagens situasjon i Midtøsten
Oppreisning for Israel
Det som blir banesåret for hedningefolkene, blir
til oppreisning for Israel. Nå forbarmer Herren
seg over sitt folk og gjør ende på deres åndelige
fangeskap. Esekiel skriver (39,7 og 22):
”Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant
mitt folk Israel og ikke mer la mitt hellige navn
bli vanhelliget.” ”Og Israels hus skal kjenne
at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i
framtiden.”
Det som skjer blir også et vitnesbyrd for alle
jordens mennesker.
”Jeg vil åpenbare min herlighet blant
folkene, og alle folkene skal se den dom som
jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på
dem.” (39,21)
Herren gir seg til kjenne gjennom den
dom han har holdt over Israels fiender og den
omvendelse som skjer blant jødene. Dette er
så store og skjellsettende begivenheter at ingen
kan unngå å se det. Mange skal da forstå at det
er historiens Gud, Bibelens Gud som handler.
Israel blir et vitnesbyrd blant folkeslagene.
I samme øyeblikk som Israel kommer til tro,
viker også forbannelsen fra dette folket. Israel
får del i Guds velsignelse, og det skjer på alle
26
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livets områder. I Sakarias (kap. 8) leser vi om at
alle jordens folkeslag nå strømmer til Jerusalem
for å søke Herren. Det står så malende beskrevet
at hedningefolkene: ”skal gripe fatt i kappefliken
til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi
har hørt at Gud er med dere.” (23)
Og hos Jesaja leser vi (60,14) ”Sønner av
dem som har plaget deg skal komme og bøye seg
for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste
seg ned for dine føtter.”
Det blir i sannhet et annet liv. Israels
sørgedager er til ende. De skal få dobbelt igjen
for sin skam, leser vi videre hos Jesaja.
Israel blir kristendommens åndelige sen
trum. Guds navn skal bo i Jerusalem, står det.
Jerusalem skal bygges opp igjen og bli en
lovsang på jord. Dette skjer for at menneskene
skal søke Herren.
Men også i politisk, økonomisk og kulturell
forstand blir Israel et maktsentrum. ”Herren
din Gud skal heve deg høyt over alle folkene på
jorden,” leser vi i 5 Mosebok 28,1 og flere andre
steder.
Vi skal ikke dvele mer ved dette, men bare
slå fast at Israels framtid er en helt annen enn det
folk flest er i stand til å forestille seg. Israel rolle
i Guds frelsesplan er på ingen måte utspilt.
Så gjenstår det for oss å ta dette innover oss
så vi får del i Herrens velsignelse sammen med
Israel, og ikke hører blant dem som blir rammet
av hans forbannelse. o

Møter
med Per Haakonsen
14. og 15. september kl 19.00
taler han på Frøyland forsamlingshus.
16. september kl 11.00
taler han på Klepp bedehus.
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Læren om den skjulte Gud
Av Odd Sverre Hove

I en forangående kronikk har jeg lagt frem en
samling skriftbevis for at menneskets dødelighet
er en vedvarende straffedom, at Gud også straffer
kollektivt, at Gud vanligvis opererer med en
langmodig nådetid før straffedoms-katastrofer,
at Gud styrer både hedningefolkeslag og Israel
etter syndemålets lov, at Gud nådig utsetter
kollektiv straff for et minimum av rettferdiges
skyld, og at Gud viderefører i NT den samme
grunnleggende formen for verdensstyre og
straffedom som i GT. Men mest av alt vil Gud
at vi skal ta imot katastrofer og ulykker som
omvendelses-påminnelser.
En følge av det siste er at noen må forkynne
budskapet om hvordan ulykker og katastrofer
kaller oss til omvendelse. Etter Utøya var
inntrykket av slik omvendelsesforkynnelse i
Norge ikke spesielt sterkt (for å si det forsiktig).
Men så holdt Per Haakonsen foredraget sitt i
Sarpsborg KrF med omvendelsesbudskapets
klassiske domsdel tydelig på plass. (I et politisk
forum som Sarpsborg KrF bør vi ikke vente
botens klassisk evangeliske halvdel; det ville
ikke rime med sondringen mellom partimøte og
bedehusmøte).

Per Haakonsen rammet foredraget sitt inn
med velsignelses- og forbannelses-løftet til
jøder i 1Mos 12,3a+b. Og det er teologisk helt
korrekt. De som sier at abrahamsvelsignelsen
ikke gjelder for Abrahams jødiske etterslekt
til denne dag, tvinges til å hevde at også
hedningsmisjons-ordet i 1 Mos 12,3c
ikke gjelder i dag. I foredragets hoveddel
gjennomgikk Haakonsen med skarp kritikk det
kristne jødehatet gjennom 200 års nyere norsk
kirkehistorie. Avslutningsvis aktualiserte han
forbannelses-ordet 1Mos 12,3b med adresse
til to nyere norske katastrofer, Kiellandkatastrofen i 1980 og Utøya-massakren i 2011.
Disse to aktualiseringene bygger hos PH
på samtidighet. Kielland-katastrofen skjedde
i en viss samtidighet med at Norge sa nei
til å gi Israel en oljegaranti som i 1980 var
nødvendig for at Camp David-avtalen mellom
Israel og Egypt skulle bli levedyktig. Og
Utøya-massakren skjedde i samtidighet med
utenriksledelsens og AUF-ungdommenes
kampanjer mot det israelske selvforsvaret. Per
Haakonsen spurte i foredraget om ikke disse
to samtidighetene kunne være tegn
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på en Guds straffedom, eller i alle fall en Guds
advarsel om senere storkatastrofer, over Norge.
Det sistnevnte spørsmålet, advarselen,
er i hovedsak forsvarlig i lys av foredragets
helhet og bibelmaterialet. 1 Mos 12,3b inngår i
premissgrunnlaget for det vi bør tenke om ting
som kan utløse Guds vrede. Men hvor sterkt står
Per Haakonsens spørsmål og refleksjon rundt
det førstnevnte spørsmålet: at de to katastrofene
var gudgitte straffedommer utløste i bestemt
form av de to samtids-fenomenene, to fiendtlige
norske nei til Israel?
Til det vil jeg nøye meg med å si: Kanskje.
Men vi vet ikke nok om hva Gud her tenker
om for eksempel nådefrist, syndemål og
forherdelsesnivå. Derfor tror jeg Per Haakonsen
her tok noe for sterkt i.
PH er blitt møtt med omtrent fem motfore
stillinger som jeg nå vil drøfte:
(1) Det politiske argumentet sier at det er
problematisk av PH å sette likhetstegn mellom
jødehat og israelsk høyrepolitikk, inkludert
sikkerhetsbarriæren. Dette argumentet tar for
det første feil, for det var venstresiden (Sjimon
Peres) som klubbet sikkerhetsbarriæren. For det
andre er ikke jødehat rettet mot Israels politiske
høyre mer stuerent enn jødehat rettet mot
venstre. For det tredje er det et ufrakommelig
faktum at sikkerhetsbarriæren har reddet mange
menneskeliv.

4/2012

(2) Toregimentslære-argumentet sier at
regimentslæren er et “sterkt alternativ” til
læren om Guds kollektive avstraffelser. Men
det stemmer ikke. Toregimentslæren er primært
nytestamentlig (i deler av GT styrte Gud Israel
med teokrati). Og toregimentslæren sier ikke at
Gud avstår fra å straffe verdslige styresmakter
når syndemålet er fullt.
(3) GT-contra-NT-argumentet hevder at
NT opphever eller toner bort Guds kollektive
avstraffelser fra GT og/eller skyver Guds
straffedommer ut til endetidens Vredesdag.
Den tesen imøtegikk jeg i forrige artikkel. Den
stemmer ikke med NT.
(4) Guds-kjærlighet-argumentet hevder at
læren om Guds kjærlighet er uforenlig med
tanken på at Gud enten selv står bak, eller
tillater, slike onde massakrer som Utøya 2011.
Eller at straffemotiver knyttet til Utøya kan
skygge for budskapet om Guds kjærlighet. Dette
argumentet er inne på noe riktig. Men all sann
forkynnelse om Guds kjærlighet bør ordlegges
slik at den ikke opphever, eller kolliderer med,
budskapet om Guds hellighet. Derfor kan
argumentet like gjerne slå den andre veien:
Vi taler ikke rett om Gud (Job 42,7), hvis vi
later som om Guds kjærlighet opphever Guds
straffedommer.
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(5) Det åpenbaringsteologiske argumentet sier
(ut fra 5 Mos 29,29) at Gud skjuler mye av
det han tenker om slike ting som kollektive
straffedommer, syndemål, langmodighetsfrister og dødsofres salighetssak. Dette er det
ene argumentet som etter mitt syn har en viss
bærekraft i møte med det svake punktet i Per
Haakonsens to samtidighets-antakelser. Vi kan
fra Guds åpenbaring vite at katastrofer bør
mottas som omvendelses-advarsler. Men vi kan
ikke vite at Guds konkrete motiv var de to antiisraelske observasjonene Per Haakonsen har
nevnt. Det har vi bare et rent alment bibelbevis
for (1Mos 12,3b). Og det er i svakeste laget til å
bære hele bibelbevisbyrden.
Generelt stenger Bibelen med læren om den
skjulte Gud oss ute fra innsyn i de emnene som
Gud velger å holde skjult bak forhenget. Men
Gud har likevel gitt oss noen små gløtt inn bak
forhenget. Såpass at vi kan fornemme hva slags
enorme tankeproblemer det ville by på for oss å
prøve å forstå de tankene i Guds hjerte som er så
altfor høye for mennesketanken.
Det ene gløttet bak forhenget er Jobs bok. Der
opplyser Gud (til oss, men ikke til Job) hva slags

Støtt arbeidet i Ukraina!
Vil du være med å støtte fattige familier i
Ukraina med mat, klær m. m., så kan du
gi din gave til Stiftelsen KPK-Ukraina,
postboks 211, 4358 Kleppe, kontonr.
3212.20.34037. Ønsker du å fjernadoptere
en liten gutt eller jente, kan du gjerne

motiv (i Guds oppgjør med Satan) som lå bak
Jobs lidelser. Det andre gløttet er den blindfødte
(Johs 9,1ff). Der informerer Jesus om et annet
motiv (9,3) bak mannens blindhetslidelse enn
det folk gjettet på. Det tredje gløttet er Jesu to
dementier i Luk 13,1ff.
Men tenk om Gud hadde tatt på seg å
åpenbare for oss hele det enorme regnearket med
alle Guds individuelle rettferdighetsregnskaper
(Rom 8,18) for 150.000 dødsofre ved tsunamien
i Lisboa i 1755? Det fins ikke en menneske
hjerne på jorden som kunne ha fattet alt det Gud
da måtte prøve å åpenbare – med menneske
tilpasset intellektuell teskje. Derfor er det bedre
vi gjør som Job og hele tiden øver oss i tro og
tillit til at Guds tanker er høyere enn våre tanker.
Og dette ene aspektet var altså etter mitt
syn et noe svakt punkt i Per Haakonsens to
samtidighets-observasjoner fra 1980 og 2011. Vi
har lov til å gjøre oss spørrende overveielser om
slike ting. Men vi bør ikke svare med setninger
i bestemt form.
(Kronikk i Dagen 12.03.2012. Gjengitt med
tillatelse fra forfatteren) o

skrive til den samme adressen og be om
opplysninger.
Legg merke til Herrens ord: ”Men
glem ikke å gjøre godt og dele med andre.
For slike offer er til behag for Gud”
(Heb 13,16).
La oss også legge den enkelte fram for
nådens trone!

Husk :
Bibelsamling på Audnastrand 12.-15 juli 2012
Talere: Erik Høiby og Gunnar Holth. Se program i forrige nummer.
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Jeg vet min gjenløser lever
Tekst og melodi av Jorunn Dubland Tendeland

1. Jesus så alltid på synderen først.
Det ble meg min redning og fred.
Synden var stor, men hans nåde var størst,
og jeg fant min frelse i det.
Men i blant tårer rant,
jeg så forsakelsen, drømmer forsvant,
men ett fikk jeg møte det med:
Kor: Jeg vet min gjenløser lever.
Og når mitt livsverk til grunne går,
Han som den siste på støvet står,
og da skal jeg skue min Gud.
2. Dagen vil komme da alt svinner bort
og ingen kan følge meg mer.
Alt blir til støv, det som før syntes stort
vil smuldre og så falle ned.

Alt jeg kan er et navn,
klynger meg til det og hvisker det fram,
og da vil han komme hit ned.
3. En gang skal gåtene finne sitt svar,
hver tåre skal Gud tørke bort.
Lovsang vil stige forunderlig klar
i takk for det Jesus har gjort.
Jeg ser ham, ser Guds Lam.
Jeg er i Sion og elsket av Ham,
fullkomment er det han har gjort.
Kor: Jeg ser min gjenløser lever,
merket av nagler og tornekrans.
Ser ham i seierens stråleglans,
og vet at jeg skuer min Gud.

