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Hovmod
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og 

kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på 
fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! 

Sal 139:23-24

Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre 
kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden 
imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke 

skal gjøre det dere vil. 
Gal. 5: 16-17

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og 
jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, 
for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere 
finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og 

min byrde er lett. 
Matt 11:28-30

For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører  
de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal  

se med øynene eller høre med ørene og forstå med 
hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem.

Matt 13:15
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 Notat til leser
Ingen kopi rett.

Jesus sier: 
Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal 
dere gi det. Matt 10:8

Når intet annet er anmerket er NB88BM brukt, Norsk-Data Bibel. 
Alle understrekninger, uthevinger og kursiv gjort ved referanser til Ordet er gjort av forfatter.

Når vi sier «ingen» i sammenheng med for eksempel; «ingen andre en Jesus kan avgjøre det, osv ...» mener vi ingen 
andre enn Gud den Allmektige i tre personer og med tre personaliteter. Gud Far, Gud Sønn, og Gud den Hellige Ånd. 
Det er altså ikke et poeng å bruke alltid Herren, Gud, Far, Jesus, den Hellige Ånd, Kristus, Jesus Kristus, Kristus Jesus 
osv. Et av navnene representerer Alle.

Når vi/jeg sier «vi» så menes det, kroppen, menigheten. Det kan også menes «vi, formidler og Ånden i enhet» Når jeg 
som deler Ordet sier jeg så er det fordi i visse sammenhenger vil jeg være ydmyk på at «vi» kan bli feil, på den ene 
eller andre måten. «Jeg» er altså av den formening at det er bedre å bruke jeg. Dette kan dog forkomme bare tildels 
og jeg ber om unnskyldning hvis dette ikke er fullkomment.

Vi har valgt å «lime» inn referanser og ikke bare referansen. Dette gjør det lettere for leseren å få med seg hva 
Skriften sier som jo er det vi har å forholde oss etter. Med en bok som dette med så mange referanser vil det kunne 
være for mange en fristelse og slurve med å lese referansen så derav dette valg. 

Noen Skriftsteder er referert «dobbelt». Det er en nødvendighet og dermed også sagt at det er en fordel å få lest 
Ordet så mye som mulig. 

Kjell Sørsdal – Filippinene/Norge sommeren 2013

PS!
Noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst». De forkynner et  annet (annerledes) 
evangelium. Det er når vi forkynner et rent, helt og fult Evangelium den enkelt blir lagt visshet om frelse i 
sitt hjerte av den Hellige Ånd. IKKE når det blir forkynt et annerledes (annet) evangelium.

OBS!
For sikkerhets skyld; Vi er IKKE ute etter å «henge ut» enkelte menigheter, enkelte personer eller enkelte 
trossamfunn og eller denominasjoner eller enkelte religioner. Det vi derimot er ute etter er å få frem 
sannheten. Alle må stå inne for sine valg og handlinger. At man, hvis man anstrenger seg, muligens kan 
lese mellom linjene, selv om ikke navn nevnes, får bli de som leser mellom linjene sin sak.

VIKTIG!
Dømmekraft er ikke å vite forskjellen mellom rett og galt; det er å vite forskjellen mellom rett og nesten rett. (C H 
Spurgeon)

Det er ikke den opplagte løgnen som er farlig. Den farligste løgnen ligger så tett inntil sannheten at den er 
vanskelig å oppdage. 

Fly alt hovmod! All stolthet! Vær ydmyk og ta til deg hva Ånden sier til menigheten!

Og til slutt:
Test alt og hold fast ved det som du finner korrekt i følge Skriften. Når du gjør det vil du bli velsignet, hvis 
du handler på dette.

Og så et apropos:
Å skrive denne boka har vært hva andre vil kalle «å konsentrere seg om det som er galt i stedet for å 
konsentrere seg om det som er riktig». Ja hvis noen tror at det er mulig å få noe riktig når det meste er feil, 
uten å konsentrere seg om det som er feil, så må de tro om igjen. Vi har derimot ikke slokket en rykende 
veke, men kort og godt fortalt at den ikke brenner. Det er der feilen ligger. Hovmod og lunkenhet. Så å 
påstå noe slikt (som at vi ikke skal konfrontere synd, eller feil og mangler om du vil) blir da å bite seg selv i 
halen. Og den som gjør det må omvende seg.

Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i 
Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:11

Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler Han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende 
seg. Apg 17:30

Boka er selfølgelig ment til å vekke og riste menigheten til omvendelse og til å komme ut av lunkenhet. Bli salt og lys 
igjen. Sette lyset på bordet igjen. 
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 Forord
Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd.
Ord 16:18

Da Herren ba meg skrive en bok om hovmod var jeg nærmest sikker på at 
kjødet spilte meg et puss. Etter å ha «gått igjennom saken» var min 
konklusjon at ingen ville kjøpe en bok om hovmod eller kalt «HOVMOD». Heller 
ikke ville jeg klare å skrive en bok om hovmod. Jeg kjente til saken alt for 
godt, men allikevel i Åndelig betydning alt for lite. Denne konklusjonen var 
også hovmod.

Etter en tid nevnte jeg det for en venn over Skype (vi var i Filippinene da dette 
skjedde) og jeg husker ikke svaret, men det var oppmuntrende. Jeg bare 
«ristet det av», men det slapp meg ikke helt. Hovmod.

Dette gjorde at jeg begynte å slå opp i Skriften for å meditere litt mer rundt 
fenomenet. Hvis vi kan kalle det det ... Det var derimot ydmykhet.

Etter hvert kom jeg frem til at alt ondt starter med hovmod. Til og med masse 
av det vi betegner som godt er hovmod. Hovmodets ånd ble åpenbart for meg 
i så mange flere ting. Spesielt med henblikk på saker som har med det Jesus 
sier i Luk 6:26:

Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også 
deres fedre med de falske profeter!

Vi kommer ikke bort ifra at djevelen bruker alle knep han kan for å få oss inn 
under hovmod. Han er selv et offer for dette da han ville opphøye seg selv.

Denne boken vil derfor konsertere seg om hovmod, men vil også omhandle 
ydmykhet og nåde. Nåde i forskjellige begreper. Selvfølgelig er ydmykhet en 
nådegave. Jeg vil også si at det er en frukt av Ånden selv om det ikke er nevnt 
direkte og ordrett.

... Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 
Jak 4:6

Det er min klare oppfatning av at den Hellige Ånd sier klart ifra at hovmod er 
grunnen til at mange ikke finner frem til veien mot frelse og likeledes at mange 
snubler som går på veien og til slutt er årsaken til manges fall og dessverre 
frafall. Dessuten også grunnen til menighetens forvirrede og ulydige tilstand de 
fleste steder.

Far, i Jesus underbare Navn, og ved Hjelp av den Hellige Ånd ber jeg om selv å 
bli beskyttet mot hovmod i utarbeidelsen av denne deling av hva Ånden sier til 
Menigheten. Likeledes ber jeg om at jeg blir gitt nåde og visdom samt nok 
kunnskap til at boken vil bli en formanede tilrettevising om tidens tilstand i 
Menigheten.
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 Prolog
Hvordan har vi tid til hovmod? Hvordan i all verden kan vi unne oss å ha tid til 
hovmod. Hvorfor kan vi ikke begripe at i denne verden, denne onde, 
gjennomsyrede gale, sataniske verden er det overhode ikke tid til noen form 
for hovmod, ulydighet mot Ordet og mot foreldre, mot søsken og hverandre. 
Selv sarkasme skal vi være forsiktige med her i denne tiden.

Jesus sier; elsk Gud og elsk nesten. Alle fra anarkister og humanetikere (de 
har jo adoptert utrykket) til kristne og muslimer skjønner jo at det er det 
eneste riktige. Selv om man ikke erkjenner at Gud finnes, skjønner man at 
dette med å elske sin neste som seg selv er eneste løsningen. At aldri har ondt 
blitt overvunnet med annet en kjærlighet. Og tro noe annet er rent hovmod.

I 2012 var det ca 30.000 barn som døde hver dag av sult, sykdom og 
fattigdom. Det er enormt med masse drap, krig, gjeng voldtekter, 
seriemordere, sinnssykdom, gale diktatorer, sammensvergelser, løgn og falske 
vitnesbyrd. Mobbing, selvmord, skilsmisser, filming av drap og tortur for 
videresalg, slaveri, sekshandel med barn, ... det er ingen ende. Absolutt ingen 
ende på ondskapen i denne verden. Vi har stadig nok atomvåpen til å sende 
denne kloden ut i en annen bane ...

Ca. 80 tusen mennesker dør hver dag bare i India uten å ha hørt navnet Jesus. 
For å sette ord på noe av det som skjer blant annet blant 800 millioner hinduer 
i India vil vi referere vi til frie bøker hos: http://www.gfa.org/resource/books/ - 
bøker skrevet av  K.P. Yohannan – i bl.a. «Living in the Light of Eternity» og 
«Revolution in world missions» fortelles det en del historier fra India.

En historie går på å forklare det fatale med Hinduismen.(Mener å huske det er 
fra en av de to ovennevnte bøker, men det spiller jo mindre rolle.)
 - En dag gikk en pastor langs med Ganges og fikk se en kvinne sitte 
sammenbøyd i en smertefull og pinefull uttrykt hulking. Han spør henne hva 
som er i veien og hun åpner seg for ham ved å si; «Min mann har kreft og jeg 
har akkurat ofret vår lille datter til Ganges» Hinduer kaster ut sin barn i denne 
«hellige» eleven som et offer. Hun har da kastet ut sin datter for at hun skal 
drukne som et offer til Ganges for at, om mulig, hennes man skal få 
helbredelse for kreft.

Dette høres selvfølgelig ultra djevelsk ille ut, men det gjenspeiler bare en liten 
del av hva slags avgudsdyrkelse og djevelskap satan har satt i gang. 

Vi skal vite at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd og venter på signalet til å 
begynne prosessen med å gjøre en ende på dette for alltid. Også hovmodet. 
Det vil gå samme veien som alt ovenfor. Du kan ikke regne med å kunne 
unnfly Helvete hvis du med vitende å vilje forer ditt eget ego.

Alt foring av ego er hovmod. Stopp mens «leken er god». Rett og slett kast 
deg på marken med ansiktet ned og slutt med det tullet. Omvend deg. Det er 
ingen tid for hovmod. Det har aldri vært det. Jesus kommer meget snart og all 
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vår tid må gå til nesten. Egoet må dø.

Be en bønn i dag: «Jesus ta livet av mitt ego». - «Fri meg fra hovmodet makt 
og la aldri så mye som et lite hovmod frø få komme inn i meg».

Ta dette alvorlig. Hvis ikke bør du kanskje ikke lese denne boka. Den er ment 
som en hjelp til de som ber denne bønnen. Den er hard og tøff. Det er lite 
«nåde» her, bare omvendelse og påminnelser om et råttent kjøttstykke.

Men den er skrevet i kjærlighet. En kjærlighet som går langt utenpå hovmod. 
En kjærlighet som bare den Hellige Ånd kan fremvise gjennom et menneske. 
En kjærlighet som gjør at vi bryr oss mer om nesten enn om oss selv. En 
kjærlighet som røsker deg ut av faresonen. En kjærlighet som advarer og 
dømmer. En kjærlighet som ikke bryr seg om hva noen andre enn Jesus mener.

Det eneste våpen mot det onde er Kjærlighetens Evangeliet om Jesus Kristus.

Vi kommer til å snakke en del om begjær i denne boka. Om kjødets gjerninger. 
Om det hovmodet det er med vitende og vilje å fore sitt ego. Og rett og slett 
ikke gidde å ta Jesus på alvor. Begjær er en frukt av hovmodet. Alt som 
tilfredsstiller ego er en frukt av hovmodet. Vi er her som etterfølgere av Jesus 
for å tilfredsstille Ham og naboen. Vi er her for å Ære Ham. På den måten vil 
Faderen bli æret. Og bare på den måten. Og bare med den Hellige Ånd som 
hjelper. Vi gjentar;

16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke 
fullføre kjødets lyst. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, 
og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at  

dere ikke skal gjøre det dere vil. 
Gal. 5: 16-17

Altså; Vi begjærer og forer vårt ego slik at hovmodet slipper til og vi er 
ikke lenger i stand til å gjøre det vi vil. Djevelen har fått overtaket. Ta 
dette alvorlig. Omvend deg.

Ikke mange av disse har hørt evangeliet:

1.78 deaths per second
107 deaths per minute
6,390 deaths per hour
153,000 deaths per day
56.0 million deaths per year
3.9 billion deaths per average lifetime  (70  years) (ref 19)

Så når du har lest dette prolog har ca 500 mennesker dødd uten 
kanskje å ha hørt om Jesus. Så når du er ferdig med boka er det 
kanskje mer enn 1 million. Det betyr at når du er ferdig med boka er 
det på tide å GÅ UT.
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 Kjærligheten er IKKE hovmodig

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da 
er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 

2 Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og 
om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg 

intet. 
3 Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme 

til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. 

4 Kjærligheten er tålmodig, 
er velvillig. 

Kjærligheten misunner ikke.
Kjærligheten skryter ikke,
den blåser seg ikke opp. 

5 Den gjør ikke noe usømmelig,
søker ikke sitt eget,

blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde. 

6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. 
7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 

8 Kjærligheten faller aldri bort.

 Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de 
opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og 
vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som 

er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg 
som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det 

barnslige. 12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til 
ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg 

selv er fullt ut kjent. 

13 Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten.

1. Kor. 13:1-13
 

-----------------------------------

 Kjærligheten er IKKE hovmodig
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 Før vi begynner å dele
Det er et spørsmål som leseren bør stille seg og sjekke til stadighet under 
delingen av hva Ånden sier til menigheten. Det er følgende:

Er jeg villig til å gå på akkord? Er jeg villig til å kompromisse?

Saken er nemlig den at hovmod og kompromiss går hånd i hånd.

Jesus er totalt kompromissløs. Det må vi være også. Når det gjelder å holde 
frem et Evangelium som er fullt, helt og rent. Faktisk er det slik at fra første til 
siste siden i Skriften blir vi bedt om dette.

Eva og Adam ble bedt om det. Noah og Abraham ble bedt om det. Moses ble 
gitt det ved overlevering av loven. Herren overleverte det videre til Josva. Vi 
trenger ikke gå videre. Vi vet hva som skjedde når Saul mistet både 
kongedømmet og livet. Hvordan David falt i synd. 

Ikke legg til, ikke vik til venstre eller høyre. De som elsker meg holder mine 
bud. Det er en altomfattende, altoverskyggende og altoverveiende og alt i alt 
super klar forkynnelse og påminnelse i Skriften om å ikke kompromisse og vi 
gjør ikke annet en å kompromisse Ordet, Jesus. Vi må forstå at dette ikke går 
upåaktet hen siden Herrens øyne ser etter de som er full og helt med Ham. 
Han vil da legge merke til en «Job» og Han vil legge merke til en «Saul». Og vi 
skal legge merke til den utgangen de fikk.

En liten surdeig syrer hele deigen og det er på grunn av kompromiss og uvilje 
til å sjekke alt vi hører og leser opp mot Skriften at vranglære, falsk lære, har 
fått rotfeste i blant oss og ført så mange i feil retning og kanskje mange til fall.

Vi ber deg derfor ta et oppgjør med deg selv og stille deg selv dette 
spørsmålet; «Er jeg villig til kompromiss» eller «Er jeg villig til å sloss for 
sannheten?» Koste hva det koste vil!

Er vi villige til å innrømme at vi har blitt lurt? Kan vi få oss til å si at vi tok feil?

Test alt og hold fast ved det gode.

Det blir ingen åpenbaringer der hvor Herren ser en vilje til kompromiss. 

«Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt 
Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe 
kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at 
han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. 
Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler 
Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en 
av de store farer i disse siste dager.» Utdrag av profeti av Stanley Frodsham
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 Kapittel 1 - Alt ondt starter med hovmod.
Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens 
sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i 
ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise 
min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jes 14:12-13

Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18

1 Tim 3:6
Good News Translation (GNT)
6 He must be mature in the faith, so that he will not swell up with pride and be 
condemned, as the Devil was. 

1 Tim 3:6
6 Han må være moden i troen, slik at han ikke vil bli oppblåst med stolthet og 
bli dømt, som Djevelen ble. 

Forut for denne betrodde engels fall så var det hovmod. Likeledes kom 
hovmodet til kjenne da han igjen fristet Eva i Edens Have. Hovmodets frø ble 
plantet i Eva og hun falt, likeså Adam på samme måte. 

Alt var og er hovmod og atter hovmod.

Vi kan altså slå fast at alt det onde startet med hovmod. Slik fortsetter det 
igjennom hele Skriften. Selv om hovmod ikke er direkte nevnt i de «10 Bud», 
«du skal ikke være hovmodig», så er det jo soleklart at hovmodet kommer 
forut for fall, som budene forklarer, da ulydighet fører oss til fall og hovmod 
alltid kommer forut for et fall. Altså er hovmod selve kilden da det er årsaken 
til brudd på loven og brudd på hva Herren hater. Dessuten;

16 Seks ting er det Herren hater, sju er en styggedom for hans sjel: 17 Stolte 
øyne, falsk tunge, og hender som utøser uskyldig blod, Ord 6:16f

Stolthet er jo det samme som hovmod, kanskje i en noe mildere form, men på 
engelsk for eksempel nevnes alt som «pride» (eller noen ganger «haughty»). 
På Hebraisk er det flere ord for hovmod og stolthet, som arroganse. Men det 
skal nevnes i forbindelse med dette at mange kan få på seg å være arrogante, 
men ikke er det. Særlig gjelder dette brennende evangelister av lunkende 
«moderne kristen». Som da også er og blir hovmodige idet de er så villige til å 
kompromisse. Altså den lunkne, verdslige, moderne kristen. Det er denne 
egoistiske hovmodighet vi vil til livs (les: ditt ego) i denne boka. Ditt hovmod. 
Ditt ego.

Det er av største nødvendighet å utdype mer om hva hovmod egentlig er. 
Derfor denne boka.

Jesus sier:
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21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, 
tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, 
hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket 
urent. Mark 7:21-23

I Strong's oversikt er det «Number G5243» som matcher det greske; 
« περηφαν α (ὑ ί hyperēphania)», og som bare forekommer en gang i ett vers i 
«the Greek concordance of the KJV»  nemlig i Mark 7:22.

Jeg håper med dette at du som leser har blitt nok interessert til å fortsette og 
om noe smertefullt bli klar over de forskjellige sider av hovmod. Heller ikke 
glem at vi vil gå igjennom flere sider av nåden i slutten av boken. For å forstå 
disse delinger av Skriften fra en annen vinkel enn det de siste snart to 
generasjoners forkynnelse har utlagt, vil vi nøde leseren til å ikke falle for 
fristelsen til å hoppe til disse kapitler uten å ha gått igjennom foregående 
kapitler om hovmod. Fordi du trenger å bli mer ydmyk for å kunne ta til deg 
dette. Vi vil avslutte boken med en utleggelse av begrepet ydmyket. Heller 
ikke det kapitlet einer seg for studier før kapitler om hovmod er nøye studert.

 Kapittel 2 - Stå imot overdrevent ros
Hvor mange ganger har noen kommet og rost deg for ett eller annet? Hva er 
følelsen som stiger opp i egoet?

Jeg kan ikke komme unna følelsen av at det var nettopp slik det hele begynte. 
Ut i fra Skriften, uten å gå nærmere inn på dette, da det ikke er viktig, kan det 
ha vært mulig at satan, før han falt, var en erkeengel med ansvar for 
lovsangen i himmelen. Jeg kan se for meg hvordan han en dag, da han kanskje 
ble rost av Herren, ga selvfølelsen fritt spillerom og et frø av hovmod fikk 
grobunn.

Gi aldri selvfølelsen som kommer av ros sjansen til å vokse så mye som en 100 
dels millimeter. Ta hånd om det med total underkastelse og si: «All Ære til 
Jesus».

Hvis noen skulle fortsette å rose deg i utide så si: Gå bak meg satan! Spesielt 
hvis det kommer fra en eldste eller en pastor. Fordi disse bør vite bedre enn å 
rose en medarbeider opp i skyene. Spesielt hvis medarbeideren er nylig 
kommet til tro. Dette har ført til mages fall og spesielt innen musikk og sang 
tjenesten.

Vi innleder boken og går rett på sak fordi dette vil gi oss og leseren et åpent 
hjerte og sinn for hva som kommer etter hvert. La oss få understreket at det 
ikke er fokusert på sang- og musikk tjenesten, men det er heller ikke til å 
underslå at dette er en stor del av gudstjenesten og at det her blir dyrket frem 
stjerner og at uhemmet skyhøy ros forekommer i utstrakt form og styrke. 
Dessuten er det hevet over enhver tvil at selve menighetens oppbyggelse gjør 
at alt for stor vekt legges på dette. Vi vil ikke henge ut denne tjenesten, men 
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bruke den som et godt eksempel. Andre tjenester kan absolutt ha de samme 
tendenser. 

Alt for mange har forbilder i pastorer og andre ledere samt lovsangledere. 
Dette blir ikke slått ned på av lederskapet selv om de vet at det florerer. Mest 
innen lovsang avdelingen er dette tilfelle. Pastorer dyrker frem stjerner og lar 
menigheten dyrke seg og stjernene.

Dessuten vet vi at alt som kan kalles noe innenfor hva verden kaller «kunst og 
artister» ofte gjenspeiles i menigheten. Menigheten i dag er kommet på avveie 
og det er med trist hjerte vi erfarer at vi også, enn hvor mye vi prøver å unngå 
det, snakker nedlatende om Kristi Kropp. Hovmod.

Så jeg ber allerede nå om tilgivelse for å snakke nedlatende om Kristi Kropp. 
Som vi ser det skal ikke mye til for å haven på avveie. Vi vil prøve å bruke 
andre ord og utrykk for å kunne formidle menighetens tilstand i dag. 
Kristus er Hode for menigheten og kan aldri komme på avveie.

Når vi prøver å formidle tilstander som finnes i kroppen så velger vi å bruke 
mer «defuse” omtaler; «noen medlemmer kan i enkelte tilfeller virke som om 
de for tiden er på vei i en noe annen retning enn det som er sunt». Osv.

Tilbake til saken. Kunstneren og artisten ute i verden har en tendens til å være 
for kunstnerisk i det han/hun er for villig til å utforske alternativer som heller i 
en retning som er uspiselig og usunt for menneskets syke og kropp. Vi ønsker 
ikke å gå til ytterligheter for å belyse saken, men et lite søk på nettet for å 
forstå og underbygge hva vi mener må kanskje de gjøre som er vokst opp i 
menigheten. For andre, som meg selv, er mer bevist i det «syke» mennesker 
kan finne på, da vi har smakt verdens styggedom og urensligheter, enten tett 
eller på avstand, er jo dette ikke nødvendig.

Så når menighetens sang- og musikkledere (og utøvere) ønsker å utøve sine 
åndelige gaver på en måte som ikke er i tråd med Ordet vil det ikke gå lenge 
før vi er på vei i feil retning. Når man da i tillegg blir rost opp i skyene etter 
sangen fordi man har en vakker stemme (eller spiller), men sangen derimot 
ikke stemmer med Ordet, vil det over tid føre til en hovmodig holdning, bevist 
eller ubevist. Detter er dessverre bare starten på en lang vei mot et syndig liv 
som man vil prøve å holde skult for menigheten.

Jeg har opplevd å se kvinnelige sangere kle seg nærmest som en prostituert 
og med så korte og tettsittende skjørt at når hun da setter seg på taburetten, 
(barkrakken på senen, og da vendt mot «publikum») så er det bare på grunn 
av dårlig lys at ikke hele salen kan se fargen på trusa. Hvis noen tror de ærer 
Jesus på denne måten må de tro om igjen. 

Mye av dette går på seksualitet. Også homoseksualitet. Det er ingen vits i å 
legge skjul på at enkelte innen sang- og musikk tjenesten blir dyrket. Heller 
ikke at de kan og vil bli påvirket av verden i større grad fordi de prøver å 
utvidet sin horisont og repertoar ved tilnærming til verden. Stadig flere 
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samarbeider med verden og havner dermed automatisk under hovmod.

Dagens pastorer er dessverre unnvikende og like så eldste og 
menighetsledere. Det er fordi at ofte er det barn av disse som er fremtredende 
i tjenesten. Igjen, de er også hovmodige i det de tillater dette. De tro mer eller 
mindre at Herren vil la de slippe unna med dette. De stiller på linje med djevel 
selv. Han trodde jo også at han skulle slipe unna med sin rebelske holdning.

Det kan skrive mye om dette men vi vil ikke bruke mer tid på dette her. Vi vil 
bare avslutte kapitlet med at; Ve til alle det gjelder, spesielt til de som kaller 
seg støtter. Omvend der før det er for sent.

 Kapittel 3 - Stå imot ros – fortsetter ...
Å stå imot ros gjelder forøvrig mye, mye mer enn sang og musikk tjenesten. 
Derfor er det av største viktighet at vi aldri går på akkord med noe som helst. 
Selv ikke klapping etter en sang, og rett og slett aldri etter en preken eller 
vitnesbyrd. La oss ta opp dette med klapping. Det er ikke etter Skriften. Noen 
prøver å komme med en forklaring og sier at vi skal oppmuntre hverandre. 
Dette er ikke riktig. Klapping oppmuntrer ikke, det gir rot til hovmod. Det er 
lite i Skriften angående klapping. La os holde fast ved oppmuntring; - 

10 Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi 
opptrådte overfor dere troende. 11 Dere vet også hvordan vi formante hver 
enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, 
12 for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike 
og sin herlighet. 1Tess 2:10-12

Dette er den oppmuntringen som Skriften taler om.
Når vi går videre i vår omtale av ros er Skriften klinkende klar; 
det meste dekkes av dette:

Rom 15:17: Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud.

Ros utenom dette er ikke av det gode. Det er kun til å bygge opp under ego og 
dermed hovmod. La oss derfor legge av oss all form for ros for å være sikker 
på å ikke snuble i dette.

Jesus Evangelium er så klart når det gjelder dette:

Matt 11:29:
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. 
Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Han underviser disiplene med hjelp av et kraftig eksempel under sin 
innstiftelse av den Nye Pakt. Den siste kvelden og natten Han tilbrakte 
sammen med sine disipler før Han fullførte verket er krystall klart. Vi legger 
merke til at det er tre  fortalte hendelser om Jesus som omhandler nattverden, 
men ikke omhandler fotvaskingen som Johannes forteller om. (Han nevner ikke 
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nattverden.) Det er ganske så interessant og vi blir nødt til å legge like stor 
vekt på begge hendelser, selv om vi ikke er bedt om å fysisk vaske føtter. 
Dette var da også billedlig av Jesus selv om Han utførte det fysisk.

12 Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til 
bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? 
13 Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det.  
14 Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder 
også dere å vaske hverandres føtter. 15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at 
også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. 16 Sannelig, sannelig, 
sier jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en 
utsending større enn den som har sendt ham. 17 Om dere vet dette, da er 
dere salige, så sant dere gjør det. Joh 13:12-17

Så hvis vi ønsker å være salig så er dette veien å gå; å vaske hverandres 
føtter, og slave for hverandre. Det var som regel slaven i huset som vasket 
føtter på den tiden.

Dette er dette vi skal gjøre for å bli velsignet i stedet for å motta ros å bli salig 
(les: hovmodig) av det.

Heller ikke kan vi rose en pastor eller hvem som helst som er innsatt i 
menigheten eller som gjør tjeneste utenfor menigheten eller en som har fått 
nådegaver til å tjene Herren med, eller noen i det hele tatt.

Vi skal rett og slett la være. Tenk å følgende problemstilling;
En som har holdt en preken får etter talen følgende replikk fra en eldste; Der 
var du god. Du satte virkelig ord på det. Skulle ønske det var meg som hadde 
slike nådegaver. (Han sier som regel ikke det siste, men tenker det.) Hva er 
det som er i ferd med å skje? En rekke ting.

Ingen er god uten Gud. Det var den Hellige Ånd som formidlet. Eldste har 
allerede en tjeneste og skal takke Herren for den. Altså blir pastoren nødt til å 
konfrontere eldste med saken og gi all Ære til Gud. I stedet tar vi imot og 
prøver å la være å smile og sier med den alvorligste minen vi kan fordreie; 
«takk skal du ha. Det var oppmuntrende». Et frø av hovmod er sådd.
Det er ikke oppmuntrende å høre satan legge opp til hovmod. Dette er de 
åndelige realiteter og det er på tide at vi tar det alvorlig.

Utallige eksempler i samme kategori kan nevnes men vi overlater til leseren og 
selv å ransake seg selv for å finne hvilke han/hun må kaste ut av sitt eget liv. 

Vi vil dog nevne hvor langt det kan gå; I Singapore er det en pastor som på 
forsiden av et magasin ble kalt «Mr. Grace» og også et annet sted «Prince of 
Grace». Han har akseptert dette som en oppmuntring og hedersbevisning og 
står for fall. Hans undervisning står også for fall da den er falsk. Jeg spør ofte 
den Hellige Ånd hvorfor, hvorfor og hvordan kan dette skje og så mye og så 
kraftig og så overlat til alle tider. Jeg får ett svar: Hovmod.
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Jeg har videre opplevd at på en dag som påskemorgen når musikerne er ferdig 
med å spille under innsamling av Hellige Gaver og menigheten ikke klapper, så 
må absolutt gjeste predikanten komme på scenen å si; «det er lov til å klappe» 
Hva skjer, menigheten mener at det ikke er behov for å ære musikerne. Men 
blir så villedet når de ærer Jesus, ved å ikke klappe for musikerne, til heller å 
gi ære til musikerne ved å klappe for dem. Som muligens ikke en gang går på 
veien?

La oss avslutte med å si at noen sier: «Gi Jesus en stor klapp» (a big hand). 
Tror noen virkelig vi kan gi Herlighet til Jesus med å klappe for Ham. Som om 
Han akkurat har holdt en stor opptreden. Jeg vil spørre deg. Kan du stille deg 
under korset og gi Jesus en stor klapp salve. Eller stå foran tronen og klappe 
for Far, Sønn og Hellige Ånd? Ve til deg for å gjøre det. Hvis du vil gi Ære, kast 
deg til bakken med ansiktet ned og rop ut, Hellig, Hellig, Hellig, tilgi meg, tilgi 
meg, tilgi meg Herre.

 Kapittel 4 - Noen fremstående fallgruver.
For en tid tilbake tjenestegjorde jeg i en menighet i Norge. Jeg startet rett 
etter at jeg ga opp å sloss med Jesus. Jeg hadde da vært ute i verden i ca 33 
år (17-50) og «opplevd» det meste på «godt og ondt». Det som reddet meg 
mange ganger har vært to ting; jeg trodde i mitt hjerte og bekjente med min 
munn da jeg var ca 10 år, samt en mengde bønner, mest fra mor og far (døde 
da jeg var 43). Min mor er nå i 2013 blitt 87 år. 

Min overgivelse skjedde i 2002 og siden da har det vært brann i hjertet. Det 
gikk slik til ...

Jeg hadde lenge, ca 10 år, nærmet meg skritt for skritt, men alltid var det noe 
som hindret fremdriften. Gjennombruddet kom vel egentlig etter at en 
forlovelse ble brutt og jeg fant meg selv i total ensomhet og enslighet etter 
flere samboerforhold i løpet av 30 år. Jeg lå under for alkohol, hasj og 
gambling og kunne vel egentlig hanskes med de to siste, men ikke alkohol. Det 
er en avhengighet bare Jesus kan sette deg totalt fri fra. 

JEG HUSKER DEN DAGEN JESUS SATTE MEG FRI. Å hvilken overøsing av 
kjærlighet. Jeg stod midt på stuegulvet og sa til Jesus; «Jesus jeg fikser ikke 
mitt liv. Jeg er helt hjelpeløs. Jeg kan ikke lenger være bak rattet i denne 
«bilen» jeg prøver å kjøre. Nå lar jeg Deg ta over og setter meg i baksetet» 
PANG! Motsatt av punktering. Påfylling; ikke av luft men med, kjærlighet, fred, 
glede, og med kraft, ild og frimodighet til å gå ut. Fra den dagen har jeg 
forkynt Evangeliet.

Jeg var for tiden på menighetssøken og hadde besøkt en menighet  et par 
ganger. Turen gikk straks dit og da møte var slutt gikk jeg rett bort til en 
møtevakt og sa; «Jeg må bli døpt, NÅ!» (i vann). Jesus hadde jo allerede døpt 
meg i den Hellige Ånd.

Dette var jo i juli måned og alle vet jo hvordan det er stelt med menigheten 
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da. Alle er på ferie. Hovmod. Jeg ble bedt om å legge en lapp i spørsmåls 
kassa om at jeg ville bli døpt. Jeg likte ikke det utfallet, jeg hadde bedt om å 
bli døpt der og da. Men i ydmykhet, helt falsk, men unnskyldt fordi jeg var 
nyfødt, gjorde jeg som jeg ble bedt om. Senere, når jeg ble «voksen», gjorde 
jeg ikke det lenger. Jeg adlød ikke noe som ikke var etter Skriften, noe som 
har brakt meg forfølgelse fra menigheten. Baktalelse og andre ting. Hovmod 
fra menighetens side.

På neste søndags formiddagsmøte sa jeg ifra at jeg ikke hadde hørt noe og fikk 
beskjed om at det var ferie så det var jo naturlig. Jeg hadde lyst til å spørre; 
«hva om jeg hadde krysset av for å bli frelst», Man kan krysse for det også på 
spørreskjema. Akkurat som man kan velge fra en meny. Hovmod. Beskjeden 
videre var at jeg kunne ringe menighetskontoret må mandag å høre om det 
var mulig. Hvilket jeg gjorde. De sa de ville ringe meg. Noe de gjorde. Meget 
senere.

Jeg ble døpt av en hjemkommen misjonær en tid senere og bra var det. Fikk 
tilbud om å begynne på Alpha kurs, men svarte at jeg hadde lest Bibelen helt 
igjennom allerede som barn så det var ikke nødvendig. Hovmod. Den Hellige 
Ånd talte til meg om dette og jeg meldte meg på. Takk Jesus for det. Det ble 
kick start til tjeneste fult og helt. Jeg trodde selvfølgelig at jeg var kommet til 
paradis på jord. Hvor feil kunne jeg ta.

Det er nemlig et spesiell type hovmod som skal konfronteres og derfor er jeg 
nødt til å ta en del av midt vitnesbyrd nå. Husk dette er hva som skjedde med 
meg på «godt og ondt» og ingen kan diskutere fakta uten å kalle meg en 
løgner. 

Straks etter dette ble jeg selvfølgelig konfrontert med en rekke ting fordi jeg 
begynte å tjenestegjøre med en masse ting. Det er merkelig hvor mye man 
kan bli konfrontert med i en menighet og fra eldste og pastorer som sier at vi 
ikke skal ha en konfronterende tjeneste. Hovmod. Jeg flyttet nærmest inn i 
menigheten og hadde mange forskjellige oppgaver, både administrativt, Alpha, 
kokk i kaffen vi åpent for de vanskeligstilte, og kokk i forskjellige andre 
sammenhenger. Dette gjordet at jeg ble nærmest kastet inn i leder, pastor og 
eldste gruppa og måtte forholde meg til helt andre ting enn forventet.

Snart ble det klart for meg at å be i tunger var et «must» i denne menigheten. 
Dette var en pinsemenighet og de bygger jo hele sin doktrine rundt dette. 
Saken var bare den at jeg ikke ville ha tunger og det hadde jeg sagt ifra til 
Jesus. Jeg skal forklare hvorfor. 

Jeg har vokst opp i menigheten. I pinsemenigheten, eller karismatisk 
(feilaktig) eller hva de måtte ønske å kalle seg. Vik alle denominasjoner og 
kallenavn for Kristi Kropp. Skandaløst. Den er en Kirke, en Menighet, en Kropp  
og en Ånd. Min far var søndagskole lærer, eldste, administrativ leder for 
sangkor og mye annet. Min mor like aktiv ved hans side. Båndene var hardt 
knyttet tidlig i barndommen. Også til menigheten.
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Søndagskole start for meg var på toårsdagen og jeg fikk vel som en av de 
første i Norge; 12 år diplom. Uten fravær. Masse stjerne ble det. Så tidlig ble 
jeg også med på alle typer møter. Med alle mulige «utøvelser» av troen. Noen 
var karismatiske muligens, noen ble helbredet muligens, men for meg som 
barn var det bare masse bråk når det ble avfyrt masse tunger, masse viftende 
hender og skriking og sikkert lovprisning, men som sagt for et barn, mye støy.

Dette gjordet at jeg fikk et forhold til dette som noe jeg ikke ønsket. Jeg «ga 
hjertet mitt» til Jesus på et formiddagsmøte 10 år gammel og annonserte 
dette fra baksete i bilen på vei hjem, men ble aldri verken døpt i vann eller 
Ånd. Men beskyttet, å som jeg ble beskyttet. Takk Jesus.

Så når jeg ble døpt i den Hellige Ånd og etter hvert i vann så sa jeg klart ifra til 
Jesus at det som jeg opplevende som barn var ikke ønskelig. Vær klar over en 
ting folkens; Jesus gir ikke, eller tvinger ikke noe på deg du ikke vil ha. Men 
som dere alle skal forstå så døper Han hvem Han vil, når Han, vil i den Hellige 
Ånd. Med eller uten gaver. 

Det tok et år før jeg ønsket tungetale. Det kom etter et kveldsmøte med en 
evangelist som hadde et spesielt budskap (jeg tror til meg, men også andre 
selvfølgelig) om tunger.  Så i bilen på vei hjem fra møte sa jeg ganske enkelt til 
Jesus. OK, gi meg tunger. PANG. Det bare fosset ut. Hele veien hjem, mens jeg 
kledde av meg, i sengen og til jeg sovnet og når jeg våknet og hele tiden 
siden. Takk kjære Jesus. Åh hvor «gentle» du er Hellige Ånd.

Dette gjordet ikke mye forskjell på tjenesten annet enn at jeg nå kunne be 
uten å måte forme ord med hjernen. Heller ikke med brannen. Den var der 
allerede. Heller ikke med utførelsen av andre nådegaver som å be for syke, 
forkynne evangeliet, (ja det er en nådegave) osv. Jeg ble utrustet med Kraft og 
Ild den dagen på stuegulvet. Det var noe helt annet en det som skjedde i 
bilen. Det var en overlevering av en spesiell gave.

På stuegulvet var det en innhyllende Kjærlighet og Ild. I bilen var det mer som 
overlevering av en gave. Lenge måtte jeg slite med at ingen forstod dette for 
de gikk nå, etter å ha hørt meg fortelle og selv hørt meg be i tunger, rundt å 
gratulerte meg med Åndsdåpen. Som jeg hadde forstått det med Åndsdåpen 
på Pinsedagen var at de GIKK UT. Ja de talte til de menn som var i Jerusalem 
på dere språk, det var jo en nødvendighet. Det er jo ikke det å tale i tunger 
som er Saken. Det er jo budskapet om Blodet. 

Det er jo det som Jesus sier; dere skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer 
over dere. Hvilken kraft, til å tale i tunger. Nei til å gå ut. Til å være vitner. 
Derfor ble de bedt om å vente i Jerusalem med å gå ut. Hvis ikke hadde jo 
Jesus sakt; «Vent i Jerusalem til dere taler i tunger» - hvis det var det som var 
saken. Men der ikke det som er saken. Saken er å vitne. Saken er å forkynne 
Evangeliet med Kraft og med de tegn og under som følger. Saken er å elske 
Gud og nesten.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal 
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være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til 
jordens ende. Apg 1:8

Videre:

Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen 
til dere blir ikledd kraft fra det høye. Luk 24:49

Videre:

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 
Matt 28:19f

Videre:
15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all 
skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke 
tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn 
skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. 18 De skal ta slanger i 
hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal 
de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Mark 16:15-18

Som vi ser så er meldingen; GÅ UT. Ikke; «tal i tunger»

Hvordan er det da med alle de som mener seg Åndsdøpt med tunger, men ikke 
driver ut onde ånder eller når de legger hendene på syke så blir disse ikke 
helbredet. Er de da ikke Åndsdøpt? Dette er jo tegn man skal ha på lik linje 
med tungetale. Vel da er det mange i pinsemenigheten i dag som ikke er 
Åndsdøpt. Man kan kanskje gå så langt å si at alle som er redd for slanger ikke 
er Åndsdøpt. Det kunne jo bli en fin ny doktrine?

De ble ikke bedt om å vente til de talte i tunger. De ble bedt om å vente til de 
var salvet til å GÅ UT! Dåpen i den Hellige Ånd er ikke å tale i tunger. Det er å 
bli salvet til å gå ut med Kraft og Ild. Ja, de fleste eller mange får tunger som 
en gave når de blir Åndsdøpt. Takk Kjære Jesus for det. Men selv om det er 
prøvet i 2000 år å bevise ut i fra skriften at tunger er et bevis på Åndsdåp og 
at man ikke er Åndsdøpt før man taler i tunger så er dette feil. Det er Jesus 
som døper og ved den Hellige Ånd gir Han gaver. Han gjør akkurat hva Han vil. 
La oss hvile i det. Vennligst.

Vi skal her forklare og bevise ut i fra skriften denne hovmodighet som nesten 
alle «karismatikere» (inklusive de mest kjente evangelister nå og tidligere) er 
forført av. 

Hovmodigheten ligger i at de forteller Jesus når Han har døpt andre i 
den Hellige Ånd.

De kan ikke fortelle andre om annet enn når de selv ble døpt i den Hellige Ånd. 
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For et hovmod. Hvorfor i all verden, ja vi bruker dette utrykket for det er av 
verden, kan vi ikke skjønne dette. Vi kan aldri proklamere et vitnesbyrd inn i 
andres liv. Det er ren voldtekt.

Når du blir født på ny trenger du ikke en haug med TV pastorer som hele tiden 
forteller deg at det ikke trengs og føles bra å være født på ny eller andre 
forsikringer om at du «er frelst». Du trenger ikke til annet enn det rene Guds 
Ord. Hvis du ikke får det du vil føle deg dårlig. Du vet når Jesus har døpt deg 
med Den Hellige Ånd og Ild. Fordi du brenner rødglødende med ild. Hvis ikke 
er du lunken. 

Hvis du er kald ville du ikke engang ønske å komme i nærheten av brannen. 
Du vil være redd for å bli brent. Hvis du ikke føler deg brennhet; bli kaldt. Det 
er ikke rom for omvendelse i lunkent. Det er derfor Jesus vil spy deg ut. Så du 
skal få muligheten til å omvende deg. Og det er omvendelse du trenger hvis du 
trenger å høre disse pastorene hele tiden som absolutt vil forsikre alle om at 
de er OK hvis de har bedt en frelsesbønn.

Heller ikke kan vi proklamere et vitnesbyrd overlevert av Jesus til den enkelte. 
Det er Han og Han alene som overlever vitnesbyrdet om Åndsdåp i hjertet til 
en gjenfødt. Igjen; for et hovmod. Vi kan ikke kategorisk si at han taler ikke i 
tunger så han er ikke Åndsdøpt. Hvilken rett gir Skriften til å dømme på denne 
måten. Fortell meg; hvor står det Skrevet? Og hvor står det skrevet at den 
som taler i tunger er Åndsdøpt? Hvis frukt uteblir over lang tid kan vi ikke 
annet enn å anta at en konvertering muligens ikke har funnet sted. Men det 
bør vi holde for oss selv i så fall.

Selv gjenfødte faller jo fra tid til annen. Også på grunn av hovmod. Skriften 
sier ikke at «forut for fall går hovmod, men ikke for den som er gjenfødt». Nei 
for alle gjelder dette. Det er på tide å ta dette alvorlig. Meget alvorlig. Ikke 
prøv å fortell Jesus hva Han kan og ikke kan. Det er spott i tillegg til hovmod. 
Det er i det hele tatt kryr med denne typen hovmod. Vi setter våre doktriner 
og gamle retningslinjer som er overlevert fra tidligere misforståelser og 
misstolkninger høyere enn Skriften og den Hellige Ånds retningslinjer. Vi vil gi 
flere eksempler.

La oss ta for eksempel eldste tjenesten. Dette er noe som i dag er totalt 
missforstått. De fleste menigheter i dag velger eldste gjennom en sekulær 
ordning og det er jo en skam. Det er apostler eller pastorer som utnevner 
eldste.

4 til Titus, min ekte sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og 
Kristus Jesus, vår frelser! 5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne 
det som ennå stod igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg. Tit 
1:4f

Likeledes:

11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister,  
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noen til hyrder og lærere, 12 for at de hellige kunne bli gjort i stand til 
tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 13 inntil vi alle når fram til 
enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til 
aldersmålet for Kristi fylde, 14 for at vi ikke lenger skal være umyndige og la 
oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved 
kløkt i villfarelsens listige knep. Ef 4:11-14

Derfor blir det jo helt galt å ta en avstemning på et menighetsmøte om disse 
ting. Vi må ikke glemme at det er den som gjør rettferdighet som er rettferdig. 
Likeledes den som gjør en eldste tjeneste som er en eldste. Hva skal så denne 
gjøre og ikke gjøre i følge skriften? Alt som vi i dag ikke gjør og ikke noe av 
mye av det vi gjør.

Jak 5:14: Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og  
de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.
Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand  
til å lære andre, villig til å tåle ondt. 2Tim 2:24

Rom 12:8 den som formaner, på formaningen. Den som deler ut gaver, må 
gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med iver. Den 
som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede.

2 Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, 
sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, 3 ikke drikkfeldig, ikke voldsom, 
men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. 4 Han må styre sitt hus godt og ha 
lydige barn med all ærbarhet. 5 Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, 
hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? 6 Han må ikke være en 
nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. 
7 Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli 
til spott og bli fanget i djevelens snare. 8 Likeså må menighetstjenerne være 
verdige, ikke tvetungede, ikke henfalne til mye vin, ikke ha lyst til skammelig 
vinning. 9 Det må være slike som bevarer troens hemmelighet i en ren 
samvittighet. 10 Også disse skal først prøves, deretter skal en la dem tjene i 
menigheten, om de er ulastelige. 11 Likeså med kvinnene: de skal være 
verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting. 
12 En menighetstjener skal være én kvinnes mann, oppdra sine barn og styre 
sitt hus på en god måte. 13 For de som har vært gode menighetstjenere, får 
selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. 14 Dette 
skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. 15 Men i fall  
jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den  
levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 16 Og det må alle 
bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, 
rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, 
opptatt i herlighet. 1Tim 3:2-16

Derfor skal en eldste og andre menighetstjenere omgås andre med ytterste 
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grad av Gudsfrykt og ydmykhet. Ikke noe snev av hovmod.

Jeg blir nødt til å gi et eksempel og det får stå sin prøve om noen vil føle seg 
uthengt, men vi hold meg langt unna noen identitet. På den andre siden må 
man bestandig være forberedt på å svare for sitt liv og holdninger flere ganger 
om dagen hvis nødvendig.

Jeg var en gang invitert av en menighet til å besøke en annen menighet i 
Sverige. Hovedmålet var å se hvordan en sentrums menighet håndterte 
alkoholikere, rusavhengig og vanskeligstilte i en storby. Jeg var relativt 
«nyfrelst» (ut av denne verden) og som man vet så er man gullende ren like 
etter Åndsdåp. Jeg var altså ikke egentlig akkurat kommet til tro (siden jeg 
alltid har «trodd»), men definitivt ny på veien, tros veien. Jeg var veldig ivrig 
og glad for å få lov å bli med eldste, pastorer og ledere med ektefeller på en 
slik tur. Stas var det jo også at jeg tjenestegjorde under akkurat denne type 
tjeneste selv. Det var en buss full så vi var vel ca 50 søsken på tur. 

På veien ned over begynte jeg å føle meg utilpass fordi samtalen gikk på all 
verdens ting og ikke på det som lå foran oss og slett ikke deling av Ordet eller 
oppbyggende lovsang. Likeledes ble jeg sjokkert når vi hadde lunsj og stoppet 
ved en veikro da jeg overhørte en slibrig vits fra en eldste. Jeg kan ikke 
beskrive hvordan en nyomvendt som har sluppet unna verdens slibrigheter 
reagerer på denne typen superdårlige vitser. Det er så man ser seg etter et 
teppe man kan dra ned over hode.

Mangel på Guds nærvær var påtrengende og ble ikke bedre ettersom vi 
nærmet oss bestemmelsessted. Da gjorde nemlig reiseleder oppmerksom på at 
det ikke var tillatt å nyte øl og vin til maten under middagen som skulle inntas 
straks etter ankomst. Da jeg ved en senere anledning fikk et påskudd til mest 
uskyldigst å spørre hvorfor dette var nødvendig å opplyse om fikk jeg følgende 
svar: «Hvis ikke jeg sier ifra vil noen bli fulle». Hallo; vi snakker om pastorer, 
eldste og ledere. Det var så vidt jeg ikke begynte å gråte.

Flere andre ting gjorde turen for meg til et mareritt og de som da skulle være 
støttene greide på toppen av det hele mobbe meg for å kjøpe meg et par Red 
Bull Energidrikk. De så vist på det som dop. Jeg tror det er en regel i den 
menigheten om at man ikke kan drikke mer enn to kopper kaffe uten å bli 
beskyld for å dope seg på koffein, men da jeg går ute på gata for å invitere til 
«kafé møte» kan det henne jeg treffer den samme typen mennesker på vei ut 
av polet. Det er ikke mye mer trist enn en menighetstjener som kommer 
sidelengs ut av polet med capen ned i panne og solbriller på en regnværsdag 
med to rødvin under jakka. (Noe jeg selv er skyldig i, hovmod)

På toppen av det hele så er det de samme eldste som bestemmer doktrinen i 
menigheten. En gang forslo jeg for en om å vente på svar fra den Hellige Ånd i 
en situasjon, men fikk til svar at det var ikke nødvendig fordi dette var de så 
drevene i og hadde gjort det så mange ganger før; «Dette kan vi». For et 
hovmod. For en Spott. I tillegg til dette er man blitt god på å legge bibelvers til 
grunn for alle feil og mangler. Som for eksempel at vi skal først regne ut hvor 
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mye det koster å følge Jesus. Det blir brukt som grunnmur ordtak for å hele 
tiden referer til budsjetter for året.

Jeg har opplevd å foreslå misjonsarbeid, men har fått til svar å komme tilbake 
neste år fordi man ikke har noe budsjett til dette i inneværende. Igjen, hallo, 
hvor snevert kan det bli. Det er jo den Hellige Ånd som bestemmer alt dette. 

For å avrunde denne triste historien med det som er viktigst.
Det var etter at Jesus ble døpt (ikke slik vi blir døpt i dag), Åndsdøpt  (men 
ikke som Jesus døper oss), at Ånden kom over Ham og ble over Ham.

Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til  
meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med 
Den Hellige Ånd. Joh 1:33

, salvet og prøvet (fristet) at Han gikk inn i synagogen og erklært følgende;

14 I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut 
over hele landet der omkring. 15 Og han lærte i deres synagoger, og ble prist 
av alle. 16 Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen 
gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for 
dem. 17 De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, 
fant han stedet der det står skrevet: 18 Herrens Ånd er over meg, for han har 
salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å 
forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å 
sette undertrykte fri, 19 for å forkynne et nådens år fra Herren. Luk 4:14-19

Hvis vi tror at vi ikke trenger det samme som Guds Sønn gikk igjennom før vi 
går inn i en tjeneste som innbefatter det samme (vi er alle kalt til å gå ut) tar 
vi skammelig feil.

Det er ikke gavene som salver oss til tjeneste, men dåpen i den Hellige Ånd. 
Gavene blir gitt som hjelp. Men hovedhjelpen er alltid den Hellige Ånd. Det er 
heller ikke vi som innsetter, utruster og salver. Det er Herren Jesus Kristus, 
Hode for Menigheten. 

La oss derfor være ydmyke nok til å innrømme disse feil som har vært 
forkynt og praktisert så lenge og overlate til Jesus når Han gjør hva og 
ikke være så bombesikker på en oppskrift som ikke finnes.

Ja de fleste som blir Åndsdøpt blir også gitt gaven å tale i tunger. Men det er 
ikke dermed sagt at Jesus ikke gjør akkurat som Han vil. Det er det som er 
poenget. Ikke om det er mulig å bli Åndsdøpt uten tunger eller om at du er 
Åndsdøpt når du taler i tunger. Det er her ydmykheten kommer og driver 
hovmodet ut; at vi greier å overlate til Jesus det Han gjør.

Hvis vi kunne greid dette ville mye av den doktrine baserte menigheten bli 
forvandlet til en Evangeliet fokusert menighet og langt flere ville forhåpentlig 
vis bli Åndsdøpt. Med eller uten tunger.
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Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være 
uvitende. 1Kor 12:1

Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som 
han vil. 1Kor 12:11

Men streb etter de beste nådegaver! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. 
1Kor 12:31

Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem 
er kjærligheten. 1Kor 13:13

La oss avslutte her med å fortelle en artig historie;
Jeg har lest både biografien til Reinhard Bonnke - Living a Life of Fire og til 
Brother Yun; «heavenly man». Det som er ganske så «artig» er at Bonnke 
«ikke snakker om noe annet» enn å bli døpt i den Hellige Ånd med tunger og 
nevner sjeldent dåp i vann. Men en av foregangsmennene til husmenigheter i 
Kina snakker masse om vanndåp, men sjeldent om Åndsdåp og «aldri» om 
tunger.

Da Yun forlot Kina for første gang og reiste til Frankfurt hvem sto der og 
ønsket ham velkommen som den «helten» han var og med All Ære til Jesus? Jo 
Bonnke. Jeg skulle gjerne vært tilhører av hva de hadde å snakke om de neste 
dagene.

 Kapittel 5 - Tilgivelse og utviskelse  
En annet type hovmod som er fremtredende i menigheten er doktrinen om 
tilgivelse. Vi tror vist at det er eldste som bestemmer når vi skal gi og be om 
tilgivelse. La os være krystallklare på området; tilgivelse skal gis omgående og 
uten «men», «fordi», «dersom» og alt det andre i tillegg som vi presterer i 
sammenhengen. Det samme med å be om tilgivelse både til Jesus og til 
nesten. 

På et bønnemøte greide en pastor å undervise om at det ikke er nødvendig og 
tilgi med en gang. Skriften er helt klar:

14 For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres 
himmelske Far tilgi dere. 15 Men om dere ikke tilgir menneskene deres 
overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt. Matt 
6:14f

til og med mer:
Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres 
Far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Mark 11:25

og mer:
22 Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være 
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skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for  
Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. 23 Om du 
da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til  
å klage på deg, 24     da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og   
forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer! 25 Skynd deg å være 
føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien! Ellers vil 
motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, 
og du bli kastet i fengsel. 26 Sannelig sier jeg deg: Du slipper ikke ut derfra 
før du har betalt til siste øre! Matt 5:22-26

Under tilgivelse hører også "utviskelse". Vi trenger hjelp av den Hellige Ånd til 
begge deler. Noen forfekter at tilgivelse er en ting mens tillit må bygges. Begge 
deler er derimot definitivt et valg. Saken er jo helt klar. Vi kan ikke ha noe imot 
noe vi ikke husker. Slik er vår Far og slik er vi ment å være. Gjør mot andre 
som du vil at de skal gjøre mot deg. Ønsker vi tilgivelse? Ønsker vi utviskelse. 
JA! vel ... Guds Fred.

Heb 8:12: For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer 
komme deres synder i hu.

De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! 
For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate 
deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Jer 31:34

På toppen av dette la oss snakke litt om barmhjertighet. Ja la oss snakke litt 
om kjærlighet. Agape kjærlighet.

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, 
da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk 
gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så 
jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir alt  
det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men 
ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. 4 Kjærligheten er tålmodig, er 
velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg  
ikke opp. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, 
gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg 
ved sannhet. 7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8 Kjærligheten 
faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det 
er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 9 For vi 
forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne 
kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg 
som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble 
mann, la jeg av det barnslige. 12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men 
da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne 
fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. 13 Men nå blir de stående disse tre: 
tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1Kor 13:1-13

Hvis du ikke finner at vi skal glemme her så må du nok studere dette om igjen. 
Likeledes;
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22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet,  
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 23 Mot slike er loven ikke. 24 De som 
hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 
25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! Gal 5:22-25

Det er helt klart at vi må glemme. Om dette blir det ikke forkynt. Jeg vil driste 
meg til å si at det ikke er tilgivelse i noe vi absolutt ikke vil glemme fordi vi 
ønsker å ha det som en huskelapp for ikke å bli såret igjen eller for ikke å bli 
lurt igjen eller ... osv. Vi kjenner alle utrykket; «la os ikke glemme» og det går 
som regel på Lenins utryddelse, Holocaust, Røde Khmer, Balkan, 9/11 og 
lignende. Jeg sier det er derfor det ikke er fred. Fordi vi ikke er villig til å 
glemme.

La oss ta konsepter med at tillit må bygges. Når det gjelder oss selv er vi ikke 
enig i det. Vi har begått en feil, vi ber om tilgivelse, vi omvender oss skikkelig 
og fullstendig og vet at vi er forandret og dermed ønsker vi en ny sjanse. Dette 
er ALLTID tilfelle med Jesus. Han gjør det hver dag med alle som har denne 
holdningen. Men vi som kaller oss Hans brødre og søster er ikke villige til å 
gjøre det samme.

Jeg vil ikke bli såret igjen. Hallo, hvor mange ganger daglig sårer vi Herren. 
Alle troende til sammen? Millioner av ganger hver dag. Får vi en ny sjanse? JA 
Får vi rene ark hver gang? JA! Er Jesus redd for å bli såret igjen. NEI. Skal vi 
lide med Ham? JA Osv. Man kan ikke forkynne tilgivelse uten å forkynne 
utviskelse.

Jeg minnes svakt en gang en som stod meg særdeles nær muligens var såret 
over noe, eller skuffet over meg, eller rett og slett frustrert og kom med en 
særdeles sårende bemerkning. Det eneste jeg kan oppdrive av minner og etter 
at jeg er ferdig med denne boka er jeg sikker på at jeg må lese den selv for 
engang å bli minnet på at jeg ikke husker. Fordi; Jeg fant det så sårende at jeg 
straks ba Herren om å fjerne det fra min hukommelse. Noe Han gjorde. Jeg 
tilgav dirket og høyt der og da og da jeg var blitt alene ba jeg om dette. Selv 
om jeg har prøvet å huske hva det dreide seg om er det umulig for meg. Takk 
Jesus.

Og en annen ting. Etter 9/11 har holdning om at vi ikke trenger å tilgi bare 
ugjerningen er stor nok forsterket seg kraftig i den «kristne» verden. 
Forsterket seg enorm vil jeg si. Ting var på vei inn i glemmeboka, men nei vi 
går i fella til djevelen og mener at det er ingen tilgivelse for den type 
handlinger. Hva med Jesus som henger på korset. Skaperen blir naglet til 
korset av skapelse. Mens Han henger etter armene og Hans ben blir spikret 
sier Han:

Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans 
klær mellom seg og kastet lodd om dem. Luk 23:34

Selv når Jesus ble forrådt av Judas i Getsemane:
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Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da gikk de fram og la hånd på 
Jesus og tok ham til fange. Matt 26:50

Men vi sletter en Facebook venn bare for et ord som vi ikke liker, Selv om det 
skulle være et Guds Ord. Hovmod, Jeg sier igjen; dette er ytterste konsekvens 
av hovmod som er rebelskhet.

Vi mener vi har rett til å huske. Hovmod. Gjennom hele boka vil Herren Jesus 
minne oss på ved sin Hellige Ånd at vi ikke har rett på noe som helst. Vel har 
Jesus gitt oss noen rettigheter som hvis vi tror på Ham så vi blir vi gitt retten 
eller kraften (KJV) til å bli Guds Barn, men det er noe annet som vi vil belyse 
senere under delingen vedrørende nåde.

Alt er mulig for dem som tror. Noen sier at det er bare de med 
steinhjerte som kan glemme. Hvor feil går det an å ta. Akkurat som 
Jesus har steinhjerte.

24 Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte ti 
tusen talenter. 25 Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at  
han skulle selges, han og hans hustru og barn og alt han eide, og gjelden 
betales. 26 Tjeneren kastet seg da ned for ham og sa: Ha tålmodighet med 
meg, så skal jeg betale deg alt sammen! 27 Herren hadde da inderlig medynk 
med denne tjeneren, han løslot ham og ettergav ham gjelden. 28 Men da 
tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre 
denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: Betal det du 
skylder! 29 Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa: Ha 
tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg! 30 Men han ville ikke. Tvert 
imot, han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel, der skulle han sitte til han 
hadde betalt det han skyldte. 31 Men da hans medtjenere så det som hendte, 
ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som var skjedd. 
32 Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham: Du onde tjener! Hele din 
gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg. 33 Burde da ikke også du vise 
barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? 
34 Og hans herre ble vred, og overgav ham til dem som piner, inntil han 
betalte alt han skyldte. 35 Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, 
om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror. Matt 18:24-35

I dag er forkynnelsen blitt så falsk at man mange steder forkynner at man ikke 
trenger å få eller gi tilgivelse for å komme inn i Guds Rike. Vel, man må bli født 
på ny for å komme inn der. Så hvis noen som leser denne boka tror at Jesus 
døper noen i den Hellige Ånd som har hjerte fult av en bitterhetens ånd så må 
de vel muligens tro om igjen. Vi skal selvfølgelig overlate dette til Jesus, men 
den Hellige Ånd deler ikke rom med bitterhetens ånd.

18 Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom 
han til dem med penger og sa: 19 Gi også meg denne makt, at den jeg legger 
mine hender på, må få Den Hellige Ånd! 20 Men Peter sa til ham: Måtte ditt 
sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for 
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penger! 21 Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for  
Gud. 22 Omvend deg derfor fra denne din ondskap, og be Herren om at 
kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt! 23 For jeg ser at du ligger i 
bitterhets galle og i urettferdighets lenker. 24 Da svarte Simon og sa: Be dere 
til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt, må komme over meg! 
Apg 8:18-24

Det er her faren ligger; i at man ved å ikke tilgi åpner for at bitterhet får 
rotfeste i oss. Denne bitterheten vil etter hvert gå over i fysiske sykdommer og 
all velsignelse som vi måtte ønske oss og all fremgang og suksess vil forsvinne 
som dugg for solen. Mange som i dag går rundt med fysiske lidelser har en 
mulighet til å bli helbredet fra dette ved å kunne gi slipp på hovmodet, som 
bitterhet er. Dette starter altså med uviljen til å gi og ta imot tilgivelse. Eller 
skal vi si; det starter med hovmod. 

Jesus sier:
Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot 
dem. Luk 6:31

Her er sjekklisten:
1. Ønsker du å bli tilgitt?
2. Vil du at mennesker skal glemme det dårlige du har gjort?
3. Vil du at de skal stole på deg igjen?
4. Vil du at de ikke skal baksnakke deg?

Trenger vi å si mer?

 Kapittel 6 - «Frelses bønnen»
For å komme virkelig inn på kjernen av hovmodighet må vi prøve å forstå hva 
som egentlig skjer. Vi er selvfølgelig alle super hovmodig i tiden den Hellige 
Ånd holder på og overbeviser om synd og nøder til omvendelse. Det er Guds 
Kjærlighet som drar oss til Kristus Jesus og vi må veien om det fullbrakte 
verket på korset, oppstandelsen og opprykkelsen. Vi er nødt til å akseptere 
Blodet som det eneste som renser oss fra syndens knallharde grep. Det er 
også Blodet som kan rense oss fra hovmodighet. Blodet renser alt. Hvis vi 
slipper det til. Så i det øyeblikket vi omvender oss til en total underkastelse, 
ber om tilgivelse for synder, spesielt hovmodighet, vil hovmodet begynne å 
forsvinne etter hvert som Kristus får skikkelse i oss, vi får et fornyet sinn og 
blir født på ny. I hvilken som helst rekkefølge Jesus bestemmer.

Men dette skjer for tiden meget sjeldent i menigheter i den vestlige verden. 
Fordi det blir ikke forkynt et rent evangelium lenger:

8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet 
evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har 
sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn 
det som dere har mottatt, han være forbannet! Gal 1:8f
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Selve denne «oppfinnelsen» av en frelses bønn («a sinner's prayer» – «prayer 
of salvation») er meget gammelt stoff. Hvis man er ytterst spissfindig kan man 
påstå at den går helt tilbake til det gnostiske og det «nikolaittiske». Definitivt i 
perioden etter Luther og selvfølgelig mer og mer fra tider og etter tiden som 
Charles Finney (1792 – 1875) og Dwight Moody (1837 - 1899). Vi snakker om 
tiden ikke spesielt om personen selv om disse begynte å ta de som ble kalt av 
Herren inn på «bakrommet» og der betjene dem. Det er ikke bevist, snarer 
tvert imot at disse tok i bruk det vi i dag kaller alterkall og deretter en 
frelsesbønn, men grunnlaget for dette ble lagt da dette konseptet med 
«bakrommet» ble utvannet i det dåp i vann ikke alltid fant sted. Det var først 
ved begynnelsen av år 1900 at alterkall ble innført i stor skala ved Billy Sunday 
og sener ved massemøtene til Billy Graham. I senere tid er det vel Reinhard 
Bonnke som de fleste forbinder med dette.

Alterkall og bønnerommet (bakrommet) skal selvfølgelig byttes ut med 
dåpsbasenget eller nærmeste innsjø eller strand. Eller en bøtte med vann for 
den saks skyld. Er det vilje til å døpe er også en mulighet for dåp. Alltid. Om 
du så er i Sahara og må velsigne sand som vann. Det som også bør nevnes her 
er at det er trist at Luther ikke tok et oppgjør også med «barnedåpen». Han 
manglet jo et par tre «teser» for å si det mildt.

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de 
andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere,  
og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få 
Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Vi henger ikke ut noen av disse Guds menn og evangelister som helt sikker 
ledet og leder tusenvis inn på veien til Himmelen, men vil her forklare poenget 
med det hovmodige i det konkrete «fonemene»; «frelsesbønn». Mange eller 
flere av disse har også i sin forkynnelse gjenfødelse som er det vi må 
konsentrere oss om. Men de har også det som ikke skal være der; nemlig 
deklarasjonen om at «nå er du frelst». Og vi snakker ikke om frelst ut av 
denne verden. Vi snakker om at det blir slått fast at når du dør vil du gå til 
Himmelen. Altså også snakker vi om «evig sikkerhet». Som vi også vil komme 
tilbake til. Det er dette som er hovmodet. Vi nevner navn kun for å få frem 
tidsperioden og rekkefølgen dette beviselig har forgått. Vi setter fingeren på 
hovmodet som har forkommet selv hos Guds menn som har et «stort» navn i 
historien. Vi ønsker å få lagt åpent for dagen hvor lenge dette har foregått.

Vi ønsker også å nevne at det er gjort undersøkelser der tallet for frafall etter 
en frelses bønn ved et alterkall er hele 84-97 %. 

Det vi gjør er å at vi opphøyer oss til å bestemme hvem som går til himmelen. 
Det er mulig vi kommer tilbake ved alle feilene ved en frelsesbønn sener i 
boka, men det er kun det hovmodige i det som vi skal omhandle i dette 
kapitlet. Det finnes bøker i dag som omhandler dette og et par er; «Ten 
Indictments Against the Modern Church» av Paul Washer og kanskje spesielt 
«The Sinner's Prayer - Fact Or Fiction?» Av Andrew Strom. Selv et søk på 
nettet gir mang millioner av treff og Wikipedia har til og med komme med en 
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artikkel i det siste (page was last modified on 10 April 2013 at 20:06).

2Kor 5:10: For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få 
igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller 
ondt.

Åp 20:15:
Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Så det er altså Jesus som vil holde dom. Som vil en dag gi beskjed om hvem 
som går hvor. At vi har tatt på oss den rollen, det er det som er katastrofen av 
hovmod.  Vi kan ramse opp skriftsteder i fleng om løfter og forklaringer, men vi 
kommer ikke utenom:

5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og 
Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er 
kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til 
deg: Dere må bli født på ny! 8 Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, 
men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med 
hver den som er født av Ånden. Joh 3:5-8

37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de 
andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? 38 Peter sa til dem: Omvend dere, 
og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få 
Den Hellige Ånds gave. Apg 2:37f

Likeledes:

23 Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i 
ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. 24 Gud er ånd, og de 
som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Joh 4:23f

Kan noen fortelle meg hvordan vi skal kunne tilbe i ånd og sannhet uten å 
være i ånd og sannhet?

Disse skriftsteder omhandler det samme. Hvis ikke er der motsigelser i Skriften 
og det er det ikke. Hvis vi tror det er vi mildt sagt på ville veier. Dette er også 
hovmod. Vi får være ydmyke på at vi ikke skjønner alt, enda.

Forkynnelsen om omvendelse, dåp, syndenes forlatelse og Ånds dåp er 
forlengst lagt på hylla. Dette kommer av den fatale feiltagelsen som kom etter 
pekefinger forkynnelsen også ved kjente evangelister. Det er merkelig at vi 
ikke kan greie å holde oss midt i veien midt i lyset mer enn i noen få år. Selv 
«Azusa Street» vekkelsen dabbet av ganske fort. Også på grunn av hovmod.

Som sagt så er det altså hovmodet ved å opphøye seg til Jesus at vi faller i 
utakt med Skriften. For i det øyeblikket vi sier at; «nå er du frelst», så 
opphøyer vi oss. Mange er ikke klar over dette, men det er like vel tilfelle.

30



Matt 10:22:
Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til 
enden, han skal bli frelst. 

Så enkelt er det. Det er Jesus som bestemmer. Uansett. Vi må ydmyke oss til å 
la Han bestemme en dag hvem som går hvor. Det er selvfølgelig en katastrofe 
også å si at han eller hun går til Helvete. Begge ting er like feil. Begge ting er 
dømmende. Hvis vi bare kunne bli så ydmyke og innrømme at Jesus 
bestemmer. Ja vi har løftene og løftene kan ikke svikte, men likevel forteller vi 
ikke Gud Allmektig hva Han kan og ikke kan.

Saken er jo den at når du er gjenfødt har du ikke behov for å hele tiden bli 
minnet på at nå er du frelst, at «det er i orden med deg». Vi takker Jesus 24/7 
for gjenfødelsen. Hva vi snakker med Han om er en ting, men hva vi 
proklamerer inn i andres liv er en annen ting. Ingen uten den Hellige Ånd kan 
proklamere frelse inn i et hjerte. Og når det er gitt garanti fra den Hellige Ånd 
trenger vi ikke å høre det fra andre.

Det er de samme personer som kritiserer for eksempel barnedåp som ber en 
kvikk frelsesbønn og sende folk ut i verden med et klapp på skulderen og et 
lykke til. Akkurat som Gud Allmektig er avhengig av lykke. Hovmod.

De samme personer er også de som legger til grunn dette for å forsvare å gi 
referanser i Skriften for «fenomenet» «frelsesbønn»

Her kommer noen gaver -

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22

For med dette å si at;

Noe som produseres -

La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets 
frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Matt 12:33

Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre foll, noe seksti foll, og noe 
tretti foll. Matt 13:8

Men de glemmer (som mange andre) og gjør den store feilen (som mange 
andre); de tar ting ut av kontekst. Derfor kan ikke noe stå alene. Det er 
summen av Guds Ord som er sannhet:

1 Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge 
under trelldommens åk. 2 Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere 
omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. 3 Igjen vitner jeg for 
hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. 
4 Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er 
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falt ut av nåden. 5 For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir  
oss håp om. 6 For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller 
uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. 7 Dere løp godt! 
Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? 8 Denne overtalelsen 
kom ikke fra ham som kalte dere. 9 En liten surdeig syrer hele deigen. 10 Men 
jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den 
som forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så er. 11 Men jeg, brødre – 
hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er 
jo korsets anstøt gjort til intet. 12 Måtte de bare skjære seg fordervet, de som 
oppvigler dere! 13 For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli 
et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. 14 For hele loven er 
oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv! 15 Men om 
dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre! 
16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. 17 For 
kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot,  
for at dere ikke skal gjøre det dere vil. 18 Men hvis dere blir drevet av Ånden, 
da er dere ikke under loven. 19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt 
som utukt, urenhet, skamløshet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, 
trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, 21 misunnelse, mord, 
drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som 
jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. 22 Men 
Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 23 Mot slike er loven ikke. 24 De som 
hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 
25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! 26 La oss ikke ha lyst 
til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Gal 5:1-26

Et kapittel er jo minimum av hva vi må håndtere hvis vi skal gi en solid 
referanse om ting som er meget vanskelig.

Sal 119:160:
Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Så når noen da prøver febrilsk å finne skriftsteder som underbygger en 
«frelsesbønn» som kommer de til kort. Fordi det er mer enn Åndens frukt. Det 
er også i meget stor grad Høstens frukt. Vi vil komme tilbake til dette senere i 
kapittel 11. Men for å ta det videre og bruke Gal. 5:22 alene for å si at når 
man har bedt en «frelsesbønn» for noen så er det bare å se etter Åndens Frukt 
og hvis man finner noe av det så er alt i orden. Vel jeg kan da fortell at ingen 
er «frelst». Fordi det begynner med Kjærlighet og vi skal elske nesten som oss 
selv og ingen jeg vet om uten Jesus har klart det 100 %!

Likeledes må vi si at hvis en har en av feilene under Gal. 5:19-21 så er man 
ikke «frelst». Sludder og hovmod selvfølgelig, begge deler. 

Så vi er altså ikke ute etter å påpeke feil og mangler ved forkynnelsen til noen, 
men trekke frem navn blant «støttene» fordi det er blitt praktisert noe som vi 
vil kalle hovmod. Vi er alle hovmodige på en eller annen måte og alle disse 
kjente forkynner har, ved hjelp av den Hellige Ånd, kanskje ledet millioner til 
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Jesus, men det er ikke poenget. Poenget er at vi må forstå at selv de mest 
«drevene» støttene faller inn under dette hovmodet.

Det er nemlig slik at lettvintheten har tatt overhånd.

Hvem er det som sier at det skal være så lettvint å komme inn i Himmelen? 
Det er nå godt så langt av vi ikke trenger å tro for å komme inn i Himmelen. 
Guds Nåde er nok. Vel det er en stor løgn.

Ikke alle vil komme til Himmelen:

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og 
drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. 
16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i 
menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Åp 
22:15f

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg. Joh 14:6

Så i tillegg til dette har vi alle lignelsene til Jesus og en del utsagn.

13     Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei   
som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14     For   
trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner 
den. 15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men 
innvendig er de glupende ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker 
en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre 
god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære 
dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke 
bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne 
dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal 
komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt  
navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i 
ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik 
bort fra meg, dere som gjorde urett! Matt 7:13-23

23 En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: 
24 Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, 
skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Luk 13:23f

Som vi ser så er det ikke bare porten som er trang, men veien også. Når har vi 
tenkt å få med oss dette? I dag er jo veien så vid at det er nesten umulig å 
komme på avveie. Kanskje vi har referert til det før eller senere, men les den 
nest meste leste boka i England etter bibelen; en «Pilgrims reise» (The Pilgrim's 
Progress)  av John Bunyan. Les også samtidig hvordan han kom til å skrive 
boka (i fengsel) Ref. Her blir Google :-) 
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Vi gir oss ikke til å gi flere referanser. Les Skriften nøye og du vil finne at den 
forføreriske lettvintheten som nå preger forkynnelsen ikke finnes i Skriften. Ta 
for eksempel et par eksempler til fra Lukas. 

Vi vil bare minne om at det som er umulig for mennesker er helt klart mulig for 
Gud og at alle trenger å bli født på ny og det skal vi ikke engang undre oss 
over.

Så for å avslutte dette kapitlet med å si det kort. Vi må være ydmyke nok til 
overlate til Herren å gi garanti for evig liv. 

Når vi hører om ydmykhet tenker vel mange på en smilende pastor med lua i 
hånda. Men Nei. Ydmykhet er modig tillit i en Gud som holder løfter og som vi 
kan ha 100 % tillit til. Ydmykhet er å ha tillit til Far. Ydmykhet er å overlate alle 
ting til Ham. 

Så nå etter hvert ut i sjette kapittel begynner vi å forstå toppen av isfjellet når 
det gjelder hovmod. Etter hvert vil vi også ta et lite blikk på hva som befinner 
seg under vannskorpen og siden overlate til leseren selv å vurdere om hovmod 
er DET viktige å ta tak i i alles liv, også gjenfødte liv.

Det er selvfølgelig lederskapet, pastorer og eldste som må ta hovedskylden for 
tilstanden i menigheten. Som kommer av at de som få som kommer til tro blir 
utsatt for denne hysteriske vanvittige falske «frelsesbønn». Men når det er 
sagt så har hver enkelt med-lem gjort jobben sin med å teste alt. Når vi nå 
virkelig setter fart på saken og kommer med påstander som kan falle tungt for 
mange å svelge så er et bare å gå inn i bønn og be den Hellige Ånd åpenbare 
for oss om det er i følge skriften eller ikke.

Utfallet må jo alle være enige om. At det nå må bli slutt på den lunkenheten 
som er årsaken til at vi i dag muligens ikke har mer en ca 2 % gjenfødte av de 
som kaller seg kristne. Dette på grunn av en ting; hovmod.
Det som kreves i stedet for en enkel frelsesbønn er Evangeliet om total 
overgivelse. Når Jesus kan se i hjertet at det finner sted en total underkastelse 
vil den Hellige Ånd gjøre resten. Det er jo det som er løftene. Det er jo dette 
som er å kalle noen Herre.

12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn. 13     De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje,   
heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet ble kjød og tok bolig 
iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har 
fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh 1:12-14

Det er jo dette som er å ta imot. Det er jo dette som er å tro. Du er født av 
Gud. Født på ny!

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. 
Heb 11:1
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I definisjonen av tro ligger i total overgivelse. Ikke noe annet gjelder. Ikke noe.

Når det nevenes tall som 2 % ønsker vi ikke å gå i dybden på det, men leseren 
kan jo begynne å regne ut selv. Begynn å test denne påstanden.

Leonard Ravenhill går langt i sine påstander, men vi er enig. Han sier blant 
annet for å sette det på spissen; «»Frelsesbønnen» har ledet flere til helvete 
enn alle barene i Amerika til sammen.»

Når noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst» så forkynner 
de et annet evangelium.

Til sist i dette Kapittel bør det nevenes noe om «God-TV» (ingen bestemt kanal 
er nevnt, det brukes som en felles nevner) og nettsider. Disse kanaler er jo 
eksperter på å deklarere at; «be etter meg så vil du gå til Himmelen når du 
dør». Men de har ikke bare dette problemet. Hvem skal døpe de som «tar 
imot» etter en falsk «frelsesbønn»? Aldri har jeg hørt om at noen har bedt 
noen om straks å oppsøke en lokal bibeltro menighet å la seg døpe. Aldri. Jeg 
har spurt venner og de kan bekrefte at dette er aldri nevnt. «God-TV» har 
dermed et stort problem. Et dobbelt stort problem som de må svare for en 
dag. Hovmod.

Selv djevel tror på Jesus. Hitler trodde på Gud. Muslimer og Hindu tror på 
Jesus. Det er mange som tror på Jesus. Selv Breivik tror på Gud. Hvordan er 
det med deg; tror du på Jesus. Vel det er ingen garanti for ikke å tilbringe 
evigheten i Helvete. Du må bli født på ny. - 

Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i Ånd og Sannhet. Joh 4:24

Det som er verdt å merke seg er jo at de som mener at å si at "jeg tror på 
Jesus" gir garantert inngang til Himmelen alltid underbygger dette med 
brevene til Paulus. Hvorfor i allverden kan de ikke se at de biter seg selv i 
halen. Brevene ble jo nettopp skrevet for å få fjernet denne løgnen av et 
utvannet "lite" evangelium til menigheter som hadde gått over til disse 
løgnene. Natt og dag med tårer i tre år måtte Paulus formane. Og dette er det 
de referer til? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

For å forklare hvor skjevt og djevelsk det hele har blitt: ...(klippet fra en 
nettside i en større menighet) 

--------

Hvordan bli kristen:
Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:

Gud. Takk at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk at Jesus 
døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten 
av livet som en etterfølger av deg.
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Takk.

--------

Ikke bare går de på akkord med sine egne doktriner med selvfølgelig er det 
hele en spott mot Guds ord.

Trist, så usigelig trist :( - Så enormt hovmodig, og det står for fall.

I skrivende stund har jeg akkurat gått til innkjøp av en ny «Spirit-Filled Life» 
«studie bibel» 2002 utgaven som kom i posten i går. Jeg passet på å kjøpe ny 
nå når vi var i Norge da Amazon er meget raske på leveringer av bøker til 
Norge. Den forrige utgaven beordret den Hellige Ånd gitt bort på Manila 
International Airport. Ja man må alltid være berett til å gi bort Guds Ord. For 
intet har vi fått det og for intet skal vi gi det. Når man kommer i snak med en 
som trenger en Bibel, spesielt når da hun skal reise alene til et Muslim land, 
bør vi være ultra raske til å reagere uansett hvor mange gul, blå, grønne og 
røde understrekninger vi har i vår «favorittbibel».

Denne nye Bibelen derimot, som er nesten kopi av den gamle, har blitt tillagt 
diverse ekstra på slutten som ikke var i den gamle. En del mer eller mindre 
kjente evangelister og andre har kommet med noen «behjelpelige» tillegg. 
Dette er jo en «studie Bibel» så skulle bare mangle.  Men en av de har skrevet 
noe som man har kalt «Hvordan lede en person til Frelse» og det har blitt hva 
jeg vil kalle et særdeles trise forslag.

Jeg bladde litt raskt igjen for å bli kjent, sånn som man gjør med nye ting noen 
ganger, og mine øyne falt på avslutninger hvor det står:

«... du kan nå bli sikker på at du vil ha evig liv i Himmelen» - «Når du ber etter 
meg vil Han tilgi deg for synd og Han vil gi deg evig liv.» 

Så kommer da en mer eller mindre kjent frelsesbønn som inneholder; «jeg ber 
deg gi meg evig liv»

Så som vi skjønner så har man nå greid å få sneket dette ytterst farlige 
falskneriet inn i Biblene bakveien. Forlaget skryter av over 2 millioner solgt på 
omslaget å da blir jo det som skulle vært en gledes melding en sørge melding. 
For mange millioner har lært denne løgnen i menigheter, bibliotekskoler, 
lederskoler eller andre doktrine produserende steder i tillegg kan vi bare gråte 
over.

Nok en gang er Gjenfødelse utelatt. Nok en gang omgår man vanndåpen og 
Åndsdåpen. Nok en gang kommer man med en forsikring om at «be etter meg 
så går du til Himmelen når du dør». Hvilket hovmod. De ansvarlige står for fall.

 Kapittel 7 - Katastrofen
Det er i dag ca 1/3 av jordens befolkning som kaller seg kristne (1). Hvis det 
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var tilfelle ville hele kloden være gjenfødt om få uker. Dette vil ikke skje og det 
er fordi at de som kaller seg etterfølgere av Jesus ikke er det. Katastrofen er jo 
da at disse 2,2 milliarder tror at de er det, «frelst». De tror at de er OK. De 
tror at de er på vei til Himmelen.

Så hvem og hvor mange er det da som er gjenfødt og på vei til et evig liv med 
Herren? Vel bare Jesus vet det. Men la oss si at det bare er 5 % for å gjøre et 
regnestykke. Ifølge baptistkretser og Paul Washer skal Billy Graham ha uttalt 
at han ville være fornøyd om 5 % av de som kom frem til alterkall fullførte 
løpet. For øyeblikket er det ca 7 milliarder på kloden. Så 2,2 milliarder kristne. 
5 % av det gir 110 millioner. Med 110 millioner misjonærer ville vel kloden 
også hver ganske så fort «kristnet».

Peter talte på pinsedag og ca 3000 kom til tro og ble døpt og tillagt 
menigheten, av Herren. Sener ca 5000 tusen. 

Apg 4:4:
Men mange av dem som hadde hørt Ordet, kom til troen. Og tallet på 
mennene kom opp i omkring fem tusen.

Eller det kan være at når det står; «kom opp i fem tusen» at det ble lagt til 
omkring 2000 til de allerede 3000. Men hva betyr det. Dette er ikke ting vi skal 
henge oss opp i, men mange holder på med slike ting. For hvis vi bruker NKJ 
får vi:

Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the 
men was about five thousand. Acts 4:4

... og tallet på mennene var omkring 5000. Det kan til og med henne at det 
var 5000 kvinner også. Og kanskje en bråte ungdommer. Disse ble normalt 
ikke talt på de tider. Bare Herren vet og bare Herren vet hvem som holdt ut til 
enden.

Men vi vet at apostlene holdt seg unna dette:

3 Da jeg drog til Makedonia, bad jeg deg å bli i Efesus, så du kunne formane 
visse folk til ikke å fare med fremmed lære, 4 og ikke gi seg av med eventyr 
og endeløse ættetavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds 
frelsesråd i troen. 5 Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en 
god samvittighet og en oppriktig tro. 6 Fra dette har noen faret vill og vendt 
seg bort til tomt snakk. 7 De vil være lovlærere, men forstår verken det de 
selv sier eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om. 8 Vi vet jo at loven 
er god dersom en bruker den på lovlig vis. 9 En må vite dette at loven ikke er 
gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, 
vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, 
10 horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, 
menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære – 
11 etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg 
betrodd. 1Tim 1:3-11
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Når vi forkynner et helt og rent og fult Evangelium kan vi få hva vi kaller 
«vekkelse» og har vi «vekkelse» vet vi at skarer kommer til tro. (Menigheten 
må jo vekkes først da ...) I et av møtene til Reinhard Bonnke ble det registrert 
1 million navn. Vi sier ikke at all denne frukt vil vare og holde ut til enden, men 
vi vi påstå at det er en start for noen. De lokale menigheten døper og lærer 
forhåpentlig vis, og det ber vi om i Jesus navn.

Det en troende kan gjøre kan alle gjøre. Jesus gjør ikke forskjell på folk. Det 
kommer bare an på om du er totalt overgitt. For Herrens øyne leter etter de 
som er HELT med Ham for å KRAFTIG STYRKE dem. 

Så med 110 millioner «helfrelste» forkynnere vil jo også kloden vært kristnet 
ultra fort. Men det er ikke tilfelle. Vel vi kan si at ikke alle kan gå ut uten et 
team. Så la oss si at det er et team på 100 som går ut. Det betyr 1 million 
team på ca 100 kristne. Selv det ville selvfølgelig med bare noen tusen 
tilkomne i menigheten hver dag vært ganske fort gjort. Avisen ville være fulle 
av omveltninger og gode nyheter som følge av dette.

Likeledes ville det vært samme effekten ved at alle troende forkynte til nesten 
hver dag eller en gang i uken eller i måneden. Men dette er heller ikke tilfelle. 
Forandringen ville komme fordi de som hørte ordet ville bli gjenfødt å selv gå 
ut og vi ville fått en akselererende, akkumulerende super effekt. Men dette er 
ikke tilfelle.

Vel er det vekkelse i Kina, Sør Amerika og Afrika, Ja selv i India og Pakistan, 
men det er ikke poenget. Poenget er at det er ytterst få gjenfødte etterfølgere 
av Jesus. Så mye som kanskje bare 5 % av de som kaller seg gjenfødt og 
kanskje bare 2 % av en såkalt karismatisk menighet. Frafallet, eller ikke 
utholdenheten til enden er også enorm. Mange påstår så mye som 80 % av de 
som kommer til tro. Elle på grunn av for dårlig oppfølging. Vi kommer tilbake 
til dette, MEN alt på grunn av hovmod.

En undersøkelse i USA for noen år siden i 1000 menigheter ga dette resultat : 
ca 90 % mente at menigheten var til for å dekke deres behov, mens da 10 % 
mente at menigheten var til for å forkynne evangeliet. Det er muligens gått i 
utforbakke siden i etablerte menigheter og nyetablerte har en motsatt kurve, 
så la oss si dette er tilstanden i dag. Altså ca 10 % som er har skjønt det og 
enda færre som gjør det; GÅR UT!

Det står altså ultra dårlig til med menigheten når det gjelder hvem som er på 
vei mot et evig liv. Fordi det er de som gjør rettferdighet som er rettferdige og 
troen er død uten gjerninger. Hvis dette er tilfelle, som beskrevet over, står det 
meget dårlig til med menigheten. Vi sier hvis, men det er mye som tyder på 
dette. Katastrofen er dermed, med stor sannsynlighet, et faktum. Og vi kan 
ikke bare si at nei, sånn er et ikke. Det er for mye som tyder på at, jo sånn er 
det. Kanskje over en milliard mennesker tror at de er frelst og er muligens på 
vei i feil retning. På grunn av hovmod. Hvor mange må muligens gå fortapt på 
grunn av hovmod. Vi spør hvor mange? Dette er en katastrofe uten sidestykke 
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og av dimensjoner fordi at alle skal gjøre rede for sitt liv en dag og hvis dette 
er slik så må i tillegg ultra mange svare på hvorfor disse ble ledet til dette og 
derav igjen må eldste, pastorer, forkynnere og ledere nå få øynene opp for 
denne katastrofen.

Det har i lengre tid vært fokus på de unådde folkeslag. Men Skriften er like klar 
på å lede tilbake de som har gått seg vill. Dette ser ikke ut til å bekymre 
mange. Velsignet er det å høre og lese om at det er en vekkelse på gang. Som 
er rettet mot den eksisterende menigheten. Flere og flere tar ansvar og skriker 
ut. Omvend dere. Hørt det før, vel det var slik Jesus ropte ut til menigheten da 
Han startet sitt virke. Som Johannes hadde gjort før Ham.

Det er allerede bøker på markedet som er skarpe nok til å vekke de fleste. 
Menigheter, store menighet, som tar ansvar og har kastet seg ned med 
ansiktet mot jorden og roper ut; nåde, nåde, nåde.

Hvis ikke menigheten snart forstår alvoret er det for sent. Økumene vil ta 
overhånd og de fleste vil etter hvert havne under Verdens Kirken. Dette er 
selvfølgelig profetisk og vi skal ikke sloss mot dette, men vi skal advare. Vi 
skal advare så det dundrer i natten. Hvis vi ikke gjør det er vi hovmodig. Vi 
står for fall. Vi skal absolutt formane og irettesette så ikke snøballen vil 
fortsette å rulle og ende med et gedigent krasj, mye større en nødvendig.

Derfor er det på tide å slutte å være slapp og ta alle steder i Skriften alvorlig 
som omhandler saken. Særlig;

1 I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang 
nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars hustru. 2 Og dere er 
oppblåste! Burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne  
bli støtt ut fra dere? 3 Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede 
i ånden, jeg har allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham 
som har gjort dette. 4 I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår  
Herre Jesu kraft, 5 for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets 
ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 6 Det passer 
dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 
7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er  
usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 8 Så la oss holde høytid, ikke 
med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med 
renhets og sannhets usyrede brød! 9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke 
skulle ha samkvem med horkarer. 10 Jeg mente ikke mennesker i denne 
verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere – 
da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Men det jeg skrev til dere, var at dere 
ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar 
eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et 
slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. 12 Hva har vel jeg 
med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere 
dømmer? 13 Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut 
fra dere! 1Kor 5:1-13
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«Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer 
hele deigen?

og

«Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som 
kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller 
baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise 
sammen med.»

Det er rent hovmod at vi ikke tar dette på alvor. At vi i tillegg forfekter at vi 
har rene hender, men saken er mer at vi ikke er villig til å løfte en finger. En 
advarende finger mot alle som er unnfallende og ikke er villige til å ta Skriften 
på alvor. Hovmod.

Det er på tide å se opp mot himmelen å forvente Jesus gjenkomst hver dag. 
Jesus kommer snart og Han vil rense sin Brud før det. Ikke tro noe annet. En 
rekke troende tro de kan tolke det dit hen at det er lenge til. Vel skriften er 
klar på det området. De vil aldri skjønne det før de leser dagens nyheter om 
morgenen. «Katastrofer over hele verden. Alle små barn og mange voksne 
forsvunnet». Det er mye som tyder på at tallet på voksne ikke vil bli dramatisk 
stort.

 Kapittel 8 - Profetisk advarsel om endetiden
I 1965 kom nå avdøde broder Stanley Frodsham med en advarsel under et 
opphold ved The Elim Bible Institute USA. Mer om Frodsham og profetien 
under ref (3)

Vi vil her gå igjennom de viktigste (etter vår mening) saken i denne profetien 
som vi har testet og funnet i tråd med Guds Ord.

1) «Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil 
følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de 
som GJØR rettferdighet som ER rettferdig»

Allerede på dette tidspunktet (1960) var den mye falsk lære kommet ut fra 
troende som man mente seg å kunne «stole» på. 

Jesus fortsetter å si: «Ta disse ting ytterst alvorlig» - videre: «Jeg formaner 
deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften» - «Ta dere i vare så 
det ikke blir oppblåste så det tror dere klarer dere selv» (gjennom denne 
forførelsen som kommer)

2) «Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere 
åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil 
fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli 
vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt Ord 
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forkynnes»

Dette er som en ny oversettelse direkte inn i vår tid. Vi ser at Herren advarer 
mot hovmod. «Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av 
og forsatte ikke i det.

11 For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. 12 Hva 
mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, 
forlater han ikke da de nittini i fjellet, og går av sted og leter etter den som 
har gått seg vill? 13 Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere: Han 
gleder seg mer over den ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 
14 Slik er det heller ikke deres* himmelske Fars vilje at en eneste av disse 
små skal gå fortapt. 15     Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til   
rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16     Men   
hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast 
ved to eller tre vitners utsagn. 17     Men vil han ikke høre på dem, da si det til   
menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg 
som en hedning og en toller! 18 Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på 
jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være 
løst i himmelen. 19 Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige 
om å be om, skal de få av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. 21 Da gikk Peter til ham og sa: 
Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi 
ham – inntil sju ganger? 22 Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, 
men sytti ganger sju! Matt 18:11-22

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Men du skal irettesette din neste, for at 
du ikke skal få synd på deg for hans skyld. 3M 19:17

Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han 
angrer, så tilgi ham! Luk 17:3

Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, 
da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd. Men ta deg i 
vare, så ikke du også blir fristet. Gal 6:1

19 Mine brødre! Dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en 
omvender ham, 20 så skal han vite at den som omvender en synder fra hans 
villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. 
Jak 5:19f

Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: Trekk dere tilbake fra 
enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den lære som dere mottok fra  
oss. 2Tess 3:6

Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det 
er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. 2Tess 3:14

Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i 
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deres hus og hils ham ikke velkommen! 2Joh 10

1Tim 5:20:
Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for at også de øvrige 
må frykte.

Jak 5:20:
så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han 
frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.

1Joh 1:9:
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater 
oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Disse skriftsteder bør være nok for en stund hvis vi ønsker og studere hva vi 
trenger å gjøre når noen synder. Det er vel ganske klart at falsk lære er synd. 

Men hva skjer i dag hvis noen kommer og forfekter noe om falsk lære? Jo for 
det første blir han bedt om å «sitte stille i båten». Han før høre at det eldste 
som «bestemmer læren» - ultra hovmod. Så den Hellige Ånd, hva med Ham, 
han bestemmer ingen ting. Jesus vi ber om nåde over nåde. Jeg ber Hellige Far 
i Himmelen om nåde i Jesus navn.

Villfarelsen i dag er mange og noen blir tatt opp her og noe i senere kapitler. 
Men saken er helt klar. Sitt stille i båten tendensen er utbredt og dermed også 
kontroll. Ønske om kontroll er enormt og det er hovmod. Dessuten er det 
sekterisk. Enten man vil eller ikke er dette like utbredt i pinsemenigheten, 
karismatiker og tros bevegelsen som andre større som den norske kirke og den 
katolske kirke. 

I dag er det slik at man ikke lenger trenger å tro og «inkludreings-ismen» har 
tatt overhånd i den forstand at det ikke er lenger kun en vei til Gud, men 
mange. Dette er også og en del av Verdens Kirken som Økumene er en 
døråpner for. Man har et behov og et ønske om å være inkluderende. Jeg kan 
nesten ikke logge inn på Facebook lenger uten å møte det ordet. Ikke engang i 
menigheten de siste 10 år kan man gå uten å møte dette ordet; inkluderende.

Før var et mest New Age bevegelsen som kom med slike påstander, men nå 
florer dette «over alt». La oss ta en titt på hva Skriften sier om dette. 

30 Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg,  
han sprer. 31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få 
forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. 32 Den som taler et 
ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den 
Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som 
kommer. 33 La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være 
dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Matt 12:30-33

Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og 
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jeg skal oppreise ham på den siste dag. Joh 6:44

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg. Joh 14:6

14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med 
urett? Eller hva samfunn har lys med mørke? 15 Og hva samklang er det 
mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? 
16 Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den 
levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant 
dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk. 17 Gå derfor ut fra 
dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta 
imot dere. 18 Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og 
døtre, sier Herren, Den Allmektige. 2Kor 6:14-18

Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Amos 3:3

Matt 7:15:
Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig 
er de glupende ulver.

Matt 24:11:
Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.

Matt 24:24:
For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og 
under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

Luk 6:26:
Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre 
med de falske profeter!

Så den falske lære må konfronteres. Den går først og fremst på det allerede 
nevnte; det er ikke nødvendig med tro og alle skal inkluderes.

Vi ser i det siste at flere og flere står frem og prøver etter beste evne i kjødet 
og inkludere både muslimer og jøder i felles tro. Den katolske kirke har til og 
med «lovfestet» det i katekismen:

 841 The Church's relationship with the Muslims. "The plan of salvation 
also includes those who acknowledge the Creator, in the first place 
amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of 
Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, 
mankind's judge on the last day." -

Verken jøder eller muslimer har «samme gud» som oss. Vi tilber Gud Far, Gud 
Sønn og Gud den Hellige Ånd. Det gjør verken jøder, muslimer, buddhister eller 
hinduister eller New Age for den sak skyld. Dessverre er det slik at den 
katolske kirke tilber Maria i tillegg.
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Det er ingen ende på falskheten i den katolske kirke. Jeg husker jeg første 
gang fikk føling med deres apostasi. Det var når min kone fortalte meg at 
kirken oppfordret til IKKE å lese Bibelen da dette bare vill føre til villfarelse! Vi 
vil ikke kaste bort leserens tid her med å gå inn på det endeløse falskneriet da 
det er ganske kjent allerede, men vi vil nevne at i følge deres tro er Maria fri 
for synd og hun tilbes og bes til. Det i seg selv er slik bespottelse og rebelsk at 
det går under det absolutte fullstendige hovmod.

Så å gå i tospann med dem er altså ikke mulig. Vi trekker frem den Katolske 
Kirke fordi den er mest lik den tidlige Norske Kirke nå Folkekirke og de har mye 
mer til felles enn det er som skiller. Disse to typer er de største på 
verdensbasis. De representere ca 1,2 milliard katolikker og nesten like mange 
protestanter. Disse kan en bibeltro menighet ikke dra i tospann med. Det er for 
mye falsk lære og falsk praksis.

Vi har også mange andre trossamfunn som strider totalt imot det Skrevene 
Ord og vi vil ikke neven alle fra New Age til Hinduismen og heller ikke innen alt 
fra Mormoner til Jehovas Vitner. I Filippinene for eksempel der over 40 
forskjellige religiøse grupper og denominasjoner. (4) Vi anbefaler også å ta en 
titt på dette på verdensbasis. (5)

Det sier seg selv at vi ikke kan gå inn på dette, men vi er blitt bedt om å teste 
alt så da kan den som vil teste mer hvis det ikke er nok å si at her er det mye 
falsk lære.

For å komme inn på noe av dette vil jeg fortelle hva man kam oppleve i 
Filippinene. Her er det vanlig å være «halv muslim» og «halv kristen» fordi 
mor er fra kristen familie og far er fra muslim. Det er videre vanlig å døpe seg 
for penger eller andre agendaer som har med mammon å gjøre. Noen erklærer 
seg muslimer for å kunne gifte seg etter «lovlig separasjon», skilsmisse er 
nesten aldri mulig. De rike og kjente (les: kjendiser) kan oppnå annullering 
ekteskap fra Roma og så bli aksepter i den katolske kirke for et nytt giftemål. 
Det er endeløst med fiks og triks. 

Det betyr at de som ikke vil gå på akkord må forholde seg til det samme som 
Josva når han skulle innta landet og overtok etter Moses;

6 Vær frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blant dette folket det land 
som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. 7 Vær du bare riktig frimodig og 
sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min 
tjener, lærte deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du 
kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore. 8 Denne lovens bok skal ikke vike 
fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre 
etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da 
skal du gå klokt fram. 9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt 
ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg 
fore. Jos 1:6-9
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Det er bare hovmod som gjør at enkelte ikke er villig til å innrømme dette. De 
setter egeninteresser foran Guds Ord som er hovmod og rebell. De setter 
antall medlemmer opp mot å ikke gå på akkord og står for fall. Selv 
pinsemenighet som påberoper seg den største bibel tro het og forfekter sin 
rene doktrine samarbeider med en eller flere av disse.

Men det er mer. I Åpenbaringen 17 og 18 beskrives det absolutte hovmod og 
falskhet. Herren bruker tid på å beskrive:

Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener 
og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av 
hennes horelivs urenheter. Åp 17:4

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at  
dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes 
plager. Åp 18:4

Uten å gå for langt så må det være tillatt og helle til den oppfatning av noen 
som har delt før meg at mye av det som står beskrevet minner om den 
katolske kirke. Andre «bevis» er ugjenkallelig;

I denne by ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er blitt 
myrdet på jorden. Åp 18:24

Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er sju fjell, som kvinnen 
sitter på. Åp 17:9

Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på  
jorden. Åp 17:18

Vel det er blitt drept mer enn noen kan drømme om av bibeltro martyrer av 
den katolske kirke. Under selve inkvisisjonen blir det nevnt av forskjellige; ca 
50 millioner, mens andre vil ha tallet på drepte med Rom som ansvarlig opp i 
mye mye mer. Vi vet jo at i Rom ble de slaktet endeløst av kristne. Ingen 
annen by har dette skjedd i denne enorme målestokk. Roma er jo «bygget» på 
syv fjell og hadde definitivt herredømme over kongene på jorden og var «den 
store byen». Det har jo Rom fortsatt i de landene som er katolske. 

Hellige Far i Himmelen, vi ber i Jesus navn for alle som er villige til å 
ofre sitt liv for Jesus Navn. Far vi erkjenner at vi ikke har ord som 
rommer våre bønner og ber derfor om hjelp ved den Hellige Ånd for å 
få formulert våre bønner i tråd med Ditt Ord.

Vi må alltid være beredt til å dø for Jesus Navn.

Så når det kommer til fortolkningen av disse to kapitler i Åpenbaringen må 
enhver prøve Ordet og seg selv å finne Sannheten.

Det er selv uten dette siste vitne igjennom Guds Ord helt klart at en menighet 
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som ønsker og ikke gå på akkord med Skriften må overhode ikke gå i 
samarbeid med disse.

Som tidlige nevnt så er hovedpoenget at man ikke trenger å tro.

På grunn av at samarbeidet med ovennevnte eller inkluderingen av ovennevnte 
har nå selv den mest bibeltro delen av kristenheten begynt å vakle. Vi må 
begynne å forstå alvoret og komme ut av dette hovmodet. 

Hellige Far vi ber om at de profeter du har stiller seg gapet og ikke 
feige ut. Vi ber om mer kraft og styrke til slappe knær og erkjenner at 
vi har feilet stor i å advare. Vi ber om tilgivelse og erklærer vår vilje til 
å omvende oss. Takk Far i Jesus navn at du er mer enn villig til å tilgi 
og styrke oss.

Tiden for å stå opp og frem som et vitne, «en martyr», er kommet til de som 
er lei av at djevel ser ut til å gå av med seieren, men har i følge Skriften 
allerede tapt. Vi går ikke imot det profetiske som at, «forførelsen vil bli så stor 
at selv de utvalgte kunne bli ført på avveie, hvis det var mulig», men vi er kalt 
til å advare og ikke gå på akkord. Vi vet jo at djevel er beseiret fra 
begynnelsen av og at det verket Jesus gjordet på korset, oppstandelsen og 
opprykkelsen er fullkomment til frelse for alle som tror slik som Skriften sier. 
La oss derfor forstå hvilken Åndelig Krig som må gjøres og GÅ UT! Ikke bar gå 
ut til de unådde, men riste de villfarende ut av djevelens grep. La oss ta et 
oppgjør med de gjenstridig og hovmodige en siste gang før Jesus kommer i 
håper om at det vil utløse et skred av gjenfødte i en siste stor vekkelse før 
Hans kjærkommende gjenkomst. 

17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18 for 
at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra 
Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem 
som er helliget ved troen på meg. Apg 26:17f

Vi MÅ advare. Hvis ikke vil vi få store problemer en dag. La oss si at du står 
der foran Jesus Domstol og mannen foran deg blir kalt frem og bøker blir 
gransket. Snart blir han sendt inn til venstre. Det er så din tur og du blir spurt; 
kjente du mannen foran deg? Jeg ville helst ikke være i de sko hvis jeg gjordet 
det og jeg ikke hadde advart.

Hva er best? Vi advarer en gang for mye og vår venn går til Himmelen. Vi 
advarer en gang for lite og vår venn går til Helvete? 

 Kapittel 9 - Hva det vil si å tro
1 Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er  
kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, 2 likesom du 
har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du 
har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne 
Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:1-3
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17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har utsendt 
meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. 19 Og jeg helliger meg 
for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. 20 Jeg ber ikke bare for 
disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21     at de   
alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være 
ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 22 Og den herlighet 
som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er 
ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at 
verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket  
meg. Joh 17:17-23

Å tro er å være ett med Faderen, Jesus og med hverandre.
Å tro frem til enden er det samme som evig liv.
Å være ett med Faderen og Sønnen er:

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. 4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan 
et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i  
sin mors liv og bli født? 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten 
at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:3-5

Å bli født på ny. Døpt i vann – døpt i Ånd. 

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. 
Heb 11:1

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for  
Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6

Vi kommer derimot ikke utenom at når tro blir brukt i dagligspråket menes det 
noe halt annet.

Det er som å stå på bussholdeplassen å tro at bussen kommer snart. Du kan 
rutetabellen, du gjør dette hver dag og det står flere andre som venter og det 
kommer flere og flere for å ta bussen. Det er ikke tro. Det er ikke engang håp. 
Det er visshet av en rekke grunner. Du har gjort dette så mange ganger at det 
er ren rutine. Klokka viser 5 på 12 og rutetabellen sier at 12 er bussen her.

24 For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – 
hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? 25 Men dersom vi håper på det 
vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Rom 8:24f

Derfor sier også Skriften at tro er full visshet for det vi håper. Vi kan altså 
umulig se inn i det som en rutetabell. Derfor sier også Skriften:

Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem 
er kjærligheten. 1Kor 13:13

Det er håpet som egentlig er troen hos de fleste. Og det de sier er tro er som 
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regel bare et bitte lite håp og nesten ikke det. Videre er tro noe en ikke ser 
eller kan se inn i. Tro har rett og slett ikke noe med et voksent menneske å 
gjøre. Man må gå til barn for å finne tro. Man må bort fra fornuften.

Derfor sier også Skriften:

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal 
slett ikke komme inn i det! Mark 10:15

Å så inderlig dette har prøvet blitt bortforklart. Å så inderlig vi må forstå med 
hjernen og ikke med hjerte. Å så inderlig trist det er å vandre mellom troende 
dag etter dag som ikke har greid å kvitte seg med sin stolthet.

Vi må gå enda mer i dybden en å definere tro som når et lite barn står på 
toppen av trappa og tar sats og hopper ut og roper «pappa» mens pappa står 
med ryggen til i visshet om at pappa vil snu seg i tide å fange opp med sine 
utstrakte armer.

Vi må videre, vi må langt videre og fordi alt hovmod og ned til det mest 
sønderknuste hjerte. Vi må også langt videre en det og helt ned til starten på 
det hele; en alt omsluttende kjærlighet. Vi må helt til det at vi har død fra oss 
selv.

34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket 
dere, skal også dere elske hverandre. 35 Av dette skal alle kjenne at dere er 
mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Joh 13:34f

Mange ganger til snakker Jesus om dette i avskjedstalen. Syv ganger sier 
Jesus at den som elsker meg holder mine bud. Det er ganske mange ganger i 
løpet av Johannes kapittel 14 og 15. Det er muligvis noe vi bør legge oss på 
hjerte? Men nei, hvis vi forfekter noe som er i nærheten av at det er viktig å 
være lydig for å gå i riktig retning kommer de vantro med en gang og hyler 
lovisk.

6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og 
dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 7 Æren tilhører altså 
dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene 
forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. 8 Det er disse 
som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt. 1Pet 2:6-8

I KJV står det; «And a stone of stumbling, and a rock of offence, [even to 
them] which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they 
were appointed». 1 Pet.2:8

«Det er disse som snuble ved sin ulydighet mot Ordet»

Selvfølgelig gjør de det. Ulydighet er hovmod og den hovmodige står for fall. 
Derfor kan vi ikke påberope oss gjenfødelse hvis vi ikke er i nærheten av å 
være lydige. Altså har troen noe med å være lydig mot Herren. Det er jo derfor 
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Han er Herre, fordi vi adlyder. Vi kan ikke kalle noen for Herre som vi ikke 
adlyder. Det er rett og slett blasfemi og hovmod, stolthet og arroganse samt 
rebelsk.

Så når vi nå kommer til kjernen i troen vil mange trekke seg. Det for så være, 
men sannheten må frem så folk blir satt fri.

25 Mye folk vandret nå sammen med ham. Og han vendte seg og sa til dem: 
26 Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine 
barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min 
disippel. 27     Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være   
min disippel. 28 For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først 
ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? 
29 Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å 
fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham 30 og si: Denne mann 
begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre! 31 Eller vil en konge gå i 
krig mot en annen konge uten først å sette seg ned og overveie om det er 
mulig med ti tusen mann å møte en som kommer mot ham med tjue tusen? 
32 Men kan han ikke det, skikker han sendemenn og tinger om fred mens han 
ennå er langt borte. 33 Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han 
oppgir alt han eier. 34 Salt er en god ting, men når også saltet mister sin 
kraft, hva skal det da saltes med? 35 Da duger det verken i jord eller gjødsel, 
det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre! Luk 14:25-35

Igjen; vi må alle være klare for å gi livet for Jesus. Er vi ikke det kan vi ikke 
være Hans disippel. Det er bare slik det er. Setter vi noe foran Jesus er dette 
ulydighet, vantro og hovmod. På toppen av avgudsdyrkelse. Slik er det bare 
etter Skriften. Det er vi som ikke vil ydmyke oss til å innrømme det, så vi 
tolker dit hen og der hen og kommer frem og opp med en falsk forkynnelse. 
Det er renspikket vantro.

Mange forundrer seg over denne teksten. De kan ikke riktig få det på greip. For 
det heter jo:

Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv! 
Matt 19:19

Da det er klart at det ikke er motsigelser i skriften og når vi kommer til noe 
som hjernen mener er motsigelser gjør vi en ting. Vi forstår at vi ikke forstår. 
Men vi har mulighet til å forstå hvis vi kaster hovmodet og glemmer vår 
innbilte intelligens og spør den Hellige Ånd. Han vil la oss forstå med hjertet.

Hvis « far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget  
liv» kommer med ønsker om å kompromisse ordet må vi hate det. Hate 
forslaget. Hate synden. Det er dette enhver etterfølger har problemer med 
enda det er «søndagskole undervisning»; Hate synden, men elske synderen. 
Det er bare Jesus som kan gjøre dette til det fullkommende, men som 
etterfølgere må vi ha den innstillingen at vi ønsker å bli mest mulig lik Ham og 
ønsker dermed å bli mer lik ham på en daglig basis.
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Jo mer tid tilbringer med å meditere Ordet, Jesus, bruker tid med Ham, desto 
større sjanse for å gjøre dette, «hate synden/elske synderen», til det 
fullkommende og desto mer effektive vil vi være i vår forkynnelse og til å 
konfrontere de gjenstridige og overbevise de fortapte. 

Så når vi skjønner at Evangeliet ikke bare innebærer de unådde folkeslag og 
de super syndige gudsfornektere vil vi kanskje begynne å tenke i andre baner. 
Vi lesere om dette i mange lignelser og den mest kjente er vel om den ene 
lammet som blir funnet når vi er villige til å forlate de 99. Det er vel mer 
omvendt i dag at vi må være villig til å forlate det ene trygge til å gå ut å 
konfrontere de 999.999.999 som tror de er på vei til himmelen, men som etter 
liv og lære heller er på feil i motsatt retning. Vi må snart skjønne at det er per 
i dag mer enn 2 milliarder på villspor.

Så er vi i stand til å fullføre? Alle må spørre seg elv det spørsmålet. Fordi det 
vil koste å følge tett på Jesus:

10 Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i 
kjærlighet, i utholdenhet, 11 i forfølgelser, i lidelser – slike som møtte meg i 
Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har 
gjennomgått. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. 12 Og alle som vil leve 
gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 2Tim 3:10-12

Det vil koste å følge Jesus og i mange land eget liv. Derfor må vi lære oss å 
hate eget liv. Det vil også koste å følge Jesus hvis vi stiller oss i gapet og 
profeterer inn i menigheten om vantro, vranglære, ulydighet og hovmod. Det 
finnes jo menigheter som har Paulus fra Tarsus til Jesus fra Nasaret. Med det 
mener vi å si at de har for eksempel gjort et brev fra Paulus til en ultra ulydig 
og hovmodig menighet til doktrine.

De er ikke i stand til å begripe at det Paulus skriver i tid og sted ikke er det 
samme som Jesus sier ute av tid og sted. Troen er basert på en doktrine som 
omhandler en ulydig menighet. Hvor langt ut på vidden kan vi komme. Mer om 
dette i et senere kapittel.

Tilbake til det som blir vår slutt replikk i dette Kapittel om tro/vantro 
lydighet/ulydighet.

Hebreerbrevet 11 og tolv taler om tro så det ljomer i veggene:

32 Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle  
om Gideon, Barak, Samson, Jefta,* David og Samuel og profetene. 33 Ved tro 
seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet 
gapet på løver, 34 slokket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke 
etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike. 35 Kvinner fikk 
sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot 
utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. 36 Andre igjen måtte 
tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. 37 De ble steinet, 
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gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og 
geiteskinn, de led nød, hadde trengsel og fikk hård medfart. 38 Verden var 
dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til i 
grotter og jordhuler. 39 Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, 
oppnådde de ikke det som var lovt. 40 For Gud hadde forut utsett noe bedre 
for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Heb 11:32-40

Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Heb 
12:4

35 Og det kom en røst ut fra skyen: Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør 
ham! 36 Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. – De tidde stille og 
fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Luk 9:35f

Så da står vi igjen med følgende. Tro er lik lydighet og vantro er ulydighet. Så 
mange er ultra ulydige og tror dermed ikke.

Helvete vil antagelig en dag kan være full av folk som vil rope: "Hvorfor 
advarte dere meg ikke mer og høyere?", "Hvorfor advare dere meg ikke natt 
og dag med tårer?" - Ja hvorfor gjorde vi ikke det? Fordi vi ikke tror ...

De fleste som vil gå fortapt vil ikke tilbringe evigheten i Helvete fordi de ikke 
«tror» på Gud, men fordi de ikke tror på et evig Helvete dersom de ikke blir 
født på ny. De tror ikke på konsekvensene av den synden det er og ikke tro 
som Skriften sier. De tror ikke på hva Jesus sier, rett og slett.

Noen sier at tvil er en del av troen. De lyver. Noen sier også at tvil ikke er det 
motsatte av tro. De lyver også. Tvil og vantro er to sider av samme mynt og 
det man får kjøpt for den er ulydighet som igjen er og blir vantro. Som er og 
blir hovmod.

Mange vil også si at de tror, men nekter å la seg døpe i vann på sin tro og 
bekjennelse. De tror heller ikke. Troen produserer lydighet og det er en 
befaling fra Jesus å la seg døpe i vann. Noen sier de er døpt som spedbarn, vel 
de tror heller ikke fordi de vet utmerket godt at de ikke lot seg døpe på sin tro 
og bekjennelse noen måneder gammelt. Ingen kan tro fro deg. Det må du 
gjøre selv.

La oss si at du forfekter at du elsker din kone. (Eller barn eller foreldre osv) 
Men naboen vet at du drikker deg full hver kveld og banker henne opp. Hvem 
vil tro deg? Dine handlinger vil avsløre deg som en løgner.

Noen gir deg et eple som seg fantastisk godt ut, men har en påklistret 
merkelapp «produsert i Norge». Du har akkurat hørt på nyhetene at epler med 
en merkelapp av den typen er giftig. Men du spiser. Vil du tro på nyheten? Nei 
dine handlinger avslører deg og du vil dø som en konsekvens av vantro.

Der er det samme som å si at vi tror på Jesus, men ikke holder det Han 
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pålegger oss. Noen sier at det spiller ingen rolle for nåden dekker alt. Vel, de 
lyver. En dag vil nåden ikke lenger «dekke over» vantro og synd (noe nåden 
heller ikke gjør i dag) og man vil bli bedt om som så mange andre å gå inn til 
venstre når man trodde at man var utpekt til høyre.

Alle handlinger får en konsekvens. All unnfallenhet vil få en konsekvens. Det er 
ikke mulig å si at man ikke viste. Alle er blitt gikk en sjanse til gjøre riktig. Er 
du en av dem som tror? Eller er du en av dem som sier at du tror?  

 Kapittel 10 - Kontroll og det sekteriske i en foretaks 
kirke.

Sal 101:5:

Den som hemmelig baktaler sin neste, ham vil jeg utrydde. Den som har stolte  
øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle.

Når mye av disse ting kommer opp i menigheten viker de fleste unna. I 
foregående kapittel berørte vi saken med å komme inn på doktrine og vi har 
berørt saken i flere kapitler hvor vi kommer inn på denominasjoner. Likeledes 
det Økumeniske og Verdens Kirken. Se senere kapitler. 

De fleste sekulære beskrivelser av ordet sekt går på lange forklaringer med 
alltid masse negativt i lasten. Mye av det er riktig og mesteparten feil. Ja helt 
riktig; en salig blanding. Vi vil derimot kort forklare det sekteriske:

Det er å utøve kontroll. Og de baktaler.

Nedenfor stående har flere kjennetegn på sekt. Altså det som ikke er åpenhet 
og ikke er etter skriften, det som kommer inn under «ikke» (6):

Forkynn evangeliet for fattige - ikke underholde de rike
Gjensidig underordning - ikke hierarki
Tjenerskap – ikke lederskap
Kropp – ikke institusjon
Tjenestegaver – ikke embeter
Dialog – ikke monolog
Bære de svake – ikke dyrke stjernene
Barmhjertighetsarbeid – ikke moralisme
Fellesskap – ikke retorikk
Prøving – ikke knebling
Relasjoner – ikke organisasjon
Gjennomsiktighet – ikke lukkethet
Toleranse – ikke konformitet
Husmenighet – ikke foretaks-kirke

Vi kan legge til:
Ydmykhet – ikke hovmod
Den Hellige Ånd – ikke kontroll av eldste
Åpenhet– ikke baktalelse
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Ærlighet – ingen halve sannheter
Stødighet – ingen vaklende kompromisser

osv ...

Det er klart at det er mange begreper her under «ikke» som er en sterk 
realitet for de fleste menigheter. Er du en pastor, eldste eller leder i en 
menighet er dette en grei sjekkliste. Kast alt hovmod over bord og lytt til ditt 
hjerte om dere ikke kommer inn under en eller to av disse «ikke». Dersom det 
er tilfelle er det jo bare en ting å gjøre. Omvende seg.

Vi vil ikke forlate det sekteriske før vi har sagt noe om dette:

Men du har dette: Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater. Åp 2:6

14 Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved 
Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete 
avgudsoffer og drive hor. 15 Slik har også du noen som på samme vis holder 
fast ved nikolaittenes lære. 16 Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg 
og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Åp 2:14-16

20 Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er 
en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete 
avgudsoffer. 21 Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke 
omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som 
driver hor med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg 
fra hennes gjerninger. 23 Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle 
menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg 
vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Åp 2:20-23

Åpenbaringen er vel den boken blant 66 som er mest «debattert», kanskje 
sammen med Daniel som gå på mye av det samme. Dette derimot går på:

Skriv det du så, det som nå er og det som skal komme etter dette, Åp 1:19

Det om de syv lysestaker som er de syv menigheter, som er nå.

Det er derfor at det ikke skal tolkes, men bare tas som det står. Kan ikke 
huske at noe annet har blitt fortolket på en måte som er så misvisende som 
disse to kapitler og resten av Åpenbaringsboken. Vel har fortolkninger av 
brevene blitt forsøkt utlagt som både det ene og det andre og har selvfølgelig 
blitt gjort til doktriner, men Åpenbaringsboken slår kanskje de fleste når det 
gjelder å bli misforstått?

Vi vil behandle det som det står. Det handler om at de slipper til det sekteriske 
i minst tre av syv menigheter. I tillegg det falske som selvfølgelig alltid følger 
en sekt. Hvis Ånden leder meg til det, senere, vil vi utdype mer om 
«nikolaittenes lære», men for nå lar vi det være. Det finnes informasjon om 
dette for de som gidder å fordype seg. Vi vil heller konsentrere oss om 
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følgende av sekt.

Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! 
Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort  
fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg. Åp 2:5

Omvend deg! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med 
min munns sverd. Åp 2:16

22 Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som driver hor med henne, skal 
komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. 
23 Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle menighetene skal kjenne at  
jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans 
gjerninger. Åp 2:22f

Dette er noe vi skal ta ytterst alvorlig. La oss ikke gå i dybden, men 
konsentrere oss om: «Omvend deg! Omvend deg! Omvend deg! ...
Det er dypt nok!

Vi kan ikke lenger tolerere en holdning fra menighetens eldste om at det er de 
som bestemmer doktrinen. For det første er det den Hellige Ånd som 
bestemmer alt. Fra når vi skal samles, hvem som skal preke, hva som skal 
synges, når, hva og hvordan vi skal be, når vi skal avslutte, ja ALT.

Det finnes mange skrekk eksempler på hva som skjer når eldste skal 
bestemme doktrinen. Som sikkert nevnt før eller siden så; for det første er de 
valgt med et sekulært system på en demokratisk måte i et organisert 
menighetsråd etter at det er drevet valgkamp og diverse lobby virksomhet. 
Forkastelig. For det andre er de ofte allerede besmittet med en falsk doktrine 
av en eller annen art og for det tredje så kan de bli valgt av lunkne søsken 
eller selv vantro med både to og flere agendaer.

I Skriften er det apostler eller pastorer som innsetter eldste. Disse er igjen 
utvalgt av Jesus. Det er merkelig hvordan vi over tid har latt de verdslige 
regler og holdninger infiltrere menigheten. Demokrati er ikke fra Herren. Det er 
Jesus som er Kongenes Konge og Herrenes Herre og Han er Hode for 
Menigheten og finner seg ikke i annet enn total lydighet, underdanighet og 
overgivelse. Kongedømme med Jesus som Konge er det eneste tillatte i en 
menighet og det er slik at Jesus sitter ved Faderens Høyre Hånd og den Hellige 
Ånd er her som Sjef.

Så når vi har våre menighetsmøter og velger frem det en eller det andre på 
demokratisk verdslig måte er dette helt forkastelig. Det er den Hellige Ånd som 
skal spørres og ingen andre. At apostlene under ledelse av Peter kastet lodd i 
tillegg får de stå for en dag. Det er ikke den eneste merkelige hendelse og 
avgjørelse vi kan leses om i Apostlenes Gjerninger. Det er ikke dermed sagt at 
vi skal ta etter dette.

En pastor kom til meg en gang og fortalte at etter en preken kom en eldste 
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bort til ham og ga ham en overhaling for å forkynne som han gjorde. Ikke fordi 
han var i uttak med Skriften, men fordi den «eldste» mente at han var i utakt 
med hva hans nabo, som han hadde tatt med seg, trengte å høre og IKKE 
høre. Dette er heller reglen enn unntaket i en sekt.

Jeg husker en gang den Hellige Ånd ba meg skrive et brev til eldste. Det første 
jeg ble gjort oppmerksom på da jeg skulle forklare brevet etter ca et halvt år 
var at jeg nå var blant venner så jeg hadde ikke noe å frykte. Jeg kunne 
nesten ikke holde latteren tilbake, men lot være å komme med annet enn ett 
lite smil. For en dårlig samvittighet og en holdning. Skulle vel være unødvendig 
å komme med slikt når brødre i Kristus Jesus samles. For et hovmod i tillegg. 
Som å si: «Vi er sjefen her. Mulig du gjør krav på å ha skrevet dette etter 
instruks fra den Hellige Ånd, men det skal vi avgjøre»

Hvor mange har ikke blitt overkjørt av lignende holdninger. Hvor mange 
ganger har vi hørt; «vi bestemmer doktrinen her, vi bestemmer om dette er fra 
den Hellige Ånd». Det er utfallet av det som sies og gjøres som bestemmer om 
det er fra den Hellige Ånd i tillegg til at det MÅ være innenfor rammen av hva 
som sår Skrevet. Det vil fort nok vise seg om vi sier og gjør ting etter Herrens 
vilje.

Detter er kontroll og dermed sekterisk. Som tidlige nevnt er «sitt stille i båten» 
mentaliteten altoverskyggende og har vært dette lenge, meget lenge. Jeg 
husker en gang en leder i reiste seg frustrert opp i et menighetsmøte og 
forlangte at de som ikke var enig med «flertallet» om full støtte og samarbeid 
med menighetsfakultetet ved start av en høyskole skulle holde kjeft å slutte å 
protestere. Det ble ganske stille på møte etter det og min venn og jeg så 
oppgitte på hverandre. Skulle ønske jeg var utrustet med noe av det Herren 
har vært nådig å gi meg i de senere år. Jeg kommer herved med en advarsel 
mot lignende der hvor jeg er til stedet da det vil bli tilbakeslått kraftig i Jesus 
navn. 

Det heter seg i kapittelet «i en foretaks-kirke» fordi der hvor den Hellige Ånd 
råder vil situasjon bli å være en helt annen. Disse eksempler kan forekomme 
overlat hvor det blir kompromisset, men mest der hvor kirken er blitt en 
organisasjon. Når det er sagt er det få kirker over 50 medlemmer som ikke er 
en organisasjon og blir drevet etter sekulære retningslinjer. 

Det er klart at når lederskoler, bibelskoler og profetskoler legger opp til 
markedsføring av Ordet i tråd med sekulære markedsføringskoler så kommer 
resultatet deretter. Altså vi bestemmer alt og den Hellige Ånd er prøvet 
kneblet. Jeg ble «kastet» inn i en lederskole en gang og hadde på forhånd 
studier i markedsføring. Det jeg opplevde var rett og slett en dårlig 
markedsfører skole. Det sier seg selv at jeg sluttet og fikk dermed ingen 
diplom. Jeg har derimot tolv års diplom fra Søndags skolen så det får holde.

Kontrollen i en foretaks-kirke har nesten ingen ende. Et eksempel er når noen, 
for eksempel pastor, tar tak i det den Hellige Ånd sier i et møte. For eksempel 
en spontan oppfordring til kollekt til en bestemt tjeneste og et bestemt formål. 
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Det kommer inn et større beløp og straks er eldste der og tar hånd om gaven 
og setter en bråte regler for bruk. Enda det er jo klart hva det skal gå til.

Hvis ikke disse regler etterkommes, det kan for eksempel sette begrensninger 
at så og så mye skal gå til det og det og resten skal stå på konto et år, osv, så 
blir da gaven ikke frigitt til det den var samlet inn for i Jesus Navn. Noen vil 
svare for dette en dag hvis de ikke omvender seg. Gaven er jo allerede gitt til 
vedkommende tjeneste til disposisjon og det er dermed Herrens oppnevnte for 
denne tjenesten som har ansvaret og det jo opp til han og forvalte gaven fra 
Herren. Detter er ren voldtekt av gaven, av lederen for tjenesten og tjenesten.

Det er klart at det kommer særdeles lite velsignelse ut av en slik kontroll og 
direkte overgrep. Som sagt listen er lang og skulle vi skrevet om alt som vi vet 
har foregått ville det bli nok til flere bøker. Det er imidlertid ikke hensikten, 
men hensikten er å sette ord på dette hovmodet som utøves, av eldste, 
pastorer og ledere. For å få noen til å reagere slik at vi kan omvende oss.

Likeledes er det hensikten å konfrontere pastorer, eldste og andre ledere med 
at de lar baktalelser florere. Hvor mange er det ikke som har måte forlate en 
menighet fordi presset har blitt for stort. Personlig vet jeg at jeg blir grundig 
baktalt i menigheten. Jeg gjør som jeg er blitt opplært til av Herren og det er å 
overlate det til Ham. Alle som leser dette må også ta den samme lydigheten i 
bruk og stole på at vår Rettferdige Far vil ordne opp. Men når dette er sagt vil 
jeg stille et spørsmål til alle ledere om hvorfor dere lar dette florere uten å 
verken forkynne om det katastrofale gale i det eller at noen som helst affære i 
en eneste retning. Det er kanskje for det de har det som hobby?

Vi er her ikke bedre enn verden som i alt annet og det er selvfølgelig en 
katastrofe av dimensjoner. Hvordan vil noen tro når vi ikke har noe annet å 
tilby enn det de har ute i verden?

Ikke nok med at vi har kommet inn i den bakevja det er å tro at vi kan vinne 
verden ved å bli lik verden, men vi har ikke nok innflytelse fra Ånden til å 
holde oss borte fra verdens oppførsel og aktiviteter. Vi greier ikke å erkjenne at 
dette er et virkemiddel fra djevelen som vil ha splittelse. Hans navn er «han 
som skiller» og vi holder på uten blygsel å baktale hverandre? For et hovmod. 
Jesus hjelp oss.

Likeledes har vi fått noen merkelige «etiske» retningslinjer inn over oss.

Jesus sier:
46 Men det kom opp en tanke blant dem om hvem som vel kunne være den 
største av dem. 47 Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte, og 
han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg. 48 Og han sa til dem: Den 
som tar imot dette lille barnet for mitt navns skyld, tar imot meg. Og den som 
tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste 
iblant dere alle, han er stor! 49 Da svarte Johannes og sa: Mester, vi så en 
som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i 
følge med oss. 50     Men Jesus sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er   
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imot dere, er for dere. 51 Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle 
opptas, da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Luk 9:46-51

Jesus forbyr her (som det står i de fleste studiebibler); det sekteriske, 
forskjellsbehandling og viser også hvordan vi skal ikke sette oss over 
hverandre. Det er en kjensgjerning at den som vil bli ledere må først bli slave. 
Ja sånn er det. Men i dag går vi på lederskoler for å gå rett ut i ledervirke i 
menigheten. Ingen, absolutt ingen, kan lede i en menighet uten å tjene.

Videre er det en stor uvane i disse sekter og begynne å undervise om at vi skal 
respektere hverandre. Ja for den respekten de snakker om er når noen gjør 
noe, sier noe eller lærere noe som er imot Ordet så skal vi sitte stille i båten. 
Vi skal altså vise respekt for de som kommer med vranglære. Hvor står det i 
Skriften?

Mange forskjellige varianter om hvordan vi skal oppføre oss i 
menighetssammenheng kunne bli brukt, men la oss bare til siste nevne en for 
å understreke hvor snikende ting kan være.

I en internasjonal menighet som har etter hvert blitt sterkt knyttet til en 
hovedmenighet og dessverre begynt å gå i dennes kjødelige kontroll og 
sekteriske handlemåte ser vi med triste øyne at man er forført fordi man ikke 
lenger har fokus på hva Ånden sier til Menigheten. Det er begynt som så 
mange ganger før i Ånd, men man er i ferd med å kjøre i grøfta takket være 
kjød og hovmod.

Man har bibelstudie grupper og nekter de som ikke er «medlem» (vi er jo alle 
med-lemmer) av menigheten å delta. (Opptatt som medlem med hele det 
falske systemet som dette innebærer.) Når så man påpeker at dette ikke er 
etter Skriften får man en rekke fordreide uttalelser som man forfekter kommer 
fra Skriften. Som det da slettes ikke gjør. Slik som: «Vi må ha respekt for 
hverandres menigheter», «vi kan ikke prosalytte andre menigheter», «vi 
trenger ro og orden», «de må skifte menighet først», ja endeløst med 
falskheter. For en skam. For et hovmod.

Vi kunnet holde på i en «evighet» med å «rakke» ned på menigheten, men det 
er synd og skam så det skal vi ikke. Jeg håper leseren er seg bevist at vi ikke 
her «rakker» ned på noe som helst som Jesus er Hode for. Men hvis vi ikke 
nevner noen eksempler på falskhet og kontroll hvordan skal vi da bli «rystet» 
ut av tilstanden og komme oss over i Ånden igjen? Hvis jeg har gått over 
«streken» ber jeg om tilgivelse for det i Jesus Navn.

Jeg er klar over at jeg gjør den Hellige Ånd sorg dersom jeg går utover mine 
fullmakter når det gjelder et forsøk på å riste menigheten ut av disse syndige 
overgrep og mangelfull lydighet mot Ordet. Men det får jeg heller bli 
konfrontert med da mitt hjerte også er i sorg over tilstanden og jeg er sikker 
på at den Hellige Ånd er mer i sorg over menigheten enn om jeg mot 
formodning skulle ta meg ut over de retningslinjer som Skriften har for slik 
formaning og irettesettelse.
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19 Du skal ikke ta imot en anklage mot en eldste uten at den blir støttet av to 
eller tre vitner. 20 Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for  
at også de øvrige må frykte. 1Tim 5:19f

Jeg kan opplyse om at det finnes vitner. Ganske mange vitner. DU er antagelig 
selv et vitne. Guds Fred. 

 Kapittel 11 - Å bære frukt 
36 Høstfolkene vil bli betalt godt, og de skal sanke inn menn og kvinner til det 
evige liv. Den som sår og den som høster, skal glede seg sammen! 
Johannes 4 - En Levende Bok (LB)

Men noe falt i god jord og bar frukt. Det skjøt opp og vokste, og noe bar tretti,  
noe seksti, og noe hundre foll. Mark 4:8

Vi har vært inne på hva det vil si å bære frukt i et tidligere kapittel og vil her 
utdype fruktbæring.

Det er ikke å bære frukt å få tildelt Åndsgaver elle Nådegaver om du vil. Vi kan 
ikke gjøre krav på Åndens frukt som vår egen frukt som om det var vi som 
hadde produsert noe.

Vi er kalt til å produsere frukt. Ikke nok med det, men frukt som varer. Med 
Hjelp av Hjelperen for uten den Hellige Ånd og Salvelsen kan vi intet gjøre.

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, 
men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at 
dere blir i meg. Joh 15:4

La oss si at vi står der på Dommedag for Jesus og spørsmålet blir:

«Hvor mange har du disippelgjort»? - Svar; «ingen»
«Hvor mange har du døpt?» - «ingen»
«Hvor mange har du fortalt alt Jeg har befalt?» - «ingen»

Spørsmål: «Har du ikke fått med deg at Jeg, Jesus sier:

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt 
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 
Matt 28:19f 

Svar: «Jo men pastoren min sa at det var nok med tiende»

For å si det slik, jeg ville ikke være i vedkommendes sandaler og ikke hans 
pastor heller.
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Verken du eller pastoren er muligens ikke blant disse:

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå 
ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det 
dere ber ham om i mitt navn. Joh 15:16

Det er faktisk en del som får høre disse ord på dommens dag av en Jesus de 
ikke kjenner:

Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke! Matt 
25:12

I følge denne lignelsen med 10 jomfruer; halvparten. 50 % av de som til og 
med hadde olje til å begynne med. Hvem sier at vi ikke trenger å holde ut til 
enden? Hvem sier at vi ikke trenger å våke? Hvem sier at vi ikke trenger å gå 
ut? Hvem sier at vi ikke trenger å gjøre noe som helst? Ikke engang å tro? 
Hovmod og atter hovmod.

Kom ikke å her med en drøss med skriftsteder og bortforklaringer om at vi ikke 
trenger å bære frukt å frukt som varer og at det er Åndens frukt som menes. 
For hvis du gjør det har du ikke engang Åndens frukt.

Du har kun en bråte med falske unnskyldninger og et superhovmod som du 
trenger å omvende deg fra.

20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer 
til tro på meg, 21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg 
– at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 
22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være 
ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet 
til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom 
du har elsket meg. Joh 17:20-23

21 Jesus sa da igjen til dem: Fred være med dere! Likesom Faderen har 
utsendt meg, sender også jeg dere. 22 Og da han hadde sagt dette, åndet han 
på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd! Joh 20:21f

Det er nemlig slik at vi er utsendt til å bære frukt. Hvis vi ikke har frukt er vi 
ikke ett med Faderen, med Jesus og med hverandre. Vi er ikke en gang med-
lem av Kroppen.

1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver gren på meg 
som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, 
for at den skal bære mer frukt. 3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg 
har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære 
frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere 
bære frukt uten at dere blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som 
blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet 
gjøre. 6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og 
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de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. 7 Dersom 
dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få 
det. 8     I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli   
mine disipler. 9 Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i 
min kjærlighet. 10 Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, 
likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg 
talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. 
12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.  
13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine 
venner. 14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 
15:1-14

Etter å ha lest dette skulle vel saken være klar. Vi er alle ment å bære frukt. 
Mye frukt som varer. Så hvis du ikke en gang har ledet ett eneste menneske til 
Jesus (les: vitnet om Jesus) så har du ikke frukt. Hvordan kan vi legge krav på 
å elske Gud og nesten hvis vi ikke gidder å fortelle nesten de Gode Nyheter?

Så bestem deg, er du blant disse?

Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring  
og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Matt 13:22

eller er du blant disse:

Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår 
det. Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll. Matt 
13:23

Så når vi hører disse ord:
Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Matt 
4:19

Hva er det det dreier seg om?

La oss ta alle unnskyldningene;

Her er den verste: «Ja gjør det du, jeg er ikke kalt til det». Hvor ofte tenker vi 
det. Jeg har selv hørt det med mine egne ører når det gjelder å ta seg av og 
forkynne, vitne for de fattige. Hallooo, selv de vantro gjør det. Selv Røde Kors 
går ut. Men nei, vi grer håret i kjent pinsestil og putter på kleskoden, hopper 
over tiggeren både inn og ut av menigheten. Arrangerer og går i tog for å 
protestere mot forfølgelse og for å bli kvitt tiggere i Oslos gater. Ve dere alle 
sammen med den holdningen. Omvend der fra deres hovmod eller risiker å gå 
fortapt.

Det er bare på grunn av hovmod at ikke alle er frelst og Hjemme i Himmelen.

Så kommer alle de som mener at vi må være forsiktige med å gjøre noe. 
Igjen: Hallooo ... I et senere Kapittel vil vi ta for oss Åpenbaringsboken 
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Kapittel 2 og 3 så kan vi jo etter det se om vi ikke har skjønt hvor mye som 
skal gjøres og hvor mye som ikke skal gjøres. I tillegg har vi jo Jakobs brev. 
Sjekk selv.

De som hyler mest om loviskhet er de som er late og hovmodige.

Loviskhet er ikke annet enn å tro at man blir rettferdiggjort av gjerninger. Det 
er altså en stor misforståelser at vi ikke skal gjøre noe. Dette kommer av den 
forferdelige falske nådeforkynnelsen. Mer om dette i et senere kapittel.

Så har vi de som er ekstra ute på vidden og som har den Kalvinistiske lære om 
at alt er forutbestemt. De sier rett og slett at det er ikke noe vits i å gå ut å 
bære frukt fordi alt er forutbestemt. Det er jo hovmod og bespottelse. 

Vi har før nevnt de som tror at det å bære frukt er å motta gaver. Eller at de 
tror at det er Åndens frukt nevnt i brevet til Galaterne. Men de glemmer å lese 
hva dette i det hele tatt dreier seg om:

Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Gal 5:16

Så det er om å stå imot kjødets lyst. Å ikke stå imot kjødets lyst er faktisk å 
ikke gå ut å bære frukt. Så i stedet for å gå ut så holder vi på med dette:

19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, 
skamløshet, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, 
ærgjerrighet, splittelse, partier, 21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag 
og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt 
dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Gal 5:19-21

Det er først når vi bærer frukt at vi kan gjøre krav på dette;

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet,  
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. 23 Mot slike er loven ikke. 24 De som 
hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. 
25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! 26 La oss ikke ha lyst 
til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Gal 5:22-26

Å vandre i Ånden er å GÅ UT! Hvis du ikke går ut og bærer frukt vandrer du 
ikke i Ånden. Skriften sier dette gang på gang og selv mer; du vil bli hugget 
av. Så alle som mener at de som blir hugget av vandrer i Ånden føl dere fri til 
fortsette med det, men resultatet er nevnt over. Det er jo først når vi går i 
lydighet at vi vil ha Åndens frukt. En som er ulydig vil ikke ha Åndens frukt, 
han er enten vantro og/eller under forvirring.

Her er hva jeg fant på Facebook her om dagen. Et annet godt eksempel på å 
prøve å unngå høstens frukt:

Postet:
Lukas 6: Treet og fruktene. 
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43 Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig 
tre som bærer god frukt. 44 Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av  
tistler og høster ikke druer av tornebusker. 45 Et godt menneske bringer fram 
godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets 
onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen.

Svar i kommentar:
«Hvilken frukt: Rom 6:22 Men nå, når dere er frigjort fra synden og har blitt 
tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. 
(vet ikke hvilken oversettelse som er brukt)

Ja det er jo en måte å vinkle det på. La oss ta det skritt for skritt. Det hjerte er 
fult av det taler munnen. Det betyr at for å tale det rette må du være full av 
den Hellige Ånd. Altså brennende for å gå ut å produsere frukt klar for 
disippelgjøring, døpe og undervise om alt det Jesus lærer. Uten dette ingen 
Helliggjørelse.

Vi bør vel legge til at Jesus fortsetter her bergprekenen med å si:

46 Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier? 
47 Hver den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem – hvem 
han er lik, vil jeg vise dere: 48 Han er lik en mann som bygde et hus, og som 
gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen 
imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd. 49 Men den 
som hører og ikke gjør etter det, er lik en mann som bygde et hus på bare 
marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks 
sammen, og dette husets fall var stort. Luk 6:46-49

Det trengs jo ingen utlegning om dette lenger. Ingen lydighet, ingen som går 
ut, ingen helliggjørelse, men bare et stort fall. På grunn av hovmod.

Så er det de ultra hovmodige som sier at det er umulig å miste frelsen (gi fra 
seg frelsen som det egentlig heter) så om de bærer frukt eller ikke er 
uvesentlig. Jeg sier dere; med den hovmodige, rebelske holdningen og den 
vantroen og forvirringen er man ikke en gang i nærheten å være på rett vei. 
Det er ytterst hovmod og vil bli behandlet i denne boken under blant andre 
kapitlet om Nåde.

Til slutt har vi de som er ganske uskyldig fordi de er nye på veien og har enda 
ikke blitt Åndsdøpt og har kommet under en lunken menighet (som nesten alle 
i vesten i dag) og ser opp til en pastor eller mentor som har en falsk 
forkynnelse om disse ting. Vel han har en tid en liten tynn unnskyldning til den 
Hellige Ånd får overbevist om synd og nødet til omvendelse. Til han leser om å 
teste alt, setter seg inn i Skriften, får hjelp av en bibeltro disippelgjører og 
mottar fra Jesus sin Åndsdåp. Dette er hvis han er villig nok til å bli døpt i 
vann. Det meste stopper her. Også på grunn av falsk forkynnelse. Hovmod.

Johannes 4:34-38
En Levende Bok (LB)
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34 Men Jesus forklarte: «Min mat er å gjøre Guds vilje. Det er han som har 
sendt meg, og jeg må fullføre det oppdraget.35 Dere sier: 'Enda er det fire 
måneder til vi skal begynne innhøstningen.' Men jeg sier: Se dere omkring. 
Veldige åkrer ligger modne rundt oss, og de er ferdige til å 
høstes. 36 Høstfolkene vil bli betalt godt, og de skal sanke inn menn og 
kvinner til det evige liv. Den som sår og den som høster, skal glede seg 
sammen! 37 Det er sant at en sår og en annen høster. 38 Jeg sendte dere for 
å høste der dere ikke sådde. Andre gjorde arbeidet mens dere berget inn 
høsten.»

Til slutt om frukt og ingen frukt:

14 For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte  
til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. 15 Til en gav han fem 
talenter, til en annen to, til en tredje én talent – hver av dem etter som de 
hadde evne til. Så drog han utenlands. 16 Han som hadde fått fem talenter, 
gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. 17 Han som hadde 
fått to, gjorde det samme, og tjente to til. 18 Men han som hadde fått den ene 
talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. 19 Etter 
lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. 20 Da kom 
han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, 
og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! 
21 Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro 
over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! 22 Så kom 
han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, 
se, jeg har tjent to talenter til! 23 Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode 
og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til 
din herres glede! 24 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten,  
og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke 
sådde, og sanker hvor du ikke strødde. 25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og 
gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. 26 Men hans herre svarte og sa 
til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og 
sanker hvor jeg ikke strødde. 27 Da burde du ha overlatt pengene mine til 
utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. 28 Ta derfor 
fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter. 29 For hver den som 
har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, 
skal bli fratatt selv det han har. 30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket 
utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Matt 25:14-30

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Matt 3:8

Bare for å ha sagt det, men det trengs ikke for de som har et rent hjerte, for 
de vil rope halleluja til dette budskapet. Men til deg som vil prøve å komme 
med enda en unnskyldning for ikke å gå ut. I misjons et konsept er det noen 
som ber og noen som betaler og noen som går ut. Noen gjør flere ting andre 
bare en ting om gangen. Noen høster etter at noen har sådd. Noen planter og 
noen vanner, men Gud gir vekst. Alle disse tjenere vil rope velsignelse og ære 
til Jesus. Men du som ikke er i nærhet av noen av disse har ikke frukt. 
Hovmodig som du er må du omvende deg. Alle må vitne, alle må ha frukt.
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For å avslutte med så ingen skal ha noen mulighet til å slippe unna:

27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig  
liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt 
sitt segl. 28 De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?  
29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham 
som han har sendt. Joh 6:27-29

Hvis du er så hovmodig at du bruker dette for å unngå å børe frukt som varer 
som kan sankes inn i hus, vinne mennesker for Jesus, fiske om du vil, så er du 
ikke bare hovmodig, men også vantro. Omvend deg! Fordi vi har definert tro 
og tro produser frukt. Tro er døråpneren til alt det den Hellige Ånd produserer i 
deg ved Jesus Kristus som er i deg og du i Ham. Uten Ånden som gir oss 
troende på Jesus kan vi intet gjøre. Dette er to sider av samme sak. Vi i Ham 
og Han i oss. Tro og produksjon og innhøstning. Alt til Ære for Jesus og alt med 
Hjelp av Hjelperen. Vi gjentar; hvis du ikke har frukt på en eller annen måte og 
ikke ønsker frukt så er du ultra hovmodig og må omvende deg. 

Vi nevner igjen:
Vi setter inn NLT så vi har full klarhet:

John 4
New Living Translation (NLT)

 36 ... and the fruit they harvest is people brought to eternal life. ...

Vi er etterfølgere av Jesus. Så vår mat blir å gjøre Han vilje som har sendt oss. 
Det er Hans vilje at vi ALLE skal være VITNER. Når vi vitner får vi frukt. Det er 
en belønning for de som arbeider. Du må tro dette. Så vår mat og våre 
gjerninger er å tro på Han som har sagt dette og at Han mener det. Mennesker 
vunnet som varer til evig liv. All Ære til Jesus.

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for  
Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6

Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Matt 
4:19

Havets frukt er FISK. Hvordan i all verden skal vi unngå å gå ut og vitne i 
veden når Jesus sier at Han skal gjøre oss til menneskefiskere? Det er bare ett 
svar; hovmod.

18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og 
på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem 
til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde 
alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende! Matt 28:18-20
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Så la oss GÅ UT og bære frukt!

Et apropos er jo at man ikke kan telle frukt som mann teller medlemmer. Da 
ville jo kirker som for eksempel, bare for å ta noen av de største, Saddleback 
Church, Lakewood Church, New Creation Church og den Katolske Kirke hatt 
mest frukt, men slik er det jo ikke. 

Det første tegnet på at noen har kommet til tro er jo at de lar seg døpe på sin 
tro og bekjennelse. Det andre er jo at man ser av deres liv at de har tatt 
avstand fra sitt tidligere liv. Det tredje er jo at de går ut og vitner og 
tjenestegjør i menigheten. Det fjerde er jo at det varer.

Likeledes må de jo ha en tro som er i samsvar med Skriften. Man kan ikke 
regne noe som konvertert som går i kirken, men ikke kan bekjenne Jesus 
kommet i kjød. Det er mange av dem. Likeledes hvis man helt klart har valgt å 
leve i synd. OSV. Frukt er når det er helt klart spiselig ....
Et annen ting om frukt som er viktig å nevne og som vi vil avslutte med er:

6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. 7 Derfor er de ikke noe, 
verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 
8 Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen 
lønn etter sitt eget arbeid. 1Kor 3:6-8

Joh 4:36:
Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den 
som sår og den som høster, kan glede seg sammen.

Menneskefiskeren holder jo på med å fiske, men han bøter også garn eller 
finner frem agn og utstyr og likeså vingårdsmannen gjør mange ting som til 
slutt fører til høst og til fryd for dem som spiser. Så noen sier; det begynner 
med planting, men det begynner selvfølgelig med planlegging. Det begynner 
med samtale med den Hellige Ånd. Bønn om du vil.

Det som er klart er at alle som på en eller annen måte er involvert i aktiviteter 
som til slutt gir høst er ett med hverandre. Altså er det like mye det å holde på 
med det som har med frukt å gjøre like mye viktig som selve frukten. Om noen 
vitner i hverdagen vil det gi frukt. Og før eller senere vil det synes.

Men når 1200 troende går sammen om en «åndelig øvelse» over 40 dager og 
det 10 år senere ikke finnes synlig frukt så er det klart at man har anledning til 
å spørre om det muligens var feil strategi? Slik er det også med de som lever i 
årevis uten å være i enhet med de som sår eller høster. Det er da på det rene 
at man bør ta en hyggelig prat med vedkommende og spørre hvilken 
innhøstning eller så-metode som blir brukt. Det er ikke bare noen, men en del 
som burde gå i samtale med den Hellige Ånd å spørre om planene var fra Ham. 
Om det kanskje trengs noen nye planer. Er det ikke noe å høste så må det jo 
være en feil et sted. Og feilen ligger ikke hos Herren. Vi kan ikke bare si: «Vel 
det var trist at det var så tørt i så mange år».
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Der hvor den Hellige Ånd er sjefen der er det Liv. Der det er liv er det vekst. 
Og der det er vekst er det innhøsting.

16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, 
eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre 
bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et 
dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned 
og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matt 
7:16-20

Et epletre bærer frem epler og en vinranke bærer frem druer. Man må ikke 
tvinge dem. De klager ikke og syter ikke. De vrir seg ikke i smerte over å 
produsere. Det er dets natur. Likeså oppfører en gris seg som en gris og en 
apekatt som en ape og en løve som en løve. Det er deres natur.

Slik er det også med de som er etterfølgere av Jesus. Født inn i familien. Deres 
natur er å bære frukt som er mennesker brakt til evig liv. Det er deres natur. 
De kan ikke annet. Det er det de er født på ny til. Å Ære Sønnen så Faderen 
blir Æres og alt ved Hjelp av Hjelperen den Hellige Ånd. Vandre i Ånden. Da 
skal vi ikke fullføre og IKKE bære frukt.

Likeledes vil det syntes på et frisk og sunt epletre at det bærer fullmodne gode 
epler. Vel kan det være et par som trengs å renses eller kastes. Noen grener 
trengs å renses og noen ganger trengs treet og gjødsles. Det er helt naturlig. 
Men man kan se på treet at det i det store og hele er godt. Meget godt.

Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer 
frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Joh 15:2

Så hvis man hevder å være født inn i Familien, men lever et liv som vitner om 
at det er bærer en mengde med råtne epler på grenene, lever et liv som er 
helt likt det som leves i verden, bør man gå grundig til verks med rensing for å 
si det mildt. Det kan hende at hele treet vil bli kuttet ned og kastet på ilden. 
Det stedet hvor man Brenner hovmod. For det er hovmodig å gjøre krav på å 
være født inn i familien, men å ikke leve ett liv som er en døyt annerledes enn 
det som leves i verden.

 Kapittel 12 – En bestemmelse som vil frigjøre
Det er mange ting som et menneske trenger å gjøre seg opp en mening om. 

Dette er en den viktigste:

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du  
utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

Her gjør Jesus det klart at det evige livet start når vi kjenner Faderen og 
Sønnen. Å kjenne De er å være ett med De. Som Jesus forklarer senere i 
bønnen. 
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Etter det fortsette i Jesus:

De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Joh 17:16

Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. 
Joh 17:18

Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Joh 
17:19

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til 
tro på meg, Joh 17:20

Så vi er altså ikke av denne verden. Vi vandrer og er utsendt til denne verden i 
Ånden. Vi er født på ny. Av vann og Ånd. Vi er helliget i sannhet. I Guds Ord. 
Vi lever ikke lenger, men lever ved at Jesus er ett med oss, vi er ett med Ham 
og Faderen og er ett oss i mellom:

21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de 
må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 22 Og den 
herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, 
likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til 
ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du  
har elsket meg. Joh 17:21-23

Så det er av aller største nødvendighet at vi bestemmer oss for en gang for 
alle om vi lever oppstandelse livet allerede nå etter gjenfødelsen. Hvis vi ikke 
lever oppstandelselivet nå er vi rett og slett ikke gjenfødt. Vi er ikke Åndsdøpt. 
Vi vandrer ikke i Ånden.

Det kan hende at vi ikke har fått anledning til å ta denne bestemmelsen enda. 
Enten på grunn av dårlig og slett forkynnelse eller og/eller ikke studier av 
Ordet. Det kan hende at vi er melke barn og stadig sløvet av denne verden så 
vi ikke har hørt Ånden tale om dette enda, men nå er den tid forbi.

Ta en bestemmelse i dag om du lever oppstandelselivet nå eller at du tror eller 
håper at det skal starte når du eventuelt kommer til himmelen en gang.  

Hvis du tar en bestemmelse for å leve oppstandelselivet nå, det gjenfødte liv, 
så vil Jesus ordne saken. Det krever total overgivelse og underkastelse til 
Herren Jesus Kristus og en lydighet inntil døden. 

Og det forplikter. Det forplikter inntil døden. Det forplikter å studere Ordet. Det 
forplikter å leve i bønn. Det forplikter å gå ut. Det forplikter ALT. I alt ligger en 
masse ting som ikke er forbundet med et oppstandelses liv.

La oss ta de mest opplagte. Ditt hjem er i Himmelen og du er her som 
ambassadør. En ambassadør har ikke en gang stemmerett i det landet han 
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lever i og er utsendt til. Vi er kun vitner om det vi hørere Ånden si og det Han 
har åpenbart for oss gjennom studier av Jesus, Ordet. Så å bruke tid på denne 
verdens ordninger og ta på seg denne verdens forpliktelser er umulig. Vi skal 
selvfølgelig leve i fred med alle og be for alle som er satt til å styre og 
underordne oss lover og regler så lenge de ikke kommer i konflikt med Ordet.

1 Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus! 2 Det du har hørt av 
meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i 
stand til å lære andre. 3 Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann!  
4 Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil  
gjøre sin hærfører til lags. 5 Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke 
seierskransen uten at han følger reglene. 6 Bonden som arbeider, skal først ha 
sin del av fruktene. 7 Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand 
på alt. 8 Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids 
ætt, etter mitt evangelium. 2Tim 2:1-8

Det som er meget viktig i sammenhengen er å ha et stålfast forhold til hva det 
er det «verste» som kan skje med en gjenfødt; nemlig at vi reiser Hjem. All 
den tid dette sitter som spikret vil frimodigheten, brannen være der mens 
frykten for mennesker vil forsvinne som dugg for solen. Vi må ikke glemme at 
det «11. bud» sier «frykt ikke». Ja hvis vi vil kan vi kalle det det eller et annet 
nummer hvis vi vil. De 10 bud er når alt kommer til alt ikke nummeret i 
Bibelen. Det er derfor på engelsk «Hedre din far og din mor» er #5, men på 
norsk #4 – (7). Så hvis vi vil legge til noen # for «egen» regning er det ikke 
noe galt i det.

Det betyr at vi har en del «bud» å forholde oss til hvis vi velger å bestemme 
oss for at vi som gjenfødte allerede lever oppstandelselivet nå. Det er trist at 
så mange ikke har forstått dette, men trolig ved å lytte til hva Ånden sier til 
menigheten vil vi få en bedre forståelse etter hvert ... Så la oss ta noen flere 
ting som automatisk komme på plass når vi etter hvert begynner å leve det 
livet som vi skal leve. 

24 Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner 
Skriftene og heller ikke Guds kraft? 25 For når de står opp fra de døde, verken 
tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englene i himmelen. Mark 
12:24f

Når vi leser dette kanskje 20 ganger vil vi etter hvert få det ned fra hjernen og 
ned i hjertet. Vi må altså bestemme oss for om vi er «som engler i himmelen». 
Det helt klart Jesus mener med dette er at det ikke er noe kjønn eller forskjell: 
«verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte». Altså er vi «kjønnsløse» Guds 
Barn. Når vi da forstår at det er i denne posisjonen det Åndelig i menighet og 
selv ekteskapet skal fungere vil det åpne våre øyne for Åndens realiteter. Jeg 
vil bare nevne at i både ekteskap og menighet har vi både kropp, sjel og ånd 
som alle har realiteter. Men, når det kommer til den åndelige parten i disse ting 
som hvem som har autoriteten i det åndelige i disse sammenhenger er det 
forskjellig fra hvem som gjør de daglige gjøremål.
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Dette vil for eksempel gjøre en brå slutt på om vi kan ha søstre i eldste eller 
ikke. Eldste tjeneste er for alle som er lagt på hjerte å gjøre en eldstes 
tjeneste. Kjønn eller alder spiller ingen rolle. Det vi har hengt oss opp i er 
tradisjoner fra den gamle pakt. Ja vi har Paulus sine retningslinjer spesielt til 
Timoteus, men hvis vi ikke kan få med oss at selv Paulus var opphengt i disse 
overleveringer fra gammelt så tar vi feil. ALLE var oppdratt under loven og 
hadde levd lenge under loven. Det vises med stor tydelighet i Apostlenes 
Gjerninger. Vi skal huske på at ingen ting Paulus skriver setter hva Gud har 
sagt ut av kraft. Hvis vi tror det er motsetninger må vi tro om igjen. Hovmod. 
Det er på tide at vi forstår at vi ikke forstår alt. 

De som ønsker å leve dette livet trenger å forholde seg til følgende:

41 De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til 
omkring tre tusen sjeler. 42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og 
ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Og det kom frykt over 
hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle de troende 
holdt sammen og hadde alt felles. 45 De begynte å selge eiendeler og gods, og 
delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46 Hver dag kom de trofast og 
med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid  
med fryd og hjertets enfold. 47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og 
Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten. Apg 2:41-47

likeledes;

31 Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt 
med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. 32 Hele flokken 
av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en 
eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. 
33 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu 
oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. 34 Heller ikke var det noen 
blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og 
kom med betalingen for det de hadde solgt, 35 og la det for apostlenes føtter. 
Enhver fikk så tildelt det han trengte. 36 Josef var en levitt, født på Kypros. 
Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr: formaningens sønn. Apg 
4:31-36

og:

11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. 
12 Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med 
ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. 13 Av de andre våget 
ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. 
14 Stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten, en mengde både 
av menn og kvinner. 15 Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem 
på senger og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han 
gikk forbi. 16 Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som 
førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble 
helbredet. Apg 5:11-16
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Dette er det vi snakker om når vi lever som vi skal. Jeg fortalte en gang mitt 
syn på dette i et selskap meg «godt troende» og fikk beskjed om at dette 
kunne ikke forkynnes i dag. Vær klar over en ting det er dette som MÅ 
forkynnes. At det er bare en ting som teller og det er 100 %. Mens 
mesteparten av «kristennorge» sitter og diskuterer om vi skal gi tiende av 
netto eller brutto lønn, dør 30.000 barn hver dag av sult, sykdom og 
fattigdom. Så lenge de ikke er våre barn lar vi dette skje. Mens vi sitter i TV 
stolen og hører på «God-TV» om hvem vi bør stemme på ved neste valg, gir vi 
blaffen i om nettopp dette partiet er enige om å gi «kirkeskatt» til bygging av 
moskeer. Og støtte oppunder en lære som daglig torturer og dreper kristne, 
brødre og søstre. (8) 

Er vi klar over at når vi går inn i den riktige forkynnelsen vil dette bli en 
realitet for de fleste. Fordi vi går ut og vi møter motstand. I stedet glemmer vi 
at vår familie blir slaktet daglig for Jesus navn skyld. Ja det er vår familie fordi 
det er det vi snart må få inn i skallen og steinhjertet. Når det går opp for oss 
så har vi begynt å skjønne at vi allerede lever oppstandelselivet. Vi har fått 
forståelsen i hjertet. 

Jeg hørte en «pastor» si en gang at hvis vi ikke stemmer, (og da på det partiet 
som han menet var det riktige ble jo å forstå mellom linjene) så var vi de 
verste av alle og begikk den største synden av alle. Altså spottet vi den Hellige 
Ånd. At i det hele tatt den TV kanalen overlever er for meg et mysterium, men 
det er ikke den første «menigheten» som blir holdt i livet av sekulære midler. 

Vi holder på med en rekke idiotiske ting i stedet for å gå ut. Det er det som er 
hovmodet også; idiotien i det hele. I stedet for å ha enhet dras vi i alle slags 
retninger og partier. Prøver å bøte på vår stolthet med Økumeniske doktriner 
og forkynner at bare gå på møte, gi tiende og hold kjeft så går det bra. Det er 
godt så langt mange steder at man skulle tro at det var Paulus som kom med 
Nåden og Sannheten. At det var Paulus fra Tarsus som kom med Evangeliet om 
syndenes forlatelse. Vi begynner vel snart å be til Paulus hva?

Vi må ned på knærne å be den Hellige Ånd om nåde. Vi sysselsetter oss med 
alt annet enn det vi skal drive med. Vi er vitner folkens, vitner. Vi er ment å 
skulle be for våre fiender, gi bort jakka når noen tar skjorta og selge 
eiendommer, ikke hamstre. Mange troende besteforeldre oppretter sparekonto 
for barnebarna og fond som ikke skal røres før fylte 30 år osv. Jeg spør; når i 
all verden tror de Jesus skal komme igjen? Kan vi begripe følgende?

15 Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv 
av sin eiendom, selv om han har overflod. 16 Han fortalte dem så en lignelse 
og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. 17 Da tenkte han ved seg 
selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 
18 Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og 
bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19 Så vil jeg si til  
min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, 
drikk, vær glad! 20 Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel 
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av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 21 Slik er det med den som 
samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Luk 12:15-21

Du dåre, det betyr du som ikke tro på Gud. Derfor sier Skriften:

Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig 
for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. 
Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Matt 5:22
(«raka» = «tosk»)

Så med andre ord når vi holder på med denne verdens forordninger og 
sekulære tenkemåter er vi ikke troende, og helt klart ikke lever vi et 
oppstandelseliv. Hvis vi går i oss selv og bruker ovennevnte som målestokk vil 
den Hellige Ånd veilede oss til en bråte med stoff som vi trenger å kvitte oss 
med. Først og fremst et urent hjerte og en sekulær tenkemåte. Det er ikke for 
ikke noe at Skriften ber oss om å stadig fornye våre sinn, sjel. Likeledes sier 
Skriften at bare Jesus kan se til hjerte. Du kan ikke en gang se ditt eget hjerte. 
Den Hellige Ånd må åpenbare ditt eget hjerte for deg. Er du ydmyk nok til å be 
Ham om det. Eller er du full av stolthet og hovmod?

Det er på tide at vi kommer oss ned av den høye hesten vi sitter på og kaster 
oss ned med ansiktet badet i tårer og støv og roper ut frels meg, frels meg, 
frels meg fra meg selv og mitt hovmod. Det er nemlig ingen ende på vår 
sekulært og denne verdens skikker som har tatt bolig i oss. Bare at noe så 
enkelt som TV. Tror du virkelig at Jesus velsigner at vi bruker i gjennomsnitt i 
underkant av 2-3 timer foran TV skjermen hver dag. I tillegg til det hvor mye 
foran PC skjermen? Så det er mulig at i dag i 2013 så bruker vi gjennomsnittlig 
nesten halve dagen foran en skjerm.

95 % av all velsignelse i dag vil jeg påstå er velsignelse fra de som tok i mot 
Ordet og gikk ut for ca 4 generasjoner siden. Denne velsignelsen er nå i ferd 
med at ta slutt og Jesus vil i tiden som kommer rense sin menighet. Mange, 
veldig mange vil finne seg i situasjoner som de ikke er beredt for å lure på hva 
som skjer. Menigheter vil bli stengt hvis ikke ledelsen omvender seg og de få 
som ikke går på akkord vil bli velsignet og forfulgt. Vi skal ikke glemme at det 
er en ære å bli forfulgt.

Detter er noe vi nå må begynne å skjønne slik at vi er forberedt når det skjer. 
Det er bare en måte å forbedre seg på dette og det er å begynne å leve 
oppstandelselivet nå. Studer Ordet, studer hva den første menighet bedrev om 
hvordan de ba, ble styrket, gikk ut og resultatet. Det er ikke verre enn det. 
Men hovmodet må forsvinne. Når skal vi forstå at fienden ikke så mye er 
satan, men herr og fru Ego? Hvordan kan satan være hovedfienden? Vi har fått 
autoritet til å trampe på han. Til å si: Gå bak meg og han må lystre. Høres ikke 
ut som en hovedfiende for meg. Nei hovedfienden er ego som gjør at vi ikke vil 
innrømme og starte på vårt oppstandelseliv. Hovmod. 

Så når Guds Rike er inne i oss hva er det som kan stoppe oss fra å leve et 
oppstandelses liv? Hovmod. Frykt. Eller rett og slett mangel på Guds frykt. La 
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oss ta et eksempel. Hvis du drar på ferie uten forsikring vil «samtlige» i 
menigheten fortelle deg at du har gått fra forstanden. Sannheten er at du 
stoler på Jesus og de andre er full av frykt. Hvis du konfronterer de med det vil 
de svare; «ja men noe kan skje». Så da skal du spørre: «hva kan skje som 
ikke Jesus har kontroll på?» Det vil antagelig få de til å holde kjeft. Pass på og 
fortell at de må omvende seg fra sitt hovmod.

 Kapittel 13 – Lovprisning og tilbedelse, en livsførsel
Shared from Why Revival Tarries (1959) av Leonard Ravenhill

«The sign of Christianity is not a cross but a tongue of fire». - «Et ytre tegn på 
at man tilhører Jesus er ikke et kors rundt halsen men en tunge av ild på hode 
(les: hjerte)» - fritt oversatt.

Mange går rundt med et kors om halsen og lever et liv som ikke er i samsvar 
med det som Jesus gjorde tilgjengelig på korset, ved oppstandelsen og 
opprykkelsen. Mange tilber til og med korset i stedet for offeret. Altså tilber de 
alteret i stedet for Gud. 

26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men 
bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. 27 En ren og usmittet 
gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød,  
og å holde seg uplettet av verden. Jak 1:26f

La oss starte med å holde oss uplettet av verden. Det er bare Jesus som har 
gjort den øvelsen 100 %. Vi vil feile, men det er ikke dermed sagt at vi ikke 
skal gå på helliggjørelsens vei. Vi kan nok feile i det å ta kampen opp mot 
kjødet, men hjertets helliggjørelse skal alltid komme foran lysten til å slappe 
litt av når det har vært tøffe tider. Det er når vi slapper av at djevelen og ego 
vil slenge inn en bemerkning eller to som vil gi et frø av hovmod vekst hvis vi 
lar egoet vannes.

Å se til farløse og enker skulle jo være ganske enkelt da selv verdslige 
organisasjoner gjør det.

Å holde tungen i sjakk derimot er en annen øvelse som har to sider. 
Sektvirksomheten innen menigheten, med det mener jeg de som er ute etter 
kontroll vil bruke dette imot enhver som ønsker å åpne sin munn i protest mot 
det etablerte. Det etablerte er ofte menneskelige tradisjoner og det må jo 
konfronteres. Vi skal derimot ikke bruke tungen som et giftig stikk pille som 
blir en rot til splittelse og ikke til samhold. Samhold i en menighet kommer 
alltid i første rekke da det er ved dette at vi elsker hverandre og at vi er et 
med Faderen, Sønnen og hverandre at verden vil tro.

Så konklusjonene om lovprisning og tilbedelse er og blir at det må bli en livsstil 
og at i den livsstilen må vi ha enhet.

Dette er ikke noe nytt, livsstil. Jeg har hørt de fleste pastorer preke om dette. 

72



Det er heller ikke noe nytt at det ikke skjer noe. Det er det vi må ta tak i. Det 
at vi ikke er ett. Hovmodet. Når det er blitt talt og undervist om en sak i en 10 
tall årrekke og det ikke skjer noe har jo ledelsen et ansvar om å sørge for 
radikale forandringer slik at man oppnår det man ønsker. Ledelsen i en 
menighet er jo Jesus ved den Hellige Ånd. Når vi ikke slipper til Ånden blir det 
ingen forandring. Det er derfor dette med ingen forandring er et bevis på at vi 
ikke slipper til den Hellige Ånd. 

Når det år etter år blir satt opp et konkret mønster for hvordan alt skal foregå 
må det jo bli galt. Jeg husker en gang jeg skulle vitne i menighet og ble 
invitert bak kulissene under plattformen 20 minutter før møte. Jeg trodde vi 
skulle be. Nei et ferdigtrykt program med en bestemt tidsramme ble 
gjennomgått og det ble poengtert at det var et kritisk punkt hvor vi mulige 
kunne gå ut over tidsrammen og da fikk en i oppgave å prøve å hale inn dette. 
Jeg besvimte nesten av sjokk. Den dagen var det en kjent «trubadur» som 
skulle vitne og tale og etter møte var man sinte fordi han hadde gått to 
minutter over tiden.

Dette er ikke noe å le av. Menigheter har bønnemøter fra 18 til 19:30 og et 
Alpha starter 19:30 i samme lokaler. Hvordan kan man i det hele tatt gi rom 
for den Hellige Ånd? Jeg har vært på messe i en katolsk kirke og der foregår 
det jo slik. Og dette har vi dratt med oss nå på mer enn én måte. Selv en 
«karismatisk» menighet har maken oppbyggelse med de samme «ritualer» år 
etter år. Og så står man og taler om at vi skal ha lovprisning som en livsstil 
samme dag som be blir irritert hvis noen kommer og hvisker i øret til 
møteleder at han har noen Ord fra Herren. Svaret vil bli: «ikke nå», «ikke nå».

Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av 
dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til 
oppbyggelse. 1Kor 14:26

Hele menighetstrukturen må totalt gjøres om hvis i det hele tatt skal gi den 
Hellige Ånd et lite spillerom. Dette lar seg ikke gjøre på grunn av hovmod. 
Altså må man starte med hovmodet i den enkeltes liv og så videre til pastor, 
eldste og ledelse og/eller motsatt. Vel har man retningslinjer for orden i 
menigheten, men dette har gått over i noe vi kan kalle kontroll som er 
sekterisk. Hvis noen har blitt bedt om å gi et vitnesbyrd i en menighet så gir 
ikke møteleder fra seg mikrofonen. Selv ikke på bønnemøter når noen slipper 
til med Ord fra Herren så slipper møteleder ikke tak i mikrofonen. Det er som 
de er livredde for at djevelen skal ta over møte. Vel han har allerede tatt over. 
For lenge siden. Flere steder ...

De fleste menigheter i dag blir faktisk nødt for å stenge søndagens hovedmøte 
(og kveldsmøte) og kalle inn til bønnemøte i stedet. Så får man gjøre dette til 
den Hellige Ånd har fått tatt over menigheten og nok ydmykhet har kommet på 
plass. Jesus er den mest radikale person som noen gang har vandret på denne 
jord. Ved sin hellige Ånd er Han stadig ultra radikal og med dette menes at vi 
må være villige til å gå til ekstremt dyptgripende forandringer for å komme ut 
av hovmodet.
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Vi blir nødt for ikke bare å glemme all «normal» møtevirksomhet, men også:

21 Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden 
harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de 
fattige og vanføre og blinde og lamme. 22 Og tjeneren sa: Herre, det er gjort 
som du bød, og det er ennå rom. 23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene 
og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Luk 
14:21-23

Før vi gjør dette vil det ikke bli noen fremgang.

Jeg husker en gang det hadde vært «tverrkirkelig» (for ett ord) bønn for Oslo i 
en uke og vi var kommet til første bønnemøte etter dette. Noen foreslo da at 
det kanskje var på tide å gå ut og sette troen og bønnen i virksomhet. Du må 
tro det var populært. Nei, det var meget upopulært. Vi må ikke gjøre noe 
forstås. Etter mye frem og tilbake fikk vedkommende sjansen til å spørre om 
noen ville bli med å dele ut en invitasjon til neste Alpha velkomstmiddag i 
nabolaget. Under halvparten gadd å bli med. Jeg har selv vært vitne til hvor 
totalt håpløst, ja vi bruker dette ordet, fordi det er slik det virker, intet er 
umulig for Herren må vi legge til, fordi det er ingen entusiasme eller vilje når 
noen rigger opp en stand for Jesus på gata og prøver å invitere byens borgere 
til Alpha-kurs.

Og vi snakker om at vi lever et liv i lovprisning og tilbedelse? Det er helt feil. Vi 
er langt unna. Langt unna. Det eneste vi greier å få til er å dikke oss selv med 
alle våre festivaler og sammenkomster til en så dyr penge at ingen fattige har 
sjanse til å delta. Sommeren 2012 kostet det over 2000 kroner for en familie å 
komme inn på et 5 dagers stevne i Oslo. Barnebillett 750,- (hvis jeg ikke 
husker feil, og det er det mulig at jeg gjør. Jeg gidder ikke sjekke for det er 
ikke poenget å gi eksakte kroner, øre og dager). Det er horribelt og hovmodig 
at vi skal ta penger i det hele tatt. Vi skulle jo kunne gi bort masse i stedet.

I 2011 tror jeg det var så tok djevelen over hele stevne kvelden fordi han 
hadde sendt en med en bombe til regjeringskvartalet og et gevær til en øy 
utenfor Oslo. Jeg ble bare nødt til å forlate hele stevnet. Vel var det helt 
uvirkelig og forferdige det som skjedde, men det skal ikke få lov å sette oss ut 
av spill når vi er samlet for å tilbe, lovprise. Det betyr bare en ting at det er 
ikke rom for Ånden til å gjøre sitt.

Den Hellige Ånd har vært prøvet kneblet siden Pinsedag av den nye 
menigheten. 

Hentet fra Facebook:
«In the Baptist church it is very controlled we are not allowed to move in the 
spirit and if you do they may tell you to go Pentecostal» 

Well, tror ikke det hjelper så mye å konvertere til pinsevenn. Da vil bare 
møteverten komme bort å hviske deg å øret. «ikke nå broder, la oss ta en prat 
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etter møte. Vi har en ordens Gud vet du.»

Jeg husker når jeg kom tilbake etter å ha sloss med Gud i over 30 år. Like etter 
gikk turen til Hamar og Pinsevennenes Høyborg, Hedmarktoppen. Det var som 
å bli kastet rett inn i det jeg flyktet fra. Ingen ånd, men masse hender. Jeg 
husker jeg sendte en tekstmelding til min mentor og spurte sarkastisk: «Måles 
vår lovprisning i hvor høyt og lenge vi løfter hendene?»  Han hadde vett nok 
(ledelse nok) til å svare «ja». Jeg tok spøken og omvendte meg fra å være 
sarkastisk.

MEN, selvfølgelig gjør det jo ikke det. Som sagt tidligere så er det bare Jesus 
som kan se til hjerte så å begynne å legge ut om hva som finnes der må vi 
absolutt fraberope oss. Saken er den dessverre at det er mange som tror og 
mener at vi kan måle vår lovprisning og tilbedelse på denne måten. Særlig 
nyfrelste som da får seg en omgang fordømmelse fordi de ikke «er der enda». 
Rop aldri halleluja eller amen uten i Ånden. Vær faktisk ytterst forsiktig med 
hva du sier amen til eller «liker» på Facebook eller liker og samtykker i andre 
sammenhenger, muntlig eller skriftlig. Hvert eneste ord som kommer ut av vår 
munn skal vi en dag svare for. 

Shared from Why Revival Tarries (1959) av Leonard Ravenhill
There are three persons living in each of us: the one we think we are, the one 
other people think we are, and the one God knows we are.

Fritt oversatt: Herren ser til hjerte.

29 Jesus svarte: Dette er det første av alle bud: Hør, Israel! Herren vår Gud, 
Herren er én, 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. 31 Det 
andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det 
finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 32 Den skriftlærde sa til 
ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er 
noen annen foruten ham. 33 Og det å elske ham av hele hjertet og av all 
forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle 
brennoffer og slaktoffer. 34 Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til 
ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer. 
Mark 12:29-34

Under loven var det ingen mer viktige ting en «brennoffer og slaktoffer». Når 
vi leser om Abraham var det den høyeste form for tilbedelse. Så vi er tilbake 
der vi startet. Tilbedelse og lovprisning er å være lydig i det å gå ut å elske 
synderen, men hate synden.

La oss ta med et faktum selv om det ikke direkte er en betegnelse for et liv i 
lovprisning, men tross alt en beskrivelse av avgudsdyrkelse i dag:

The same church members who yell like Comanche Indians at a ball game on 
Saturday sit like wooden Indians in church on Sunday.-VANCE HAVNER
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 Kapittel 14 - Gjerninger
De fleste innen «kristenverden» har i dag kjøpt et verdslig utrykk som går på: 
«å være eller ikke være, det er spørsmålet», men Skriften sier; «å gjøre eller 
ikke gjøre det er svaret». Tro har i grunnvollen «å gjøre eller ikke gjøre».

Hvis noen påstår noe annet så gjør de noe som de ikke bør gjøre; de lyver.

La oss understreke og til dels utheve hva som har med gjerninger å gjøre.
Åp. 2: 1 Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder 
de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestaker av  
gull: 2   Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og   
at du ikke kan tåle de onde.   Du har prøvet dem som kaller seg selv   
apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 3     Du har   
tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått 
trett. 4     Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. 5     Kom   
derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men 
hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra 
sitt sted – hvis du ikke omvender deg. 6     Men du har dette: Du hater   
nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater. 7     Den som har øre, han høre hva   
Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, 
som er i Guds Paradis! 8 

Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den 
siste, han som var død og er blitt levende: 9 Jeg vet om din trengsel og din 
fattigdom – men du er rik – og om spotten fra dem som sier de er jøder, men 
ikke er det, men er Satans synagoge. 10 Frykt ikke for det du skal lide! Se, 
djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og  
dere skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets 
krone. 11 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den 
som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.

12 Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har 
det tveeggede skarpe sverd: 13 Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin 
trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i 
de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, 
der hvor Satan bor. 14 Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der 
som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for 
Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. 15 Slik har også du noen som på 
samme vis holder fast ved nikolaittenes lære. 16 Omvend deg! Ellers kommer 
jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. 17 Den som 
har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som seirer, ham vil jeg 
gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit sten, og på stenen er et 
nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det.

18 Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han 
som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber: 19     Jeg vet om   
dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og 
tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første.     
20     Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som sier at hun er   
en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete 
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avgudsoffer. 21     Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke   
omvende seg fra sitt horeliv. 22     Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som   
driver hor med henne, skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg 
fra hennes gjerninger. 23     Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og alle   
menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg 
vil gi hver av dere etter hans gjerninger. 24 Men dere andre i Tyatira, alle de 
som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier – til dere  
sier jeg: Jeg legger ikke noen annen byrde på dere. 25 Hold bare fast på det 
dere har, inntil jeg kommer. 26 Den som seirer, og som tar vare på mine 
gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene.   27     Han   
skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har 
fått det av min Far. 28     Og jeg vil gi ham morgenstjernen. 29     Den som har øre,   
han høre hva Ånden sier til menighetene!

Åp. 3: 1 Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har 
de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger,   at du har   
navn av at du lever, men du er død. 2     Våkn opp, og styrk det andre som var i   
ferd med å dø.   For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min   
Gud  . 3     Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og   
omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal 
slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg. 4     Men du har noen få navn i   
Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for 
de er verdige til det. 5     Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær.   
Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved 
hans navn for min Far og for hans engler. 6     Den som har øre, han høre hva   
Ånden sier til menighetene! 

7 Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den 
Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker 
igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp: 8   Jeg vet om dine   
gjerninger:   Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den   
igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet 
mitt navn. 9     Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg   
selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og 
falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. 10     Fordi du har   
tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time 
som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. 11     Jeg   
kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. 12     Den   
som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri 
mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min 
Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – 
og mitt eget navn, det nye. 13     Den som har øre, han høre hva Ånden sier til   
menighetene! 

14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er 
Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: 15     Jeg   
vet om dine gjerninger  , at du verken er kald eller varm. Det hadde vært   
godt om du var kald eller varm. 16     Men fordi du er lunken, og verken kald   
eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. 17     Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har   
overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig 
og blind og naken, 18     så råder jeg deg at du kjøper av meg: Gull, lutret i ild,   
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for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være ikledd dem og din 
nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne 
med, for at du kan se. 19     Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg.   
Derfor, ta det alvorlig og omvend deg! 20     Se, jeg står for døren og banker.   
Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde 
nattverd med ham, og han med meg. 21     Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte   
med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far  
på hans trone. 22     Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!   

Som vi ser så har vi også uthevet over hva disse syv brevene har om 
gjerninger. I dag er det en falsk doktrine «ute og går» og den heter «Vi er 
frelst av nåde så derfor kan vi ikke «gjøre noe» for da blir vi loviske.» De går 
nesten så langt at det er eneste måte en kan miste frelsen er å bli lovisk ved å 
gjøre noe. Selv om de forfekter «en gang frelst alltid frelst». Vi tar opp den 
falske doktrinen i dette kapitlet om gjerninger fordi det hører best sammen her 
og ikke under kapitlet om falske doktriner. Vel og merke seg er at gjerninger  
eller ikke gjerninger kan være så mangt. Altså «alt mulig» som har med 
bygging av Guds Rike her på jord og «alt mulig» som har med det Evige Liv å 
gjøre og alt mulig som ikke har med det å gjøre, altså da å forstå; ikke 
gjerninger. 

Apg 26:18:
for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra 
Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem 
som er helliget ved troen på meg.

Vi blir altså helliget ved troen på Jesus. Likeledes:

Rom 5:1:
Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus 
Kristus.

Rom 8:30:
Og dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som 
han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har 
rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.

Gal 2:16:
Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men 
ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli 
rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe 
menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.

Gal 3:11:
Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den 
rettferdige av tro, skal leve.

Gal 5:4:
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Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt 
ut av nåden.

Jak 2:21:
Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn 
Isak på alteret?

Jak 2:24:
Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av 
tro.

Jak 2:25:
Ble ikke Rahab, skjøgen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun 
tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei?

Rom 2:13:
For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter 
loven, skal bli rettferdiggjort.

7     Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som   gjør rettferdighet  , er   
rettferdig, likesom Han er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen. For 
djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han 
skulle gjøre ende på djevelens   gjerninger  .   9 Hver den som er født av Gud, 
gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er 
født av Gud. 10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den 
som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker 
sin bror. 1Joh 3:7-10

La oss definere loviskhet:

Det er å tro at man blir rettferdiggjort av å holde loven.

Det er IKKE lovisk å gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig.

Hele Hebreerbrevet 11 er jo fult av eksempler på dette:

Derfor start kapittel 12 med dette:
Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt 
som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i 
den kamp vi har foran oss, Heb 12:1

Og det forsetter:

3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke 
skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. 4 Ennå har dere ikke gjort motstand 
like til blodet i deres kamp mot synden. Heb 12:3f

Den Hellige Ånd sier altså ifra at vi ikke skal gå trette, at vi skal gjøre 
motstand mot synden inntil døden.
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11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. 
Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige 
frukt. 12 Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær! 13 La deres 
føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir 
helbredet. 14 Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten 
helliggjørelse skal ingen se Herren. Heb 12:11-14

Jag etter helliggjørelse. Vi skal altså jage etter helliggjørelse. Nok en gang må 
vi få påpeke at 66 bøker samlet i noe vi kaller Bibelen, den Hellige Skrift – en 
ultra gave fra Herren er skrevet om menighet, til menighet og for menigheten. 
Den er lukket for verden. Evangeliet må høres, mottas, forstås med hjerte og 
praktisert og gått ut igjen med den omvendte, gjenfødte disippel. Selvfølgelig 
er det de som søker Gud av hele sitt hjerte som kjøper, finner eller blir gitt en 
bibel som forstår og kommer til tro. Det er unntaket og ikke regelen. Så det er 
altså menigheten vi snakker om her. De troende. De Ånds døpte. De gjenfødte.

Vi skal jage etter Helliggjørelse. Selvfølgelig er Helliggjørelse av hjerte en vei å 
gå. (Vi skriver hjerte så alle skal forstå at det ikke er kjødet.) Det er jo derfor 
vi skriver en bok om hovmod. Det skulle være unødvendig og nok en gang 
minne leseren på at vi har kropp, sjel og Ånd. En gjenfødt har jo den Hellige 
Ånd iboende og har fått en gjenfødt ånd som ikke kan synde. Den Hellige Ånd 
kan jo ikke synde. Den Hellige Ånd er jo Selv den Hellige. Så vårt indre er jo 
Helliggjort. Men vårt indre er ikke hjerte og sjelen. Vi har loven skrevet i våre 
hjerter og skal fornye vår sjel. Altså ego må gå. Hovmodet må gå. Der er jo 
dette som er en del av Helliggjørelsen og en del av GJERNINGENE.

Oi oi oi – der var det ordet igjen; GJERNINGER. Når er det vi skal forstå at å ha 
gjerninger, frukt, Helliggjørelse, Å GÅ UT, ikke er å tro at man blir frelst av 
lovgjerninger, altså ved å holde loven, men at man en dag skal arve riket fordi 
man er blitt Helliggjort og Rettferdiggjort av Tro? Og at den troen som har vi 
har blitt gitt idet vi er skapt i Guds bilde og Jesus likhet ved den Hellige Ånd til 
å ha motta og akseptere og velge Evangeliet er den sammen troen som vi er 
blitt gitt til å produsere fullkommende gjerninger. Den troen som er virksom til 
å gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. 

Oi oi oi der var et annet ord som vi ikke trenger å ta stilling til, PRODUSERE. Ja 
riktig produsere ved Hjelp av Hjelperen. Hjelperen jobber jo ikke alene. Vi 
åpner da munnen og forkynner og så overbeviser Han og nøder til omvendelse.

14 Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og 
hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre 
uten at det er noen som forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at 
de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, 
som bringer et godt budskap! Rom 10:14f

22 Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere 
selv. 23 For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han 
en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil – 24 han så på seg selv og 
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gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 25 Men den som skuer inn i 
frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom 
hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Jak 1:22-25

La oss ta et annet ord LYDIGHET. Hvis noen tror at lydighet ikke har noe med å 
gjøre noe og dermed produsere noe så må de tro om igjen.

Så dette som har foregått nå i trosbevegelse, pinsemenighet, karismatiske og 
alle andre nådes vrengende menigheter er altså feil. Vi MÅ gjøre noe. Vi må til 
og med ta en bestemmelse for om vi er villig til å dø for Jesus. Å dø for Jesus 
er ikke det å gjøre noe? Vel jeg kan fortelle dere at det finnes en bok som 
heter Foxe's Book of Martyrs (9) og kan lastes ned fri fra referert adresse. Jeg 
vil gjerne at du legger fra deg denne boken nå og leser den først hvis du er i 
tvil om at det kan hende at du trenger å GJØRE noe hvis du ønsker å være en 
etterfølger av Jesus. Men de fleste vil selvfølgelig vri det til at vi mener at vi 
må gjøre noe for å motta det nye livet og derigjennom frelsen og arven en 
dag. Det sier vi IKKE. Vi sier at vi blir rettferdiggjort, Helliget, ved troen på 
Jesus. Men vi sier at den troen, den EKTE Troen, den er unyttig og død hvis 
den ikke produserer. Altså det er IKKE Tro. Men vantro hvis den ikke 
produserer. 

Det er jo her skandalen ligger at vi ikke GJØR noe. Vi GÅR IKKE UT. Dette fordi 
vi er under forvirring fra den falske doktrinen om å IKKE GJØRE noe. For all del 
ikke gjør noe. Du kan komme i skade for å bli lovisk og dermed i fare for å 
miste frelsen. Saken er den at hvis du ikke gjør noe så gir du fra deg frelsen 
som ligger der fremme og venter. Tro produserer gjerning. Hvordan kunne 
ellers verdens undergang bli forhindret hvis ikke Noah bygget arken i tro? Gud 
selv ba ham jo om å gjøre noe. Det hadde ikke noe med lovgjerninger å gjøre 
for det var over 1000 år før loven ble gitt.

Hvis vi virkelig ønsker å studere Ordet med det for øye at vi trenger å tro og at 
troen produserer gjerninger i oss så vil vi få oss en overraskelse og dermed 
kunne forestå Jakobs brev. Under kirkemøter som formet Bibelen (10) var det 
disputer om bl.a. Jakobs brev fordi de fant det lovisk. Hadde ikke den Hellige 
Ånd bestemt at det brevet skulle være en av 66 bøker så hadde vi vel aldri fått 
med oss at vi må gjøre noe. For det ser virkelig ut som om det Jesus sier ikke 
er nok:

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå 
ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det 
dere ber ham om i mitt navn. Joh 15:16 

Og vi lurer på hvorfor vi ikke får bønne svar. Vel svaret er her; 
«Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber 
ham om i mitt navn.»

Det trengs en ny forkynnelse på de fleste områder. Ja på de fleste områder. 
Hovmodet må bort og vi må faktisk være ydmyke nok til å forstå at vi må 
begynne på nytt. De fleste menigheter som vil «overleve» må gjøre en 
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helomvending, omvendelse som kanskje noen gjenkjenner og «kaste ut» alt 
gammelt, fra pastorer og eldste til doktriner og tradisjoner.

Spørsmålet er vi villige til å være radikale for Jesus. Er vi villige til å gjøre det 
som må gjøres for at Evangeliet og advarslene om at vi er inne i den absolutt 
siste tiden og at Jesus vil rense sin menighet uansett om vi «spiller på lag» 
eller ikke. Er vi villige til å gå til de dyptgripende forandringer som skal til for å 
gjøre Herrens vilje. Er de som har hatt ansvaret for denne tilstanden og 
falskheten villige til å slippe roret? Spesielt dersom de ikke en gang var kalt.

Jeg bli nødt til å bekjenne min tvil i dette tilfellet. Det blir som Jesus sier om 
Jerusalem:

37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er 
sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler 
kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. 38 Se, huset deres skal bli 
liggende øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere 
sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:37-39

Jeg er ikke tvil om at dette gjelder alle menigheter som er rebelsk og sta. 
Gjenstridig og trassig. Vi kan nok en gang gå tilbake til innledning av dette 
Kapittel og forske i Åp. 2-3. Dette gjelder også i dag. Ikke tro at hvis dette var 
en nødvendighet i den første menigheten at det ikke er i den siste. I så fall 
snakker vi om et hovmod som ikke bare står for fall, men som det må svares 
for foran Jesus Kristus Domstol ganske snart.

La oss nå få det inn i hjerte: Det er på tide å slite seg løs fra TV stolen å 
begynne å gjøre noe.

12 Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse 
med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå 
når jeg er borte fra dere. 13 For Gud er den som virker i dere både å ville og å 
virke til hans gode behag. 14 Gjør alt uten knurr og tvil, 15 så dere kan være 
uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og villfaren slekt. 
Dere skinner blant dem som lys i verden, 16 idet dere holder fram livets ord, 
til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. 
Fil 2:12-16

Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig 
liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt 
sitt segl. Joh 6:27

Jakobs 2:14
En Levende Bok (LB)
TRO OG GJERNING
14 Kjære brødre, hvilken nytte er det i å si at dere har tro og er kristne hvis 
dere ikke beviser det ved å hjelpe andre? Vil den slags tro frelse noen?

15 Alt er rent for de rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting 
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rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. 16 De sier at de 
kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige 
og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning. Tit 1:15f

8 Bær da frukt som er omvendelsen verdig! Begynn ikke å si til dere selv: Vi 
har Abraham til far! For jeg sier dere: Gud kan vekke opp barn for Abraham av 
disse steinene. 9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke 
bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 10 Folket spurte ham og sa: 
Hva skal vi da gjøre? 11 Han svarte dem og sa: Den som har to kjortler, skal 
dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre likeså. 12 Også 
noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham: Mester, hva skal vi gjøre? 
13 Han sa til dem: Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om! 14 Også 
noen soldater spurte ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Han sa til dem: 
Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye 
med den lønnen dere har. Luk 3:8-14

Noen vil jo si at dette er under loven, men det er bare en unnskyldning de har 
for å være ulydige. Vi lar den typen «troende» gå i seg selv når den Hellige 
Ånd overbeviser dem om synd og nøder dem til omvendelse, men de kan jo 
prøve å komme med den unnskyldningen en dag foran Dommersete.

Jesus selv født under loven, oppvokst under loven sier:

For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å 
gjøre hans vilje som har sendt meg. Joh 6:38

La meg spørre deg du som påstår at du har Jesus som Mester, Herre og  
Frelser; Da Jesus gikk veien om Getsemane til korset GJORDE han noe? 
GJORDE HAN NOE?! Når Han øste ut av sitt dyrebare blod til renselse for oss, 
GJORDE HAN NOE?! Når han sier Gå ut, Bør du gjøre noe? VE TIL DEG MED 
DIT HOVMOD SOM SIER; «JEG ER IKKE KALT TIL DET».

14 Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har 
gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Dersom en bror eller søster ikke har 
klær, og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: Gå bort i fred, 
varm dere og spis dere mette! – men ikke gir dem det legemet trenger, hva 
gagner da det? 17 Slik er det også med troen. Dersom den ikke har 
gjerninger, er den død i seg selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har 
gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine  
gjerninger! 19 Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det 
– og skjelver. 20 Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten 
gjerninger er unyttig. 21 Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av 
gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket 
sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. 
23 Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet 
ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. 24 Dere ser at et menneske 
blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. 25 Ble ikke Rahab, 
skjøgen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot 
utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt 
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uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger. Jak 2:14-26

Så la oss avslutte dette kapittel med:

28 De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 29 Jesus 
svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han 
har sendt. Joh 6:28f

Veldig kort: tror = lydighet.

Men dessverre ble dette utfallet:

Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger 
omkring med ham. Joh 6:66

Et apropos er jo at dette verset kan skrives 666. De gikk altså over til dyret. 
Hva ønsker du å gjøre? Gjør som Peter:

67 Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? 68 Simon Peter svarte ham: 
Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du 
er Guds Hellige! Joh 6:67-69

Vær lydig, GÅ UT!

Det med å gå ut betyr først og fremst at vi må GÅ UT AV VÅR 
SIKKERHETSSONE.

Vi må tvinge kjødet til å adlyde Ånden. Det er ikke slik at alt vil komme på 
skinner slik at når vi ligger der på sofaen med fjernkontrollen i hånda og har 
zappet oss igjennom hele kanalspekteret for ente gang så vil den Hellige Ånd 
komme å løfte oss opp og plassere oss foran en forsamling på mange tusen, 
legge Ord i vår munn og alle vil komme til tro. 

Nei vi må ta en avgjørelse på å slå av TV og legge fra oss fjernkontrollen. Stå 
opp på våre ben og gå å hente Bibelen. Be en bønn om åpenbaring og lese til 
vi får det. Så må man enten ta en telefon eller ringe på hos naboen å be dem 
på kaffe. Eller ta fiskestanga for den saks skyld å reise ned på brygga for å 
fange to fisker i et kast. Eller begge deler, be naboen med på fisketur.

Så er du ikke der enda? Du er ikke kalt til det? Hvis ikke du går så har Herren 
en annen. Vel Han har det og dere skal begge to møtes foran Jesus en dag.

 Kapittel 15 - Jesus i Dommersete
Hva vil skje den dagen? Vel det er beskrevet flere steder i Skriften og vi vil 
ikke begynne å gi referanser eller utdype det. Vi vil bare minne leseren på at 
det vil bli en dag da alle som har levd skal stå foran Jesus. De som tror skal 
ikke bli dømt. De som ikke tror er allerede dømt.
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Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, 
fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Joh 3:18

Vi har definert tro i foregående kapitler så det er det heller ingen mening i å 
repetere. 

Det vi vil understreke i dette kapitlet er følgende:

Shared from Why Revival Tarries (1959) av Leonard Ravenhill -
The Spirit-filled believer will hate iniquity, injustice, and impurity; and he will 
militate against all of them.

Norsk:
Delt fra Hvorfor Vekkelsen drøyer (1959) Av Leonard Ravenhill - 
Den Åndsfylte troende vil hate urett, urettferdighet og urenhet, og han vil 
motarbeide dem alle.

Vi må lære oss å hate det Jesus hater. 

Når vi står foran Jesus en dag og har elsket eller vært uvitende eller likegyldig 
til det Jesus hater så kan det hende at vi har et problem ...

Vi er ett med Jesus. La oss ta en annen enhet, ekteskapet. Hvordan tror du det 
vil gå hvis du elsker å drikke deg full og kona hater det? Jeg kan fortelle deg 
det, separasjon og skilsmisse. Det samme vil gjelde, bare i større grad, dersom 
du i enhet med Kristus Jesus går på akkord med det Han hater. 

For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin 
kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og 
vær ikke troløse. Mal 2:16

Jesus «går langt» når Han bruker Ordet:

Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn 
og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. 
Luk 14:26

Hvorfor skal vi ha et problem med dette ordet; «hate». Det finnes ikke søtt 
uten surt, opp uten ned, høyre uten venstre osv – og ikke kjærlighet uten hat. 
Ikke hvit uten sort, ikke lys uten mørke og ikke Himmel uten Helvete.

Alt dette omgåelse av konseptet og ordet er hyklersk og hovmodig. 

Overmodige får ikke stå fram for dine øyne, du hater alle som gjør urett. Sal 
5:6

Det er nesten som enhver rygger unna denne «problemstillingen». Det 
kommer av at vi ikke elsker Rettferdighet og Sannhet. Enhver som elsker 
Rettferdighet og Sannhet, gjør rettferdighet og sannhet. Det betyr at han hater 
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urettferdighet og løgn. Samt hovmod. 

Det er nemlig en hemmelighet med å hate. Du tar nemlig ikke del i det du 
hater. Hvis du hater alkohol så drikker du ikke. Hvis du hater synd så synder 
du ikke. Hvis du hater falsk lære og kompromisser så går du ikke i den fella. 
Og hvis du skulle snuble eller til og med falle så hater du det også og 
omvender deg ultra raskt.

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med 
ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslag skal samles 
framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller 
sauene fra geitene. 33 Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene 
ved sin venstre. 34 Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere  
som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens 
grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, 
og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. 36 Jeg var 
naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, 
og dere kom til meg. 37 Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så 
vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke? 38 Når så vi deg 
fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær? 39 Når så vi deg syk 
eller i fengsel og kom til deg? 40 Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig 
sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde 
dere mot meg. 41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, 
dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans 
engler. 42 For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere  
gav meg ikke å drikke. 43 Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg 
var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke 
til meg. 44 Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten 
eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg 
ikke? 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke 
gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg. 46 Og 
disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Matt 25:31-46

Jeg glemmer ikke en gang jeg skulle lukke kafeen og var på vei opp til 
bønnemøte. Da jeg kom halvveis opp i trappa sier den Hellige Ånd: «Ta med 
deg briller og bibel». Jeg greide selvfølgelig å ignorere det og kom opp på møte 
og satte meg ned. Jeg er alltid litt sen fordi det begynner 18 og jeg stenger 
kafeen 18 og det tar tid å få alle opp eller ut. De var da i ferd med å avslutte 
en sesjon med om noen hadde fått noe fra Herren. Beskjeden kom igjen til 
meg og jeg skjønte poenget og løp ned i kafeen og tok briller og bibel. De var i 
ferd med å gå videre da jeg kom opp igjen og jeg styrtet inn og sa, «jeg har 
noe», visste ikke en gang helt hva jeg hadde, men det kom automatisk; 
Matteus 25 fra 41 vers.

Det ble ganske stille en lang stund etter dette.

Ja det er bare å innrømme, Røde Kors og Humanetiker, samt en del sekter er 
bedre på å tjene på denne måten en de fleste troende.
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Vi har til og med utarbeidet doktriner for å ikke gjøre noe og vil komme til å 
måtte svare for dette en dag. De fleste tror at så lenge de tror så kommer de 
ikke til dom. Ja dette er riktig, meget vesentlig og riktig, men vi har definert 
tro i et tidligere Kapittel og hvis troen ikke produserer gjerning i tråd med 
skriften så er vi faktisk verre en vantro.

6 Men den som lever etter sine lyster, er levende død. 7 Dette skal du gi 
påbud om, for at de kan være ulastelige. 8 Men den som ikke har omsorg for 
sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en  
vantro. 1Tim 5:6-8

Menigheter i dag har ikke omsorg for sine egne på den måten som Skriften sier 
vi skal ha. Når vi da en dag skal svare for dette vet ikke jeg hva som blir 
utfallet, men å være verre enn en vantro er jo ikke bra.

I Digos Jail (BJMP - år 2012) er det fem celler a 20 m2 for menn og gutter. Det 
er 60 innsatte fra 18-65 år i hver a disse cellene. Disse må være innelåst det 
meste av dagen. Fasilitetene er ekstremt dårlig og det er slik at jeg ikke kan 
tenke på noe annet en stund etter at jeg har vært der. Jeg prøver nærmest å 
fortrenge bildet. Etter at direktøren spurte meg om støtte til å bygge på og 
innrømmet at det ikke var noe å hente fra myndigheten sendte jeg et brev til 
Norge for om mulig å høre om det kunne finnes noen penger. For 200.000 
pesos (30.000 NOK) kunne de ha bygd et par nye celler og slått sammen to 
bygninger til en større avdeling.

Til en norsk menighet og seks/syv internasjonale menigheter. Hvorav en 
Filippinsk. Jeg oversendt et brev til den filippinske og bad de ta kontakt med de 
andre, men etter to purringer høre jeg ikke noe. Etter en stund hvor vi spør 
igjen person til person kan de ikke en gang huske å ha fått brev og purringer. 
Det er bare å gi opp. Dette hadde vært normalt regner jeg med i nesten alle 
menigheter som drives som en organisasjon, og her kommer poenget.

Jeg understreket sterkt at halvparten altså 150 menn/gutter var kommet til tro 
og døpt av oss personlig. Vi snakker altså om brødre. Dette vil det bli å svar 
for en dag. Hvis man ikke er i stand til å sende så mye som en krone til sine 
brødre som nylig er kommet til tro og som lider kraftig under forhold i fengsel, 
skyldig eller ikke skyldig (ingen av disse er dømt, de sitter som i varetekt) så 
vil det bli et spørsmål om dette en dag. Jesus hjelp oss alle i vårt hovmod. 

Ja den som tror kommer ikke til doms. Spørsmålet er bare vil Jesus finne troen 
når han kommer tilbake og hvor mange er dødd som vantro som tror de er på 
vei til Himmelen? Hvor mange vil til og med ha gjerninger å vise til, men vil 
høre disse Ord: Jeg kjenner dere ikke.

 Kapittel 16 – Kommunikasjon og det profetiske
Det er en som har et navn som er oversatt: «han som skiller» og han er ikke 
en gang verdig til å bli kalt ved navn. Vi skal aldri fokusere, snakke, drøfte han 
og langt mindre diskutere med han. I dette kapitlet derimot blir vi nødt til å gi 
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eksempler på hva han gjør og vil også bli nødt til å nevne hva han bedriver. 
Han er ikke motstander, men dog en fiende. Han er ikke verdig til å bli kalt 
motstander da vi har myndighet til å trampe han under fot og si som Jesus:

10 Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din 
Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. 11 Da forlot djevelen ham, og 
se, engler kom og tjente ham. Matt 4:10f

En som vi har autoritet over på denne måten kan vi jo ikke kalle motstander. 
Det er mulig vi har nevnt det før eller etter dette kapitlet: herr og fru ego 
derimot, er et problem. Til de går vi hardere til verks og sier: Dø ego, i Jesus 
navn.

Vi har derimot en kamp:

10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! 11 Ta på dere Guds 
fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. 12 For vi 
har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot 
verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ef 
6:10-12

Derfor er det med kommunikasjon med den Hellige Ånd en forutsetning for å 
leve et velsignet liv uten for mange feiltrinn.

Jeg husker en gang jeg var begynt på min tilfriskning når det gjelder å slutte å 
drikke. Herren hadde satt meg fri fra alkohol, men djevelen var der for å prøve 
å ta det fra meg med fristelser.

Mens jeg husker på å nevne det; hvorfor har så få pastorer og andre i 
menigheten så absolutt null peiling på dette problemet. Hovmod. De gidder 
ikke å høre på de som har gjennomlevd og søker heller sekulære råd. Tar på 
seg å være eksperter på noe som må oppleves for å forståes. I det store og 
det hele, de er som regel andre- eller tredjegenerasjons pastor/eldste barn og 
vokst opp i menighet og tror seg eksperter på alt ute i verden. For noen 
«pingler» og «bedrevitere». Mens jeg husker det; det er noe de trenger å 
legge seg på hjerte. De som er tilgitt lite elsker lite. 

Anonyme Alkoholikers forbund er jo de som har kunnet bevise noen som helt 
form for forbedring på området, bortsett fra de som Jesus har satt fri. 
Dessverre har AA kommet seg langt bort fra det opprinnelige, (hovmod), (i 
vertfall her i Norge) slik at Jesus er ikke til stedet på de flest AA møter lenger. 
For de er ikke samlet i Hans Navn. Men de har bevist et viktig poeng. Det 
trengs en alkoholiker til å forstå en alkoholiker. I Norge har jo derfor 
Evangeliesenteret en viss prosent av ikke tilbakefall. 

Når så pastorer og andre i menigheten, som aldri har satt sine ben i en pub 
(bortsett fra å buse inn og si; «Jesus ble også sendt til taperne») skal prøve, 
uten ledelse fra den Hellige Ånd, å komme med forslag og tilrettelegginger for 
tilfriskning for en alkoholiker, bli dette helt feil. Veldig feil. Det er absolutt ingen 
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kommunikasjon og det er en holdning jeg helst vil snakke om en annen gang, 
men la oss ta det også.

Som sagt så setter ikke Jesus oss fri fra en avhengighet fordi vil skal fortsette 
å bruke en avhengighet «normalt». Uansett hvor gode forslag satan måtte ha i 
sin djevelske angrep for om mulig å riste friheten fra deg igjen. Vi skal ikke 
bruke vår frihet til å fortsette å synde. Alkohol derimot er også en fiende i seg 
selv og vi skal komme tilbake til det et annet sted.

Når da «besserwissere» skal prøve seg som «kuratorer» i kjødet blir det helt 
feil uansett om de er pastorer eller eldste. Etter en sprekk ble jeg selvfølgelig 
forsøkt kurert på aller beste måte. Men helt feil. Ikke en gang mine 
synspunkter var verdt en krone. Langt mindre om jeg prøvde å forklare om 
årsaken. Hvis de hadde vært litt ydmyke den gangen (eldste og pastorer) så 
kunne de jo lært en god del.

De skulle ha meg inn på et retreat senter i svarte skauen, mens jeg forklarte 
at det jeg trengte var å være i menigheten. Det endte med at jeg dro til min 
mentor i Italia og var der i 10 dager i påsken. Der ble jeg behandlet som 
æresgjest og satt på plattformen sammen med andre inviterte og pastorer og 
eldste. Fikk høre ordet i kraft og ild hver dag og ble med rundt og ba for syke.
Har aldri rørt en dråpe etter det.

Noe av dette nevnt over er også noe av den dårlige kommunikasjonen vi skal 
snakke om senere i dette Kapittel, men nå tilbake til kommunikasjonene med 
den Hellige Ånd.

Etter å ha blitt Åndsdøpt og frigjort skjønte jeg ikke før etter flere år at Jesus 
ikke hadde satt meg fri fra alkohol så jeg skulle kunne drikke normalt. En 
alkoholikers høyeste ønske er nemlig å kunne drikke «normalt» som andre 
folk. Dette ønske sitter langt inne selv etter at man er satt fri. Man er 
selvfølgelig satt fri fra dette også, men satan er en slu djevel og benytter seg 
av ego og hovmod i sin utrettelige kamp på å få troende ut i klisteret.

Hvis vi derimot kunne forbeholde oss ydmyke og kaste alt hovmod over bord 
vil vi stå stødig. Det er som sagt innledningsvis, men vi skal ikke gjenta for 
ofte; forut for fall kommer hovmod. Kunne vi derimot forstå at ego skriker og 
den Hellige Ånd er en stille og rolig stemme ville mye være reddet. Men en 
nyomvendt har en tendens i jubelen over å ha funnet et Nytt Liv til å komme i 
fare for å bli overmodig.

Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! 1Kor 10:12

Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle 
under djevelens dom. 1Tim 3:6

Derfor er det ultra dårlig kommunikasjon i menigheten når nyomvendte ikke 
blir formant til å ta det ultra forsiktig når de ferdes ute i verden. Dette blir 
sjeldent eller aldri undervist om en som da er nyfødt blir satt under sort press 
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uten det støtteapparatet de skal ha i følge skriften. Gjør disipler!

Så jeg kort tid etter min omvendelse tenkte at det var ok med et glass øl om 
dagen. Det var sommer og jeg benyttet anledningen i ferien til å dra på 
stranda. Jeg syklet alltid dit og på vei hjem pleide jeg å ta en tur innom en 
uterestaurant ved sjøen for et glass øl. Jeg var faktisk svært stolt over at jeg 
aldri bestilte en halvliter. Men i takt med at sola gikk tidligere ned kom min 
ufred mer opp i dagen. Det endte med at jeg en dag i slutten av august fikk 
nok og sa rett ut til Jesus at hvis det var hans vilje at jeg ikke skulle ta dette 
ene glasset så gi meg et tegn. Jeg stod og vasket hendene på toalettet og så 
meg i speilet når jeg sa følgende; « Jesus la det ligge noe i glasset mitt når jeg 
kommer tilbake til bordet hvis det er meningen at jeg ikke skal ta så mye som 
et glass». Hør; be aldri Jesus om et tegn hvis du ikke er 100 % oppsatt på å 
følge det.

Før jeg kom tilbake til bordet hadde jeg glemt hele greia. Jeg nøt utsikten og 
etter en stund grep jeg glasset og satte det til munnen. Da falt mine øyne på 
bunnen av glasset og der lå det et grønt lite blad midt i og det rørte seg ikke 
enda jeg holdt glasset på skrå. Jeg begynte liksom å skjelve og helte resolutt 
innholdet i blomsterbedet, la igjen femti på bordet, reiste meg opp, tok 
sykkelen og begynte å trå hjemover.

Jeg hadde ikke kommet lengre enn 200 meter før satan kom med sine 
forklaringer. «Det gjelder bare når du ikke spiser. Når du spiser kan du ta et 
glass til maten». Jeg kjøpte den falske løgnen og snart spiste jeg lunsj tre 
ganger om dagen. Selv om den Hellige Ånd da fortalte meg at dette ikke var 
bra holdt jeg på at jo, så lenge jeg spiste var det ok. Hovmod. Fallet kom.

Jeg har en del slike historier, men har overlevd dem alle og omvendt meg, fått 
tilgivelse og lært masse. Spesielt å lytte til den Hellige Ånd. Det er helt umulig 
å leve et liv med Herren uten kontinuerlig kommunisere med den Hellige Ånd. 
Den Hellige Ånd, Hjelperen, Talsmannen må hele tiden være på førsteplass. 
Man må alltid streve, ja streve etter å høre og lyde. Når det kommer til 
forkynnelsen kommer man selvfølgelig ikke av flekken hvis ikke Hjelperen er 
Sjefen.

Dette blir det syndet på ultra, ultra, ultra. 

«We often talk of unbelief as if it were an affliction to be pitied instead of a 
crime to be condemned». - Charles Spurgeon

«Vi snakker ofte om vantro som om det var en lidelse å beklage i stedet for en 
forbrytelse til å bli fordømt»

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når 
han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For 
han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de 
kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han 
skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. 
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Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 16:12-15

Kommunikasjon med den Hellige Ånd må bli en del av hverdagen. En jeg 
kjenner og elsker har gjort dette til en så stor del av livet at han spør 
Hjelperen om hvilken t-skjorte han skal ta på. Jeg prøvde det en gang jeg 
skulle trene og tok på en med Thailand motiver fra et av mine besøk der. Hvem 
om ikke en thai fan var der og han innledet selvfølgelig en samtale om 
Thailand og etter en stund ble det en naturlig åpning for å forkynne evangeliet. 

Når det gjelder å kommunisere om evangeliet er det ingen som trenger et kurs 
i talekunst. Talsmannen vil gi deg det du trenger så lenge du er villig til stole 
på løftene. Det er bare å åpne munne så kommer det som skal bli sagt. 

Når det er sagt så er det ikke dermed sagt at alt som er godt skal sies eller 
kjøpes der og da. Mange tror at alt som kommer opp i hjerte eller tanker er fra 
Herren hvis det kan tilskrives som godt. La oss gi et eksempel;

Du får for deg at du er lagt på hjerte og forkynne evangeliet i et annet land. 
Det er jo bra å gjøre det, altså å forkynne evangeliet. Og det kan være bra og 
dra til et annet land å gjøre det også. Men det kan hende at det allikevel ikke 
er en direkte beskjed fra Herren. Kanskje Han vil at du skal begynne i 
«Jerusalem» altså hjemme. Kanskje Han vil at du skal bli noe mer moden 
først.

Jeg husker en gang vi skulle reise til Norge for å besøke min mor. Da hadde vi 
vært så lenge i Filippinene at vi trengte en pause også, mente vi. Det er helt 
klart en god ting å hedre mor ved å besøke henne, men vi reiste nok noe for 
tidlig. Dette skjønte vi i etterkant. Vi hadde slik hastverk med å dra da det ble 
en mulighet at vi ikke spurte Herren. Hovmod. Men vår Far være lovet i Jesus 
Navn og med Hjelp fra den Hellige Ånd; Han er Mektig nok til å snu alt til sine 
barns fordel.

Slik er det også med det profetiske. Vi er så ivrige etter å være profetisk så vi 
havner i en «felle» alt for ofte og på mange måter. Vi glemmer også at den 
beste gaven er kjærlighet som vi skal vise til nesten. Det er ikke kjærlighet og 
ymte frempå med en fremtidsspådom som man antar er riktig. Hvis vi bare 
kunne være litt mer ydmyke på hvor sterkt kjødet kan være når vi lar vårt 
åndelige begjær, som å profetere, gå over og inn i det kjødelige liv.

1 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til 
fedrene gjennom profetene, 2 har han nå i disse siste dager talt til oss 
gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har 
han også skapt verden. Heb 1:1f

Jesus, Sønnen sier:

25 Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, 
Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle 
ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Joh 14:25f
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13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele 
sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han 
tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre 
meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen 
har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 
16:13-15

11 Men når de fører dere fram i synagogene og for øvrigheter og myndigheter,  
så vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller 
hva dere skal si. 12 For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva 
som er rett å si. Luk 12:11f

Likeledes;
54 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. 
55 Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. 
Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Og han sa: Se, 
jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! 57 Da 
skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på 
ham. 58 De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved 
føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Og de steinet Stefanus, mens 
han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! 60 Så falt han på kne og ropte 
med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt 
dette, sovnet han inn. Apg 7:54-60

Så som gjenfødte så har vi alle de profetiske gavene vi trenger. Når Paulus 
sier; 

Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale 
profetisk! 1Kor 14:1

så er det mange som glemmer den første setningen. Selv det som kommer 
foran komma. Å jage og søke blir jo først og fremst å praktisere det man har. 
Jeg vil jo legge til; Ja og søk etter å skille på åndene. For hvis vi ikke kan det 
blir det jo mange triste situasjoner for de som tror de profeterer noe fra 
Herren. En ting er å gå i  kjødet og være utidig, men en annen ting blir det jo å 
fortelle sannheter som løgn og omvendt.

Vi kommer stadig tilbake til at man skal være forsiktig med brevene til Paulus 
til ulydige, melke baserte menigheter. Det er ikke bare å ta alle mulige egne 
tolkninger og andres utlegninger av dette for godt. Som for eksempel så må 
Kapittel 12, 13 og 14 i 1. Kor. sees som en helhetlig formaning om orden i 
menigheten og leses som ett. 

Det innledes med:
1 Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være 
uvitende. 2 Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med 
til de stumme avguder. 3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds 
Ånd, sier: Forbannet er Jesus! – Og ingen kan si: Jesus er Herre! – uten i Den 
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Hellige Ånd. 4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det 
er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjell på 
kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Men 
Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. 1Kor 12:1-7

og avsluttes med:
Men la alt skje sømmelig og med orden! 1Kor 14:40

Det er det som er hovedhensikten med brevet og spesielt selvfølgelig det som 
ligger i midten; Kapittel 13. Hvor han ironisk nok sier:

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 1Kor 13:9

Så kanskje vi skal være lit mer forsiktig når vi buser ut med alle slags 
fremtidsutsikter i hytt og pine? Det er jo slik at det er ikke alle som har lært at 
først vil Herren Jesus Kristus ved sin Hellige Ånd legge noe på ens hjerte og så 
vil det, om Herren ønsker, bli bekreftet av Talsmannen gjennom en bror eller 
søster, men faktisk oftest gjennom det Skrevne Ord.

For meg så ser det oftest ut som om de fleste som praktiserer disse 
fremtidsspådommene er de eneste som kjenner til Herrens plan for den 
enkelte. Hva er det de tror de praktiserer? I vertfall ikke profetiske gaver. I dag 
har vi til og med profetskoler hvor man kan lære dette. Altså å tale 
halvsannheter, eller løgner inn i livet til nyfrelste som de da kjøper og kommer 
under forvirring og kan få årevis med forvirring og ha tiår med et ruinert 
åndsliv i vente. Hvem som helst kan etter å bli kjent med noen som har åpnet 
seg litt komme med et utall assosiasjoner og antagelser. Men å kalle dette å 
profetere inn i et liv er grotesk. Jeg skal gjerne møte de på tomannshånd som 
praktiserer dette. 

Ve til alle dere som bedriver dette hysteriet. Kan dere ikke med autoritet og 
overbevisning stå opp i menigheten å si «SÅ SIER HERREN» så hold kjeft.

Nå er det nesten like ille når vi kommer til menighetssammenheng. Profetier i 
tunger og andre viktige beskjeder fra Herren blir mer og mer sjeldent. Og 
kommer det noen så er det godt å høre at «Jesus elsker oss», men det er jo 
ikke mange i menigheten som egentlig trenger å høre dette. Det siste jeg fikk 
som en profeti fra Herren i tunger med tydning på det området var at vi skulle 
fortsette med det vi gjorde (i Filippinene) så skulle HERREN VISE OSS HVOR 
MYE HAN ELSKET VÅRE NABOER.

Jeg kunne fortalt om mye som jeg har opplevd angående dette, skal vi kalle 
det profeti «fenomenet», men la meg trekke frem flere triste historier som gjør 
at vi kanskje kan få opp øynene for at vi først skal ta en lengre samtale med 
Talsmannen før vi buser ut med noe som helst og dernest at menigheten bør 
lytte spesielt godt til det de IKKE liker. Historien er så triste at jeg lar det være. 

Flere som jeg ble kjenner har fått mesteparten eller deler av livet ødelagt på 
grunn av kjøp av falske profetier. 
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Ved flere tilfeller har jeg hørt Herren tale til menigheten og vi vil ikke gå inn på 
dette her, men det er rett og slett trist hvordan det er blitt reflektert over og 
handlet på. I alle tilfellene har det blitt ignorert. Det er det som er den store 
feilen. Vi hører, vi tester og vi erkjenner at det er fra Jesus og så bare lar vi 
være å handle på det. Det er og blir super hovmod.

Alt dette starter med lite kommunikasjon, så dårlig kommunikasjon, ingen 
kommunikasjon, og til slutt separasjon og katastrofen er der; skilsmisse. Som 
Herren hater.

 Kapittel 17 - Det Økumeniske
La meg si det med en gang så du som ikke er enig bare kan slenge fra deg 
boka og heller lese noe annet: Det som i dag forbindes med Økumene er 
ikke fra Herren. 

Store Norske Leksikon:
(av økumene), det som omfatter den verdensomspennende kirke; det som 
fremmer kirkens enhet. Se økumene (den økumeniske bevegelse).

Dette er selvfølgelig en løgn at det fremmer kirkens Enhet, men så har jo ikke 
leksikon ord på seg for å følge Ordet.

Wikipedia:
Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») er et begrep som 
dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne 
kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Det brukes av 
enkelte også feilaktig om samarbeid mellom forskjellige religioner, som korrekt 
betegnes som interreligiøsitet. 

(Og spesielt dette med «interreligiøsitet» skal vi komme tilbake til).

Denne beskrivelsen derimot passer bedre, men er selvfølgelig heller ikke 
dekkende i lys av Ordet.

Går man over til ordet økumene får man denne innledningen i en lengre 
forklaring:

«økumene, begrep som sammen med avledede ord som økumenisk og 
økumenikk i de siste hundre år er blitt vanlig som betegnelse på tiltak som vil 
fremme økt forståelse og samarbeid mellom ulike kirkesamfunn med sikte på å 
synliggjøre at Kristi kirke egentlig er én.»

«Nikea 325, Konstantinopel 381 og Efesos 431, de tre første økumeniske 
konsiler, er anerkjent av de fleste kirkesamfunn, inkludert de orientalsk 
ortodokse kirkene. Lutherske og anglikanske kirker godtar også Kalkedon 451, 
mens de østlig ortodokse og den katolske kirke regner med ytterligere tre 
økumeniske konsiler: Konstantinopel II 553, Konstantinopel III 680–681 og 
Nikea II 787.»
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Den norske kirkes skriver i overskrift på http://www.kirken.no/ at:
«Økumenikk er det kirkelige navn på organisert samarbeid mellom ulike 
kirkesamfunn. Siden Den andre verdenskrig har Den norske kirke i stigende 
grad engasjert sen i mellomkirkelig arbeid.»

Det vi i dag forstår med det økumeniske er at vi skal bli enige om samhold på 
tvers av uenigheter. Dette er ikke på linje med Ordet og helt på tvers av hva 
Jesus sier. Se kapitlet om Enhet. 

 Den Katolsk Kirke og det Økumeniske
Bare så det er sagt. Den katolske Kirke er IKKE «bare» en annen 
«denominasjon». Det er meget hovmodig å påstå noe slikt og i ytterste fall 
forførende og i mildeste form uvitenhet.

Selv den Katolske Kirke vil ikke være med på å bli kalt en denominasjon

Det er flere kjente skriftlærde som er døde eller blant oss som blir referert mer 
enn andre. En av dem er by C. S. Lewis. Han har en kjent bok som heter; 
«Mere Christianity». Der skriver han i innledningen; «jeg har prøvet å gardere 
meg for kritikk ved å sende original manuskript til ... den Katolsk Kirke for å få 
den bedømt kritisk.»

Er dette det vi forholder oss etter? Rick Warren blant annet mener at vi 
absolutt skal samarbeide med Katolikker. Faktiske de fleste såkalte teologer 
mener det. Men så er jo satan den første og største «teolog» av alle.

En pastor sa en gang at han var på bønne vandring i Oslo og hadde som mål å 
be for de forskjellige denominasjoner. Da han kom til den katolske kirke hørte 
han en stemme som sa, «du har mange brødre og søstre her» Well, «noen 
søsken» kan kanskje stemme bedre. Som er gjenfødt, men ikke har fått somlet 
seg til å gå ut av henne, Babylon skjøgen. Men skal man be for de må man få 
med seg at det er på sin plass og komme med ve rop mot lederne i samme 
slengen. Fordi de holder resten tilbake. Eller er de gjenfødte også?

Vi setter spørsmålstegn ved deres gjenfødelse fordi de ikke er døpt i vann. De 
tilber avguder og har omgang med medier og godtar heksekunst og 
trollmomskraft med mer. Det verste er vel at de sier at man skal IKKE lese 
bibelen. Når de går på «bibelstudier» er det katekismen de studerer. Når en 
katolikk blir gjenfødt så vil han/hun automatisk forlate dette selvfølgelig og 
finne seg en bibeltro menighet, forhåpentlig.  

Vi erkjenner at bare Jesus vet med sikkerhet, men det vi kan og skal er å ta 
stilling til deres lære og kontrollere deres frukt.

Som nevnt tidigere: Den er følgende: IKKE les Bibelen. Da vil du bli sinnssyk. 
Dette er bare en liten topp av isberget.
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De som vil gå i samarbeid med den Katolske Kirke er full av hovmod. De må 
omvende seg og det snarest. Dette er noe av det de vil samarbeide med.

Vi bare få legge til hvor langt den Katolske kirke har gått.

Catechism Article 841 - Muslims 
«God's plan of salvation includes those who acknowledge the Creator. Among 
these, in the first place, are the Muslims who profess the faith of Abraham and 
believe in one merciful God as mankind's judge on the Last Day. » (14)

«Guds frelsesplan omfatter de som innrømmer Skaperen. Blant disse, i første 
omgang, er det muslimer som bekjenner troen på Abraham og tror på en 
barmhjertig Gud som menneskehetens dommer på den ytterste dag.» (Google 
oversettelse.)

Her er hvordan du får sikkerhet. Ta en Bibel. Ta en såkalt katekisme. Sett deg 
ned og be Den Hellige Ånd så viser deg de forskjell. Den katolske kirke hevder 
i henhold til artikkel 841 at muslimer og kristne er like igjennom troen på 
Abraham. 

Mye mer selvfølgelig. Troen på og til å be og tilbe døde mennesker. Snakke 
med dem og kaller paven "Hellige Far". Jeg kan gå på i timevis, og hvorfor ikke 
lese Åpenbaringen 17 og 18? Videre den katolske kirken sier at deres 
tradisjoner er like viktig for Bibelen. Deres "bibel" på den andre side er 
Vulgata. 

Avgudsdyrkelsen er stor gjennom statuer og bilder og i forskjellige land som 
Filippinene er det okkulte og det overtroiske blandet sammen til et 
sammensurium som er av djevelske dimensjoner som få kan fatte uten å 
oppholde seg her, evangelisere her og gå dette tett innpå klingen.

«Gode katolikker» er noen ganger i noen land de verste gangstere, korrupte, 
anarkistiske, massemordere og vi har jo hele historien som vitner om deres 
fremferd. Det påstås at tallet på bibeltro kristne som er drept av den katolske 
kirke gjennom tidene er ett sted mellom 50-200 millioner. Du sier, ja men 
dette var lederne. Ja det er delvis riktig. Men skarene som fulgte kan ikke 
påberope seg å være uskyldig. Du skal ikke drepe.

Men når man blir gjenfødt, fortsetter å ta livet av brødre og søstre, så går jeg 
ikke på den. Det finnes ikke en som fortsetter med dette når man er gjenfødt. 
Derimot ALLE som jeg kjenner går tvert ut av henne når de blir gjenfødt. 

Hvorfor i all verden er det tusener på tusener av bibeltro lokale evangelister og 
pastorer i Filippinene og i Syd og mellom Amerika (og sikkert i syd Europa) 
som er villige til å gi livet sitt for å få en vekkelse. For å få katolikker gjenfødt 
og konvertert og ut av denne skjøgen. Mens disse vranglærere av noen 
økumenikkere sier vi skal samarbeide med dem, altså katolikkene. 
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Har dere lunkende, hjemmesittende, avdankede, doktrine eksperter vært ute i 
marken og sjekket forholdene? Dere har ikke en gang vært i nærheten dere 
som prøver å skremme og kontrollere gamle damer til å ta stilling for den 
Økumeniske linjen dere forsvarer så djevelsk. Samarbeid med doktrine 
høyskole og menighetsfakultet er på toppen av agendaen for om mulig å legge 
under dere flere lydhøre som vil gi dere flere stemmer og mer makt. 

Dere er som disse:

13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike 
for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, 
tillater dere ikke å gå inn. 14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, 
som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal  
dere få dess strengere dom. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere,  
som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når 
han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere 
selv! Matt 23:13-15

Den katolske kirke skal ikke samarbeides men overvinnes med Jesus blod. 
Denne denominasjonen som de blinde veiledere kaller henne er forgiftet med 
hovmod og er på kanten til å spotte den Hellige Ånd. De er på kanten av dette:

26 Dersom nå Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. 
Hvordan kan da riket hans bli stående? 27 Og dersom det nå er ved 
Be'elsebuls hjelp jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne 
sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. 28 Men er det ved Guds 
Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. 29 Eller 
hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve hans eiendeler, om han 
ikke først har bundet den sterke? Da først kan han plyndre hans hus. 30 Den 
som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han 
sprer. 31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse 
for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. 32 Den som taler et ord mot 
Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, 
skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer. 33 La 
enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt  
dårlig. For på frukten skal treet kjennes. 34 Ormeyngel! Hvordan kan dere tale 
godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. 35 Et 
godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt 
menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. 36 Men det sier jeg dere: 
Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på 
dommens dag. 37 For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine 
ord skal du bli fordømt. Matt 12:26-37

Jeg sier det igjen. Sett dere ned og studer eller reis ut og opplev. Kom gjerne 
på besøk her hvis det er det dere trenger dere som er så sikre i deres sak om 
at vi har så mange søsken i den katolske kirke. Saken er den at det er ikke 
mange søsken verken i Pinsemenigheten eller Metodistkirken og selvfølgelig 
ikke i den Norske Lutherske Kirke heller.
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Når man konfronterer en pinsemenighets eldste med dette faktum tar de ultra 
sterkt til motverge og begynner nærmest å true for å få en til å holde kjeft. De 
hyler ut om at de samarbeider med alle som bekjenner Jesus og som har 
treneenighets lære. Det de glemmer er at den katolske kirke ikke har 
treenighet, men fireenighet i det de har lagt til Maria. De påstår gjennom sin 
katekisme at Maria ER et syndefritt menneske som frelser mennesker. Siden 
1854 har alle katolikker måtte tro Marias plettfrie unnfangelse og siden 1950 
hennes himmelfart.

For å referere litt mer fra Ivar Fjeld på et seminar om økumenikk «Økumenikk 
for enhver pris» arrangert av et tverrkirkelig nettverk på Sotra og Øygarden.

 «Paven vil ha en himmeldronning. Det gjør Gud vred.»

Jer 7
«Gudstjenesten i templet er ingen beskyttelse mot Herrens vrede dersom 
folket ikke vender seg bort fra sine synder, 1-15. Ikke engang profetens 
forbønn kan hindre Herrens straff, 16-20. Heller ikke brennoffer og slaktoffer 
kan forebygge straffen. Herren vil at de skal høre hans ord og adlyde ham, 21-
28. På grunn av synd og ugudelighet skal folket lide en fryktelig straff, 29-34.»

Barna sanker ved, fedrene tenner opp ild, kvinnene elter deig for å lage kaker 
for himmelens dronning*. De utøser drikkoffer for andre guder, for å vekke 
min vrede. Jer 7:18

* fruktbarhetsgudinne Isjtar

15 Men alle de menn som visste at deres kvinner brente røkelse for andre 
guder, og alle kvinnene som stod der i en stor flokk, og hele folket som bodde 
i landet Egypt, i Patros, de svarte Jeremia og sa: 16 Vi vil ikke høre på deg i 
det du har talt til oss i Herrens navn, Jer 44:15f

«Doktor» avhandlinger og andre avhandlinger er utarbeidet for 
pinsemenigheter og alle andre menigheter og religioner om dette som kalles 
Økumenikk. Dette er forløperen til Antikrists Verdenskirke og dermed arrangert 
av djevelen. 

Det økumeniske er ikke noe annet en at vi erklærer at vi ikke kan være i en 
akkord og enhet som Skriften taler om og vi prøver å dekke over det med fine 
ord. Hadde vi hatt interessen av dette hadde vi ikke trengt å sette andre ord 
på det. Det vil aldri, aldri bli fremgang og suksess for en kirke som ikke har 
enhet, men bare dekker over uenigheten med fine ord. 

De som holder på med dette er ført på totalt avveie fra sannheten og er i ferd 
meg å underminere det Hellige. Vi vet at det kommer i de siste tider så vi vil 
ikke bry oss om å motarbeide det, men vi vil advare for å ta del i det. De som 
holder på med dette vil forhåpentlig vis snu i tide.

Dette er ikke annet en selvhevdelse og hovmod. Vi går i kjødet og prøver å få 
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til ting som ikke er fra Herren. Det vil føre oss i en profetisk retning og jeg 
anbefaler alle og ta det alvorlig slik at de kan omvende seg og bli blant de som 
vil stå på sidelinjen å beskue fallet. Og fallet vil bli stort.

I skrivende stund har akkurat den nye paven Francis sagt at hvis man bare 
gjør gode gjerninger så kommer man til Himmelen når man dør. Dette ville da 
også gjelde, Muslimer, Hinduer, Buddhister og også Ateister, altså alle som gjør 
godt vil komme til Himmelen. Altså man kan benekte Gud, men gjøre «godt» 
og allikevel gå igjennom den trange port.

Etter et par dager kom Vatikanet med en «dementi»; alle som hadde hørt om 
den katolske kirke måtte melde seg inn og bli værende for å komme til 
Himmelen. I tillegg til dette altså «å gjøre godt».

Dette er altså de som ledere i såkalte karismatiske kretser vil samarbeide med. 
De skjønner ikke en gang at i disse dager har den katolske kirke bestemt seg 
for å styrke sin posisjon og er dermed åpne for å «samarbeide» med alt fra 
pinsevenner til ateister.  

 Verdenskirke, antikrist og interreligiøsitet
For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt 
er. Jak 3:16

Misunnelse og selvhevdelse er to av grunnene til forvirring. Å leve i synd  er en 
annen. Det fjerde er selvfølgelig å «kjøpe» falske lærer som en av grunnene til 
det ovennevnte. Kort fortalt er det selvfølgelig som alltid; hovmod. Og siden 
djevelen er opptatt med å få oss under forvirring og alt som ondt er vil dette 
være virkemidlet for å få til sine hensikter og i dette ligger interreligiøsitet. 

Som jeg mener å forstå er de fleste enige om at Skriften må forståes slik at 
antikrist vil få verdensherredømme og sette seg i templet og erklære seg Gud 
(Messias)

18 Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist 
kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er  
den siste time. 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de 
vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle  
er av oss. 20 Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. 21 Jeg har ikke 
skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den,  
og vet at ingen løgn er av sannheten. 22 Hvem er løgneren om ikke den som 
nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og 
Sønnen. 23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som 
bekjenner Sønnen, har også Faderen. 1Joh 2:18-23

1 Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår 
samling hos ham: 2 La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke 
skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å  
komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. 3 La ingen bedra 
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dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* 
åpenbares, fortapelsens sønn. 4 Han er den som står imot og som opphøyer 
seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel 
og utgir seg selv for å være Gud. 5 Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da 
jeg ennå var hos dere? 6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik 
at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. 7 For lovløshetens 
hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 
8 Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med 
sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn 
og under. 10 Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går 
fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 
11 Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 for at de 
skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i 
urettferdigheten. 2Tess 2:1-12

For å få til dette må en rekke ting skje. Så det som det i dag blir forfektet om 
«En Verdens Orden» og «En Verdens Kirke» er det mye sant i. Det «sier seg jo 
selv» etter å ha studert mange av Jesus Ord, profetier og andre Skriftsteder.

Altså må det etter hva jeg kan forstå komme interreligiøsitet. Altså må Jesus 
Guddommelighet bli prøvet benektet. Altså må det vi kaller religioner i dag bli 
nærmest enige om en felles religion. Slik at «verdenskirken» (to betydninger; 
en kirke ut av denne verden og verdens omfattende) med antikrist på toppen 
vil kunne stå frem.

Dette er det det økumeniske er forløper for. Å bane veien for dette. Å bane 
veien for at Jesus blir prøvet gjort til kun en historisk person med kun en 
profetisk status på linje med hva Han alt er prøvet fremstilt som i Koranen (1,2 
milliarder tilhengere) og en god etiker som Han blir beskrevet hos hinduer (0,8 
milliarder tilhenger) en god lærere osv, osv. Den katolske kirke har jo også 
som mål å «kristne» disse religioner. 

De fleste vil bli fanget under dette. De fleste vil ta dyrets merke. De fleste vil 
bli tilbake når Jesus kommer igjen. Også de som har gått i bresjen for å 
fremme dette sataniske virke.

3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens 
menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. 4 Han er den som står imot og som 
opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i 
Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. 2Tess 2:3f

13 Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut 
til enden, han skal bli frelst. 14 Men når dere ser ødeleggelsens styggedom stå 
der han ikke bør stå – den som leser, han forstå det! – da må de som er i 
Judea, flykte opp i fjellene. Mark 13:13f

Til slutt vil vi minne om at det er nå aktuelt med Chrislam. Kjente «store» 
kirker og pastorer og ledere har kastet seg på noe de kaller Kings Way. Vi ser 
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at det som hadde vært utenkelig for kort tid siden er mer eller mindre ingen 
problemer med å få lunkne sympatisører med på. Søk selv på nettet for mer 
info. Ikke la deg skremme. Selv om det er ille. Meget ille. Og ve til dere alle 
som fremmer dette og mer i samme retning. 

 Synkretisme
For noen år siden møttes en inter-religiøs gruppe på 10.000 mennesker i 
Vatikanet i Roma. Gruppen inkluderte paven, Dalai Lama og muslimske 
imamen WD Mohammed. En frittalende Hindu kvinne som ble sitert sa: "Det 
var forfriskende å merke seg at ideen om at alle religioner har universelle 
sannheter, og at det bare er ulike veier til samme mål». Dette ble akseptert 
som gitt fra starten av på dette møte av alle delegatene uten en eneste 
dissenterende stemme. De samme delegatene sluttet seg også til en generell 
fordømmelse av "aggressiv" misjonering. Dette er den rådende tenkning i vår 
tid. Satan vil gjøre alt han kan for å føre denne tankegangen til selv å invadere 
kirken og enkelt kristen tenkning og handling.

Sluttresultatet av synkretisme i frie samfunn vil være anti-konvertering lover 
og et forbud mot et kristent vitne. Det eufemistiske for denne loven vil trolig 
bli kalt "religionsfrihet".

Dette er det vi er midt oppe i nå. Forleden ble to menn stoppet i et muslimsk 
område i Birmingham av politiet for å ha delt ut kristne traktater. De ble truet 
med juling av politimannen som da var troende muslim hvis de ikke sluttet. 
Saken er nå på vei til retten fordi politiet har enda ikke kommet med en 
unnskyldning. De (traktat-utdeler) mente at ytringsfriheten var krenket. Vel vi 
skal ikke bry oss med å gå rettens vei med dette, men be for politiet og for 
muslimene.

Vi skriver dette for å «bevise» at det vil komme tider nå som ikke blir så 
fredelig lenger. Er vi klare for det? Jeg har selv for noen år siden vært vitne til 
at en traktat-utdeler har blitt kastet ut fra Aker Brygge av sikkerhetsvakter.

De som slutter seg til denne økumeniske inter-religionen og denne synkretisme 
(18) har ikke skjønt at før Jesus kommer vil det bli de samme tider som det 
var rett etter at Han reiste. Eller har de skjønt at det går mot vanskelige tider 
og ønsker dette med synkretisme velkommen fordi de er noen feiginger og har 
alltid vært det? Det er kanskje derfor de går i tog mot forfølgelse i stedet for å 
be for de som forfølger oss. De har heller ikke skjønt dette:

Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på 
dere for min skyld. Matt 5:11

Så de er ikke salige, velsignet. Så de vil kanskje aldri høre dette;

Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet 
av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 
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Matt 25:34

Hvorfor? På grunn av hovmod. De vil falle. Og fallet vil bli stort.

 Kapittel 18 - Gudsfrykt
Mange har forsøkt å forklare "Gudsfrykt". Mange har bommet på målet med 
millioner av mil ved å kalle det "respekt". Mange har komme nærme med 
omtale som, kunnskap, visdom, instruksjon, lydighet, tjene, samfunn osv - 
men sannheten er: det kan ikke forklares. Som Evigheten. Det kan ikke 
forklares. Det er noe du har i ditt hjerte plassert der av Gud Den Allmektige. 
MEN det vil vise seg i ditt daglige liv hvis du har det. Dessverre er det mange 
som hevder å forstå det i stedet for leve det.

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand.  
Ord 9:10

Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli 
dem kunngjort. Sal 25:14

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt 
med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av 
skal du alltid ha krig. 2Krøn 16:9

Bare la oss slå det fast; vi kan ikke gjøre noe for at Jesus skal elske oss mer 
og heller ingen ting for at Han skal elske oss mindre, Men vi elsker ikke Jesus 
mer en det vi elsker en av Hans minste. 

Dette burde få oss ut av hovmodet fortere en svint. 

Dessuten:

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige 
slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin 
Fars herlighet med de hellige engler. Mark 8:38

Hvor mange ganger har vi latt muligheten gå fra oss til å vitne? Men å fortelle 
om alt mulig annet har vi ikke noe problem med. Er det ikke merkelig at det 
som er viktigere enn liv og død det er vi noen ganger skamfulle for å vitne om. 
Så merkelig. Hvorfor. Vi vet jo hva Jesus har gjort for oss. Hovmod, og i 
tillegg; mangel på Gudsfrykt.

Som sagt; mange har prøvet før meg å forklare om Gudsfrykt så jeg skal ikke 
prøve å forklare det, men jeg skal forklare at vi er hovmodige når vi prøver å 
forklare det som respekt og andre halvt fornærmende ord. Vi skal frykte. 
Mange vil ikke innrømme det. Fordi de ikke kan begripe at vår Far også er den 
Allmektige Gud skaper av Himmel og jord. Han er også en Fortærende Ild som 
er Rettferdig og ALLTID vil håndtere synd.
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For vår Gud er en fortærende ild. Heb 12:29

26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da 
er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, 27 men bare en forferdelig gru 
for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. 28 Har 
noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners 
ord. 29 Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt  
Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved,  
og har spottet nådens Ånd? 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører 
hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk. 
31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! Heb 10:26-31

Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av 
dårer. Ord 1:7

28 Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke 
finne meg. 29 Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren, Ord 1:28f

Å frykte Herren er å hate det onde. Stolthet og overmot, dårlig ferd og en falsk  
munn hater jeg. Ord 8:13

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand. 
Ord 9:10

Det som er den største faren ved å ikke ha Gudsfrykt er selvfølgelig at vi er 
åpne for satans hovmod-piler, Men det er et annet aspekt her som gjør at vi bli 
et lett offer og det er at vi bringer sorg til den Hellige Ånd. Uten Gudsfrykt har 
vi automatisk stengt for den milde rettledende stemmen til den Hellige Ånd. Og 
uten den er vi sjanseløse til å «overleve» som troende. 

Den Hellige Ånd har ikke bolig i et hjerte som ikke frykter Herren fordi vi har 
kommet under dette;

4 Men til dere, mine venner, sier jeg: Frykt ikke for dem som slår legemet i 
hjel og deretter ikke kan gjøre mer. 5 Jeg skal vise dere hvem dere skal 
frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i 
helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte. 6 Selges ikke fem spurver for 
to skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. 7 Men til og med hvert hår 
dere har på hodet, er talt. Frykt ikke! Dere er mer enn mange spurver. Luk 
12:4-7

Dette er et godt eksempel på «frykt». På frykt og frykt IKKE.

Det skulle ikke være nødvendig med noen mer forklaring, men vi avslutte med 
å si at det er fordi vi ikke har forståelsen av at dersom vi frykter Herren så 
frykter vi ikke noe annet. Vi spiller på lag med den Hellige Ånd og kan gå frem 
helt fryktløst i vår tjeneste for Jesus.
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Vi vil ta med en av Jesus lignelser til slutt for å belyse hvor hovmodige vi er og 
hvor lite Gudsfrykt som finnes.

1 For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å 
leie arbeidere til sin vingård. 2 Da han var blitt enig med arbeiderne om en 
denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. 3 Da han gikk ut ved 
den tredje time, så han andre stå ledige på torget. 4 Han sa til dem: Gå også 
dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. Og de gikk av sted. 
5 Atter gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan. 6 Og da 
han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til 
dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen? 7 De svarte ham: Fordi ingen 
har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården. 8 Da det var blitt 
kveld, sa eieren av vingården til forvalteren: Kall arbeiderne fram og gi dem 
lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første. 9 De som var leid ved 
den ellevte time, kom da fram og fikk en denar hver. 10 Og da de første kom, 
trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. 11 Men da de 
hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa: 12 Disse siste har bare 
arbeidet én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens 
byrde og hete! 13 Men han svarte en av dem og sa: Venn, jeg gjør deg ingen 
urett! Ble du ikke enig med meg om en denar? 14 Ta det som ditt er, og gå! 
Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. 15 Har jeg ikke lov til å gjøre 
med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? 16 Slik skal de 
siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt. 
Matt 20:1-16

Hvis vi bare kunne skjønne at vi har en rettferdig Far og underkaste oss i Guds 
Frykt for han avgjørelser. Da ville hovmodet etter hvert forsvinne og fallet 
unngåes. 

På grunn av at det forkynnes et utvannet evangelium som har havnet under 
det vi kan kalle «et human etisk evangelium» har ord som Gudsfrykt blitt 
byttet ut med respekt. Det er meget skadelig av to grunner. Det er direkte 
spott og blasfemisk og bytte ut og sjonglere med disse begrepene. Mange har 
også, og de fleste gjør begge deler, involvert ordet respekt i forkynnelsen når 
det gjelder de troende og andre trossamfunn seg i mellom.

Jeg bare spør, skal vi ha respekt for avgudsdyrkelse? Skal vi ha respekt for de 
som har gjort seg selv forbannet fordi de forkynner et annet evangelium? NEI. 
Overhode ikke. Ordet «respekt» i 88 oversettelsen er brukt to ganger og det er 
i jobb sammenheng. Ja der skal vi ha det, men der har vi det ikke. Ingen har 
respekt for sjefen i dag. De mener heller at han skal ha respekt for dem. Dette 
da i næringslivet. Men dette er også blitt tendensen i tros livet. Vi mener at 
Skaperen skal ha respekt for skapelsen. 

I tillegg skal vi har respekt for djevelen? Ja vi blir nødt for å spørre fordi så fort 
det går noe galt i livet eller skjer noe som vi ikke liker så vil vi omgående 
starte med å forbanne satan og hans djevelske planer. Vi gidder ikke en gang 
tenke i de baner at det er kanskje vel så mye vårt eget hovmod. Vårt eget ego.
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La oss da legge av oss dette respekt hovmodet og leve etter de Bibelske 
prinsipper om Gudsfrykt. Da vil du enten bli forfulgt og/eller folk vil «frykte» 
deg, altså Han som bor i deg. La oss forstå at det er en ære å dø for Jesus. Det 
er en hedersbevisning å få lov å dø for Hans navn skyld. Vi frykter Gud og 
ingen andre.

En dag sa den Hellige Ånd til meg noe sånt som: "Gå inn på rommet ditt og 
lese Mark gjennom uten stopp" - Jeg kan love deg, alle som gjør det (eller 
noen annet testament om Jesus som, Matteus, Lukas eller Johannes) vil få en 
ny åpenbaring om hvem Jesus er og var når Han gikk her nede. Før du leser 
bør du lære deg bruken av utropstegn! Den Jesus som forkynnes de fleste 
steder i dag er ikke den Jesus du lese om i Ordet!

Kan hende at noe av hovmodet forsvinner ved dette og at Gudsfrykt får en mer 
og bredere plass i livet.

 Kapittel 19 - Fra doktrine, til rent Evangelium
Noen vil si; «det går ikke an». Andre vil si; «Halleluja». Resten vil 
forhåpentligvis si; «er det mulig?» Ja, det er mulig og konsentrere oss om å 
forkynne et rent Evangelium uten å bruke brevene til Paulus. Paulus advarer jo 
mot dette med doktriner:

11 For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er 
stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder 
meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. 13 Er Kristus blitt 
delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til 
Paulus' navn dere ble døpt? 14 Jeg takker Gud at jeg ikke døpte noen av dere, 
uten Krispus og Gajus, 15 slik at ingen skal kunne si at dere ble døpt til mitt 
navn. 16 Sant nok – jeg har også døpt Stefanas' hus. Ellers vet jeg ikke om at 
jeg har døpt noen annen. 17 For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men 
for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke 
skulle tape sin kraft. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går  
fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 19 For det står 
skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg 
gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker  
i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For da 
verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å 
frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. 22 For jøder krever tegn og 
grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et 
anstøt og for hedninger en dårskap. 24 Men for dem som er kalt, både jøder og 
grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap 
er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 
1Kor 1:11-25

og videre:
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8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet 
evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har 
sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn 
det som dere har mottatt, han være forbannet! 10 Søker jeg nå å bli anerkjent 
av mennesker – eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? 
Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.  
11 Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, 
ikke er menneskeverk. 12 Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe 
menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. 13 Dere har jo hørt hvordan jeg 
en gang levde som jøde, hvor hårdt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å 
utrydde den. 14 Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt 
folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. 15 Men da han 
som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, 16 etter sin gode 
vilje besluttet å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet 
om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. 
17 Heller ikke drog jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I 
stedet drog jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus. 
Gal 1:8-17

Shared from Why Revival Tarries (1959) av Leonard Ravenhill

Evangelists today are wide-eyed to the might of Communism, but tight-lipped 
at the menace of Romanism.

To sharpen my scalpel and plunge it further into the quivering flesh of the 
pulpiteers: Has great preaching died?

We have a cold church in a cold world because the preachers are cold. 
Therefore, "Lord, send the Fire!"

A Christian, dreaming before his television night by night, has a dead brain and 
a bankrupt soul. 

JA, det er mulig å forlate dette eldgamle konseptet om doktriner. Alle doktriner 
kan spores tilbake til en bestemt mann. Derfor kan det også spores tilbake helt 
til Paulus, Saul fra Tarsus. Ja det er bare å innrømme. Om brevene til Paulus 
sier Peter:

14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet 
uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse!  
Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er 
ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er 
det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede 
vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 
17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke 
skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen 
faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus 
Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:14-18
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I NLT sier oversettelsen:
«Some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have 
twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture. 
And this will result in their destruction.»

Peter advarer mot å lage doktriner av brevene til Paulus og fortsetter med å si at de som gjør det vil 
sette i gang sin egen meget negative fremtid, for å si det mildt, eller undergang, for å si det rett ut.

Dette er ingen spøk. Jesus advarer også sterkt mot dette selvfølgelig selv om det er vanskelig for de 
fleste å skjønne at det er doktriner han mener når Han sier:

1 Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2 Hvorfor 
bryter dine disipler de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de 
holder måltid. 3 Men han svarte dem og sa: Og hvorfor bryter så dere Guds 
bud på grunn av deres egne forskrifter? 4 For Gud har påbudt og sagt: Hedre 
din far og din mor! – og: Den som bruker vondord mot far eller mor, skal 
visselig dø. 5 Men dere sier: Dersom noen sier til sin far eller mor: Det du 
skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet! – så trenger han 
slett ikke å hedre sin far eller sin mor. 6 Dermed har dere gjort Guds bud 
ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. 7 Hyklere! Rett profeterte Jesaja 
om dere da han sa: 8     Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er   
langt borte fra meg. 9     Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med   
lærdommer som er menneskebud. 10 Og han kalte folket til seg og sa til dem: 
Hør og forstå! 11 Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket  
urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. 12 Da gikk 
hans disipler til ham og sa: Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte dette 
ord? 13     Men han svarte og sa: Hver plante som min himmelske Far ikke har   
plantet, skal bli rykket opp med rot. 14     La dem fare! De er blinde veiledere for   
blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Matt 15:1-14

De som henger seg opp i doktriner, prøver å fastholde gamle doktriner, lager 
nye doktriner kommer også inn under dette:

18 Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom 
noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er 
skrevet om i denne bok. 19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne 
profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige 
stad, som det er skrevet om i denne bok. Åp 22:18f

Selv om disse doktrinemakere og dogmatikere ikke legger til eller trekker fra 
direkte i Skriften driver de en flørt med ovennevnte avstraffelser. Det kan jo 
hende at noen må stå foran Jesus Domstol en dag og svare for litt av hvert. 
Jeg har derfor lest min innledende bønn x antall ganger mens jeg skrev denne 
boka. Vi kommer heller ikke uten om følgende:

Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få 
desto strengere dom. Jak 3:1

I dette livet og ved Kristus Domstol.
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Det gjelder her som ellers og legge av seg hovmodet. Også på den som blir 
lært. Læreren har ikke ansvaret alene. Vi er blitt undervist i følgende allerede:

men prøv alt, hold fast på det gode. 1Tess 5:21

Dette gjelder ikke bare profetisk tale, men alt som tales, høres, skrives, osv. 
Kanskje Spesielt det som tilbys på såkalte bibelskoler (doktrine skoler) og også 
det som tilbys i studiebibler som tilleggstekst. Selv kapitteloverskrift er testet 
og funnet feil. Ja og for å ikke nevne bøker. Det som er trist er at man som 
gjenfødt, når man går inn i en «kristen» bokhandel i dag, ikke bare finner en 
bråte med løgnaktige bøker, men man finner ekspeditører som skal kunne 
veilede en søkende, levende i ytterste synd. 

JA dette er viktig å ta opp fordi en «kristen» bokhandel er et meget ultra bra 
sted å kunne forkynne evangeliet fordi de som kommer inn er som regel mega 
ultra søkende. Men de blir sendt ut igjen av satans medarbeidere med løgn 
under armen og med en forsikring om at «du er OK».

Det er nemlig et problem for de fleste troende å få meg seg ordet ALT.  Alt er 
ALT. Dette er også en stor del av doktrinebegrepet. Man legger til, «men ikke 
det, det er ikke nødvendig». Og andre ting i samme retning og hovmodig ånd. 

Derfor mener vi det er nødvendig her og ta et entydig standpunkt til hva 
doktrine er og hva et rent, fult og helt Evangelium er. Det siste er jo hyggelig å 
enkelt og skrive om det andre derimot er nedbrytende, men noen ganger må 
vi jo også ta tak i ting som ikke er så hyggelig.
  
Den mest kjente er jo «treenighets læren». Vel, det er egentlig ikke en 
doktrine, hvordan den er fortalt. Det er et ord som vi bruker for å prøve å 
forklare hva skriften sier om Gud Far, Gud Sønn og Gud Hellige Ånd.

Den første doktrinen som var direkte ille var vel den Jesus kommenterer to 
ganger i de syv brev til engelen for de syv menigheter i Asia. Vi vil ikke gå inn 
på Nikolaittenes lære her, men den blir sammenlignet med:

14 Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved 
Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete 
avgudsoffer og drive hor. 15 Slik har også du noen som på samme vis holder 
fast ved nikolaittenes lære. Åp 2:14f

Denne doktrinen hadde også fått innpass i den tredje menigheten gjennom en 
falsk profet. Så altså tre av syv menigheter. Ganske ille hva. Etter bare noen få 
år etter Jesus ble boktrykket til Himmelen.

Og i vårt store hovmod tror vi at ca 1900 år senere så er vi fullkommende i all 
lære. Vi tror vi er så utlærte at vi må begynne å legge til og trekke fra. Noe av 
det verste er jo at vi føler at Evangeliet og Apostelens Gjerninger ikke er nok, 
så vi må absolutt tyne alt vi kan ut av brevene til Paulus. Det er INGEN ting av 
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det Paulus sier som ikke Jesus har sagt før ham. Paulus hadde studert loven og 
Ordet hele livet og Jesus oppfyller loven og ER ORDET.

Så hva kommer denne villfarelsen fra?

Fra: http://no.thefreedictionary.com/doktrine 
doktrine

subst. m doktrine () [dɔkˈtɾiːnə] (politisk) læresetning, prinsipp

adj. doktrinær [dɔtɾɪˈnæːɾ] ( a1) som strengt følger el. er preget av doktriner

Fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Doktrine 
En doktrine (fra latin) er en læresetning eller lære;

Innen religion er en doktrine læresetninger (dogmer) praktisert av en kirke.

Evangelium derimot er Gode Nyheter

Så hvorfor må vi henge oss opp i læresetninger og prinsipper når vi vet at:

Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast. Sal 
119:160

Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem! 
Sal 139:17

Men også:

14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du 
har lært det av, 15 og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, 
som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Hele Skriften er 
innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til 
opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, 
satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:14-17

Hvorfor er vi så bedervet med dette å ta et enkelt vers eller til og med deler av 
et vers ut av sammenhengen og gjøre læresetninger av det? Enkelt; hovmod. 
Vi kan ikke la være å tro at vi er noe. Vi overhører den Hellige Ånd og turer 
frem med noe som vi kaller åpenbaringer, men som er rent kjød.

Det var min mening her å liste opp de verste eksempler på falske 
læresetninger, men etter å ha lest kapittel etter kapittel på nytt og på nytt er 
jeg kommet til at det ikke er nødvendig. De er utførlig avslørt i de fleste 
kapitler.  

 Kapittel 20 - Uvaner (synd) i menigheten 
Dette skjer på grunn av hovmod.

La os ta opp det som ingen tør eller vil ta opp. La oss ta et oppgjør med det en 
gang for alle. Vi som er så dyktige på å lage doktriner. La oss sjekke om det 
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ikke finnes Skriftsteder som kan tolkes for en gan skyld i riktig retning når det 
gjelder dette.

Bare for å ha sagt det så ingen skal misforstå. Det foregår ting i menigheten 
som er bra. Det er ikke slik at menigheten er lik verden i den forstand at Jesus 
har forsvunnet ut og ikke er hode lenger. Jesus har full kontroll på alle ting og 
det blir feil å si at menigheten er blitt lik verden. Men noen gang kan det helt 
klart se ut som det.
 
Det foregår ting i menigheten akkurat som det gjør utenfor menigheten. 

Selvmord, abort, skilsmisser, mobbing, baktalelser, kleskoder, kameraderi, 
partier, politikk, røyking, drikking, festing, ungdomskultur, «klikker», dop, 
pillemisbruk, utukt, hor, økonomisk svindel, løgn og bedrag, osv.

Saken er den at det er noe forskjellig hva vi oppfatter av to grunner. Vi er 
uvitende og tolerante og vi skyver det under teppe. Hovmod.

Vi er feige å tørr ikke ta det opp. Hovmod og unnfallenhet. Dette i si seg selv 
er den «verste synden» - å ikke ta et oppgjør med synd og «uvaner» i 
menigheten. En av de verste uvanene i en større menighet er selvfølgelig at vi 
ikke gidder å knytte kontakt med de som er søkende for vennskap. Vi klikker 
oss sammen og er ultra uvillig til å slippe noen inn i vår krets.

I en større menighet la oss si ca 2000 med-lemmer og ca 500-800 på møtene 
kan du antagelig komme å gå «usett» i 10 år. Hallooo vi snakker om at en av 
Jesus minste blir oversett i 10 år. Jeg er skyldig, du er skyldig og alle er 
skyldige fra pastorer til eldste og andre «ledere». For hvis det er slik leder vi 
IKKE lenger. 

Vi higer etter å se at menigheten vokser, men gidder ikke gå bort å si hei til et 
ukjent ansikt etter møte. 

For å ta kanskje det verste først. Baktalelsene. Utad er vi så fromme at vi ikke 
engang kan nevne et navn uten at vi mener å ha kommet i skade for å 
baktale. Vi virker så ytterst fromme at det er til å spy av. Men sannheten er at 
når vi kommer inn i vår innerste sikkerhetssone, med ektefeller og svært gode 
venner så varer ikke dette lenger. Jeg sier ikke at vi ikke skal kunne samtale i 
tjenesten om de vi har fått på hjerte av Herren og som vi betjener og at mann 
og kone ikke skal kunne ha samtaler om andre i menigheten, men jeg snakker 
om det som kan bli til skade for vedkommende dersom det begynner å bli et 
rykte i menigheten om noe som er en løgn. De som har startet dette ligger 
dårlig an for å si det sånn. 

I Filippinene er dette så utbredt at det er nærmest helt vanlig å bruke hele 
dagen til å sitte sammen og baktale andre. Det kalles «chismiss» og det er 
hobby på lik linje med TV titting, drikking og slossing. Her kommer en historie 
om hvor galt det kan ende etter at det har gått et par runder fra munn til 
munn.
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En av flere ganger var vi først på stedet etter en motorsykkel ulykke uten 
hjelm. Sykehusene her er fulle av slike skader. Vedkommende lå med ansiktet 
ned i en blodpøl og etter hvert kom det mange skuelystne, men ingen hjalp. Vi 
fikk lagt han over i mer eller mindre stabilt sideleie og bestilt ambulanse. At vi 
ba om helbredelse skulle være unødvendig å tilføye, men like vel; vi gjorde 
det. Med fornuften og i Ånden. Det er vel derfor han lever i dag tror vi. All ære 
til Jesus.

Alkohol var selvfølgelig med i bildet og situasjonen var kritisk da de dro av 
gårde med ham i ambulansen. Vi fortsatte imidlertid å be, med stor tro. Det 
viste seg at dette var en venn av en broder, en av våre entreprenører for 
CubeX Housing Corp., også han var virkelig glad for at vi var kommet til 
stedet. Også han mente at det var Jesus som hadde reddet hans venn den 
dagen. Alltid all ære til Jesus. AMEN.

Men, etter to dager fikk vi vite av naboene at han var død. Jeg trodde ikke noe 
på det og sjekket med vår broder. Han sa at det er løgn fordi vedkommende 
levde, men var i koma. Vi ble enige om å fortsette å be. To dager etter det fikk 
vi vite enda en gang av naboer at nå var han virkelig død. Vi sjekket igjen og 
fikk vite at nå var han ute av koma og til observasjon. Han ble utskrevet ikke 
lenge etter og vår broder ga sin venn ettertrykkelig beskjed om at han var i 
livet på grunn av Jesus. At han hadde troende som ba for ham. Han sa seg 
enig og lovet å komme på besøk i kirken.

Har ikke sett ham, men vi er jo vant til at de fleste ikke er villige til å komme 
tilbake å gi Jesus Ære. Vi har derimot blitt fortalt av naboen at han stadig 
kjører rundt full på en motorsykkel uten hjelm. Det tror vi derimot på. Far vi 
ber i Jesus navn om at han ikke må dø i sin synd.

Som vi ser så skal man ikke tro på noe av det man hører og bare halvparten 
av det man ser. Ja uten å sjekke om det er i Skriften. For å være sikker.
Vel det er selvfølgelig noe drøyt, men man må forholde seg til Skriften når man 
hører historier. Vi synder alle på dette området og det er unnfallenhet som er 
på sitt verste.

19 Du skal ikke ta imot en anklage mot en eldste uten at den blir støttet av to 
eller tre vitner. 20 Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for  
at også de øvrige må frykte. 21 Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de 
utvalgte engler: Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. 
22 Vær ikke snar til å legge hendene på noen! Gjør deg ikke medskyldig i 
andres synder! Hold deg selv ren! 1Tim 5:19-22

videre:

20 For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når 
jeg kommer – og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være 
strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, 
uorden. 21 Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at  
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jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har 
omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med. 
2Kor 12:20f

Baktal ikke hverandre, brødre! Den som baktaler en bror eller dømmer sin 
bror, han baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da 
er du ikke lovens gjører, men dens dommer. Jak 4:11

Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som 
kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller 
baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang 
spise sammen med. 1Kor 5:11

og mange, mange andre steder står dette meget klart.

La oss avslutte med noe som eksisterer i dag og som har alltid eksistert i 
menigheten. Om dette går under synd eller ikke får den enkelte gjøre seg opp 
en mening om, men en ting er sikkert, bra er det ikke. 

Vi har en tendens til å følge verden i den kleskoder og språkbruk. Om dette er 
å bli tilsølt av verden får også den enkelte gjøre seg opp en mening om. Jeg 
vet også at jeg er i ferd med å dra på meg et rykte om å være «lovisk», men 
det bryr jeg meg ikke noe om. Så vidt jeg vet så har jeg rykter som «lovisk», 
radikal, fundamentalistisk, konfronterende, spisse albuer og andre ting i 
sekken allerede. Jeg vil bare minne om at å være «lovisk» er å tro at man blir 
rettferdiggjort av å holde loven. Enhver kan jo gjøre seg opp en mening om 
forfatteren etter å ha lest boka og hvis noen har noe klage på så send klagen 
videre til Hovedforfatter. 

Hvis vi ikke kan være radikal, holde på fundamentet, være konfronterende for 
Jesus så får vi heller la være, men en dag vil vi få spørsmålet hvorfor vi lot 
være. Akkurat som Vår Herre og Mester, Jesus Kristus, ikke hadde en 
konfronterende tjeneste. Den var så konfronterende at det kostet Ham livet.

Så tilbake til «verdens kleskoder og språkbruk»

Det er helt klart at spesielt i ungdomsmiljøet og også spesielt i 
«ungdomsmiljøet konfrontert av senior miljøet» er det mye som skurrer. De 
eldre skal ikke være så opptatt av tingene som de er og ungdommen skal ikke 
ta så lett på tingene som de gjør. La oss forklare.

Når utringning av blusen er så stor at så fort sangerinnen lener seg frem 20 
cm så faller nesten hele puppen ut så er det klart at selv noen i 
ungdomsmiljøet vil reagere. At de eldre reagerer må ungdommen forstå. At 
derimot pastoren ikke reagerer kan derimot ingen forstå. Det kan hende at 
vedkommende er i familie. Dette eksempel bør sette nok fokus på problemet 
rundt dette uten at vi trenger å nærme inn på hvert eneste eksempel som 
forekommer. Det vi imidlertid vil gjøre er å gi de graverende eksempler på hva 
som forgår og ikke foregår.
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Tidlige troende: Kristendom i dag:

Villige til å selge alt de hadde
for fremgang for evangeliet

Kjøper et flott hus til mange millioner 
og en bil til en million og går i en 
klubb kalt kirke 

Slått, pisket, myrdet, undertrykket, 
fengslet for evangeliet

Står i koselige kirkebygninger og 
holder på med all mulig aktiviteter og 
håper noen vil komme

Forkynte sunn sann lære og mediterte 
på Ordet for å bli mer kjent med Jesus

Vanner ut evangeliet så det til slutt 
ikke har noe å gjøre med Skriften

Troende ivrige etter å lære alt om 
Jesus

Såkalte troende kan et par vers som 
tilfredsstiller deres ego

Villige til å ta opp sitt kors hver dag Ikke villig til å gjøre noe som helst

Lys i verden, levde et uselvisk liv til 
etterfølgelse

Ønsker å skli inn i verdsligheten å 
gjøre som vantro

Tjeneste for andre Bare om meg, meg, meg, meg

Messias gjør fred mellom man og Gud Blir korrupt og «tror» på Jesus for å få 
en billett til Himmelen.

Blir født på ny Trenger ingen endring uansett ...

Listen kunne vært lang. Meget lang. 

Som skjønner er det mer enn bare uvaner vi vil til livs. Vi vil til livs en livsstil 
som er kommet inn i menigheten. Som gjenspeiler seg i alt og alle. Dette er 
hovmod og det må bort skal menigheten igjen bli et sted som mennesker blir 
tiltrukket av.

Det er ikke slik at mennesker blir tiltrukket av en dårlig kopi av noe de allerede 
har. Vi vinner ikke verden ved å bli lik verden. Vi må kunne tilby noe som 
verden ikke har. Vi må kunne tilby noe som verden lengter etter. Det heter 
kjærlighet, fred og glede som er Åndens frukt, en frukt av gjenfødelse.

Så får det heller være at man blir mobbet for alt fra kleskoder og språkbruk. 
Så får vi si nei til tatoveringer og røyken. Så får vi si nei takk til rødvin og 
joint. Noe må vi vel klare å gjøre/la være å gjøre for Jesus. Skulle det være 
vanskelig å ta på en annen bluse hvis noen tar anstøt? Hvis et eldre ektepar 
mener at vi skulle kle oss pent og komme tidsnok til møte skulle da 
ungdommen gi dem rett? Eller være i opposisjon som verden og komme 
slentrende 20 minutter for sent i halvsøvne med skrukkete møkkete klær med 
halve ræven ute?

Jeg foreslo en gang om vi skulle begynne møte en gang en time tidligere (fra 
11 til 10) siden alle så ut til å slik hastverk med å komme seg hjem til poteter 
og middag. Men da fikk jeg til svar at; «nei heller en time senere for hvis vi 
flytter det til 10 kommer det vertfall ingen ungdommer».
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Snakk om å være giddeløse for Jesus. Vi må altså ha flere møter på en søndag 
fordi ungdom har festet for mye om lørdagen til å gidde, orke eller må bli kvitt 
fyllesyke for å gå på møte. Så derfor er det hos de fleste store menigheter gitt 
opp og være en flerkulturell, flergenerasjons menighet.

Og mens vi snakker om kulturell. Jeg var vitne og tilhører en gang på et 
menighetsmøte at våre søstre og brødre i Jesus Kristus ble titulert «de derre». 
Og det av en som ikke engang var født norsk. Ikke det at det gjør det noe 
verre eller bedre, men det viser i alle fall et ultra hovmod av verdensklasse.

Jeg hørte en pastor si en gang med tårer i øynene at han hadde vært Time 
Square Church i NY og hvor begeistret han var av å se alle hudfarger, 
mennesketyper (ex halliker og ex prostituerte og godtfolk) og alle aldre samlet 
under en gudstjeneste. Vel det skulle jo være det naturlige ikke det unaturlige. 
(Som det antagelig er i den kirken).

Så langt har vi nemlig kommet at det naturlige her blitt det unaturlige og vise 
versa. Som Jesus advarer mot i Matteus 24 og Lukas 21, samt Paul beskriver i 
Romerbrevet første kapittel og som også andre som Peter nevner i sine brev. 

1 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 
2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, 
overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for 
det hellige, 3 uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, 
voldsomme, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, oppfarende, oppblåste, 
slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. 5 De har skinn av gudsfrykt, men 
fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. 2Tim 3:1-5

Så vi spør, kan det være mulig at vi kan ydmyke oss et par hakk for å komme 
dette til livs. Det er tross alt bare verden som har sneket seg inn i menigheten. 
Det er jo slik at de som sniker seg inn i menighet skal bli forvandlet når de ser 
hvilken Jesus vi tilber. Det er blitt kompromisset over lang tid og vi må være 
villige til å ta et oppgjør med hovmodet. 

Det er jo selvfølgelig forskjellige arter av grov falsk handlemåte i menigheten. 
Her er en.

Det inviteres til nattverd og man kommer med følgende invitasjon:
«For dere som ikke har gjort dette før og som ønsker å invitere Jesus inn i 
deres liv så er det bare å komme å drikke å spise så vil det bli tatt som et tegn 
på at dere er et Guds barn». (Se egen omtale under det eldgamle falske.)

Hvor innmari ille falskt kan det bli. Vi har i et annet Kapittel snakket om det 
falske med en «frelses- bønn», men dette overgår jo all fantasi. Dette er fordi 
man ikke vil støte noen. Så man følger ikke den gamle tradisjonen om å 
komme frem og bøye kne. Man har ikke frimodighet nok til en gang å spørre 
om noen vil omvende seg å få tilgivelse for synder ved håndsopprekking.
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Og her kommer vi jo til en annen del av uvaner og synd i menigheten. «Alter 
kallet» eller hva vi ønsker å bruke av navn på en invitasjon til å bli ledet til å 
bekjenne synder og få tilgivelse og bli rettledet til å bli regnet blant dem som 
har fått arvedel gjennom å bli helliget gjennom troen på Jesus. Det er ikke 
eksisterende lenger. Det skulle jo aldri være et møte uten en oppfordring til å 
komme inn for Herren å bekjenne synder. Til og med sier Skriften:

Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere 
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Jak 
5:16

Omvendelse er en daglig sak. Eller er det ikke lenger nødvendig med dette?

Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og  
hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Luk 9:23

Har vi blitt så hovmodige at vi tror at dette ikke lenger er nødvendig? At vi 
etter Guds Allmektige Standard ikke synder selv en eneste dag? Jeg er sikker 
på at hvis Han som er den eneste som kan se inn i mitt hjerte brettet det ut 
for meg i fult Hellig lys ville jeg kastet med ned og søkt tilflukt under et teppe. 
Jeg ville antagelig ha vanskelig for å komme over en slik «fornedrelse».

Kan vi huske på at vi ikke kan se vårt eget ego slik Jesus ser det. Og andre 
ting som vi ikke er villige til å gjøre er sette:

13 Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham 
lovsynge! 14 Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, 
og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Og troens 
bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort 
synder, skal han få dem tilgitt. 16 Bekjenn derfor deres synder for hverandre 
og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes 
bønn har stor kraft og virkning.

17 Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om 
at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden.  
18 Og han bad igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. 19 Mine 
brødre! Dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender 
ham, 20 så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne 
vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder. Jak 5:13-
20

Vi kjenner så godt til disse skriftsteder, men vi er ikke villige til å underordne 
oss. Det er endeløst med ting vi ikke ønsker å underordne oss i menigheten. Vi 
snakker om endeløst. Tror vi at vi har blitt bedre eller verre med tiden? Tror vi 
at vi er bedre enn Korint, eller Roma eller alle de andre byene med en 
lysestake. Tror vi virkelig at hvis Jesus skulle skrive et brev i dag til 
menigheten i LA, NY, Oslo, London, Tokyo eller Sydney eller Reykjavik eller Rio 
at det hadde vært rose brev på rosa sider?
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Det er så mye å rette opp at det nesten ikke er mulig å se enden. Det som er 
saken er dette:

13 Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske 
den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan 
ikke tjene Gud og mammon. 14 Fariseerne hørte alt dette, og pengekjære som 
de var, spottet de ham. 15 Og han sa til dem: Dere er slike som rettferdiggjør 
seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres. For det som 
mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne. 

16 Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes 
evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. 17 Men 
før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort. 
18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver 
hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver 
hor. Luk 16:13-18

1 Da talte Jesus til folket og til sine disipler 2 og sa: På Mose stol sitter de 
skriftlærde og fariseerne. 3 Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og 
holde. Men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det 
ikke. 4 De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes 
skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger. 5 Alle sine gjerninger 
gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør sine bønneremmer brede og sine 
minnedusker store.

6 De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste seter i 
synagogene, 7 få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. 8 Men 
dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle 
brødre. 9 Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han 
som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres 
lærer, Messias. 11 Men den største blant dere skal være tjener for de andre. 
12 Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv,  
skal opphøyes. 13 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger 
himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd 
med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.

14 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, 
og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere 
dom. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring 
over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør 
dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv! 16 Ve dere, 
blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen 
ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden. 
17 Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet? 

18 Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved 
offergaven som ligger på alteret, han er bundet. 19 Dere blinde! Hva er størst: 
Gaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved 
alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det. 21 Og den som 
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sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. 22 Og 
den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som 
sitter på den. 23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende 
av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: 
Rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke 
forsømmes. 24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! 

25 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene 
utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. 26 Du blinde fariseer! 
Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! 27 Ve 
dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som 
utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags 
urenhet. 28 Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig 
er dere fulle av hykleri og lovløshet. 

29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som bygger profetenes 
gravsteder og pryder minnesmerkene over de rettferdige, 30 og sier: Hadde vi  
levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i 
profetenes blod! 31 Slik vitner dere om dere selv at dere er barn av dem som 
slo profetene i hjel. 32 Så fyll da opp deres fedres mål! 33 Slanger! 
Ormeyngel! Hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? 34 Derfor, se, jeg 
sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere 
drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge 
fra by til by.

35 Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på 
jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias' 
sønn, han som dere slo i hjel mellom templet og alteret. 36 Sannelig sier jeg 
dere: Alt dette skal komme over denne slekt! 37 Jerusalem, Jerusalem! Du 
som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg 
ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men 
dere ville ikke. 38 Se, huset deres skal bli liggende øde! 39 For jeg sier dere: 
Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som 
kommer i Herrens navn! Matt 23:1-39

Ja dette sier alt. Det er her vi må starte. Vi må forstå at dette angår oss alle. 
Da vil vi kanskje ydmyke oss til å ta en helse sjekk som det så morsomt heter. 
Det er selvfølgelig ikke en helse sjekk som trengs men en hovmod sjekk.

Altså ikke en «helsesjekk» for å finne ut om alle er fornøyd, men en 
hovmodsjekk for å finne ut om Jesus er fornøyd. Ikke en helsesjekk på kjødet 
men, en hovmodsjekk på hjerte. 

Vi kan ikke la være å nevne dette, så kan jo alle og enhver sjekke seg selv å gi 
rapport til Herren om de trenger å omvende seg å få tilgivelse:

1 Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, 2 og vandre i kjærlighet,  
likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et 
offer, en vellukt for Gud. 3 Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må 
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ikke engang nevnes blant dere – som det sømmer seg for hellige – 4 og heller 
ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. 
Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! 5 For dette vet og skjønner dere at 
ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk 
– han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike. 6 La ingen bedra 
dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede 
kommer over vantroens barn.

7 Gjør derfor ikke felles sak med dem! 8 Dere selv var jo en gang mørke, men 
nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! 9 For lysets frukt består i all 
godhet og rettferdighet og sannhet. 10 Prøv da hva som er til behag for 
Herren! 11 Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! 
12 For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale  
om. 13 Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir 
åpenbaret, er lys. 14 Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra 
de døde, og Kristus skal lyse for deg.

15 Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,  
16 så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. 17 Vær derfor ikke 
uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje! 18 Drikk dere ikke drukne 
av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, 19 så dere taler 
til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller  
for Herren i deres hjerter, 20 og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår 
Herre Jesu Kristi navn. 21 Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Ef 
5:1-21

 Kapittel 21 - Uviljen til konfrontering
En gang kom jeg i «skade» for å kommentere til noen religiøse personer at jeg 
har en «konfronterende tjeneste». At den tjenesten jeg står i er og blir at jeg 
er nødt til å være konfronterende ganske så ofte. Jeg fikk høre; «hvor står det 
om i bibelen? At man kan ha en «konfronterende tjeneste?» - Vel jeg kan 
fortelle leseren og alle andre at hvis din tjeneste for Herren Jesus Kristus ikke 
er konfronterende så har du ingen tjeneste i det hele tatt.

11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter 
oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og 
rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det 
salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi 
herlighet, 14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all 
urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode 
gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen 
forakte deg. Tit 2:11-15

2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med 
all tålmodighet og lære. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den 
sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, 
etter som det klør i øret på dem. 4 De skal vende øret bort fra sannheten, og 
vende seg til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en 
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evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. 2Tim 4:2-5

Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i 
de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! 1Tess 5:14

Men dem som synder, skal du irettesette i alles nærvær, for at også de øvrige 
må frykte. 1Tim 5:20

En klok sønn hører på sin fars tilrettevisning, men en spotter hører ikke på 
irettesettelse. Ord 13:1

Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. Ord 27:5

Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mer velvilje enn den som 
smigrer med sin tunge. Ord 28:23

Kanskje de som påstår at man ikke skal konfrontere og irettesette kan holde 
kjeft etter å ha lest dette. Stoppe opp med sin hovmodige holdning og 
omvende seg. De er noen feiginger som ikke eier kjærlighet fordi hvis du ikke 
konfronterer, irettesetter og formaner din bror etter skriften så har du ingen 
brødre! For et hovmod!

Ingen skal forakte en som gjør en evangelist gjerning. Ikke uten at det en dag 
må svares for det. Hvis man da ikke omvender seg.

Det er ikke nødvendig å komme med denne alltid etterslengende «frasen» om 
at vi skal gjøre alt i kjærlighet. En som babler om dette hele tiden er hyklersk 
og hovmodig. Han skjønner ikke alvoret og har ingen forståelse av at selv en 
far bruker sønner til å holde datter stille selv om hun hyler aldri så mye når et 
sandkorn fra øyet må fjernes.

Her er Jesus i møte med noen som trengte å høre sannheten og mer kjærlig 
enn dette kan det ikke bli. For det er Kjærligheten Selv som taler;

Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du: 
Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i 
himmelen. Kom så og følg meg! Mark 10:21

I KJV oversettes det; ta opp ditt kors og følg meg.

Men vi er noen pinglete feiginger som er unnfallende i å advare de som er på 
vei utfor stupet.

Shared from Why Revival Tarries (1959) av Leonard Ravenhill:
Could a mariner sit idle if he heard the drowning cry? Could a doctor sit in 
comfort and just let his patients die? Could a fireman sit idle, let men burn and 
give no hand? Can you sit at ease in Zion with the world around you DAMNED?

(Kan en sjømann sitte inaktiv hvis han hørte en som var i ferd med å drukne 
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gråte? Kan en lege sitte komfortabel og bare la sine pasienter dø? Kan en 
brannmann sitte inaktiv, la menn brenne og uten å gi en hånd? Kan du sitte 
rolig i Sion med verden rundt deg fordømt?)

Vi spør; er det formålstjenlig å advare en gang for lite eller en gang for mye? 
Det sier seg jo selv. Men i menigheten i dag er det slik at vi blir advart mot å 
advare. Vi sier: «Det kan jo hende vi tar feil, er feilinformert eller at det ikke er 
så ille som det ser ut til». For noe sludder. Rop ut heller en å ti stille. Tar du 
feil; ingen skade skjedd. Men hvis du ikke gjør det og det stemmer kan 
resultatet være verre en døden ...

En meget viktig sak som må konfronteres i denne sammenheng er familie 
klaner i store og små menigheter. Familien, den kjødelige, kommer alltid foran 
Guds ord. Merkelige greier. At vi ikke kan begripe at det er å gå i en dyp farlig 
felle:

For de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. Joh 12:43

De vil heller holde seg inne med sin kjødelige familie enn med Gud. 

Jeg konfronterte en gang en eldste med at hans bror (i kjødet) levde i synd og 
samtidig hadde en ganske så ledende rolle og ble sett ganske så opp til i 
menigheten. Spesielt av de yngre. Jeg spurte hvorfor er det ingen som tar 
affære. (Jeg hadde da gjort dette og advart broderen). Jeg fikk til svar at man 
greide ikke fordi det var og ble for sårt. Er det kjærlighet? I min egen familie 
har vi måtte gjennomgå mye fordi min avdøde far var av den oppfatning at 
hvis vi ikke advarte så var vi faktisk ultra ukjærlige.

For hva skjer? Jo den som er på vei til Helvete blir ikke advart og vi som er på 
vei til Himmelen forandrer retning på grunn av unnfallenhet. Som sikkert nevnt 
før i et annet kapittel; det kan skrives en bok om unnfallenhet i menighetene. 
Det er rett og slett en tilstand som er blottet for kjærlighet og hvis vi ikke 
begynner å advare vil mange ha et stort problem en dag. For IKKE å ha hatt 
kjærlighet.

Hvor kommer all denne feigheten og likegyldigheten fra? Jesus er jo soleklar 
om hvordan vi skal oppføre oss. Vi er fortalt i sterke ordlag at vi skal advare. 
Likeledes under den gamle pakt:

17 Menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et 
ord av min munn, skal du advare dem fra meg. 18 Når jeg sier til den 
ugudelige: Du skal visselig dø! – og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer  
den ugudelige for hans ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den 
ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din 
hånd.

19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin 
ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings 
skyld, men du har reddet din sjel. 20 Og når en rettferdig vender seg bort fra 
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sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han 
skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige 
gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg 
kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den 
rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, 
fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:17-21

Vi anbefaler også leseren til å lese Esek 33: -

Herren taler om Esekiels kall til å være vekter for Israel, 1-9. Den som vil 
omvende seg, skal leve. Men den som gjør urett, skal dø, 10-20. Profeten får 
høre at Jerusalem er tatt. De som ennå bor blant ruinene, blir minnet om å 
leve etter det ord de hører fra profeten, 21-33.

Jesus ga jo sitt liv, men var det noe som tok livet av Ham så var det jo Hans 
konfrontasjoner med de som kalte seg støtten i menigheten. Først og fremst. 
Men resten av menigheten også. Ingen som har lest Skriften i mer en 10 
minutter (vi snakker da om de fire Evangelier) kan benekte at de møter en 
konfronterende Jesus. Han er ytterst konfronterende i all sin gjerning og lære. 
Vi ser ikke noen grunn til å gi referanser til dette da det tar, for den som ikke 
har lest i Skriften, som sagt bare 10 minutter, og du vil møte denne Jesus vi 
her snakker om.

Men en referanse kan vi jo gi;

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt  
ord, da er dere i sannhet mine disipler. Joh 8:31

og like etterpå;

Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en 
drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i 
ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens  
far. Joh 8:44

med dette som resultat;

De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av 
templet. Joh 8:59

Når de som kaller seg støtten ikke finner en konfronterende tjeneste i Skriften 
så er de altså blinde. Eller de har rett og slett ikke lest Skriften engang i 15 
minutter. Og når de da konfronterer noen som påpeker at vi trenger å vandre i 
Jesus fotspor med at dette ikke står i Skriften så er de i tillegg blinde veiledere 
og har et hovmod og en vantro som er av det ondt. De må omgående 
omvende seg med ansiktet badet i tårer og angre sin totale uvitenhet og 
uforstand og begynne å lese Skriften med andre briller.

1 Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt 

121



som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i 
den kamp vi har foran oss, 2 med blikket festet på Jesus, han som er troens 
opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han 
tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av 
Guds trone. 3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for 
at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.

4 Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. 
5 Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn: Min sønn! 
forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. 6 For 
den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar 
seg av. 7 Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere 
som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? 8 Men 
hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og 
ikke sønner.

9 Dessuten: Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt 
for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve? 
10 For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. 
Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. 11 All 
tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden  
gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. 12 Rett 
derfor opp de slappe hender og de svake knær! 

13 La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller 
blir helbredet. 14 Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten 
helliggjørelse skal ingen se Herren. 15 Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. 
La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. 
16 Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin 
førstefødselsrett for et eneste måltid mat. 17 Dere vet jo at da han senere ville 
arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant 
ikke rom for omvendelse.

18 For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og 
skyer, mørke og storm, 19 til basunlyd og en røst som talte slik at de som 
hørte den, bad om at det ikke måtte bli talt mer til dem. 20 For de kunne ikke 
utholde den befaling som ble gitt: Om det så er et dyr som berører fjellet, skal  
det steines! 21 Og så fryktelig var synet, at Moses sa: Jeg er slått av redsel og 
skjelver. 

22 Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det 
himmelske Jerusalem, til englenes myriader, 23 til høytidsskaren og 
menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som 
er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, 24 til Jesus, mellommannen 
for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod.

25 Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste  
ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender  
oss fra ham som taler fra himmelen. 26 Hans røst rystet den gang jorden. Men 
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nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men 
også himmelen. 27 Men dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting 
som rystes skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke 
kan rokkes, bli stående. 28 Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la 
oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og 
ærefrykt. 29 For vår Gud er en fortærende ild. Heb 12:1-29

Vi bommer i dag totalt på begrepet ondskap. Fordi vi reagerer, beregner, 
dømmer og sammenligner etter kjødet. Hvis vi ikke advarer og formaner et 
søsken og samtidig kaller oss Guds Barn er vi rett og slett onde.

Du må ikke tro at alt det som verden regner som ondt; voldtekt, mord, ran, 
osv er noe som helst ondt i forhold til å lure et søsken til Helvete. Ja for det er 
det vi gjør hvis vi skjønner at noen er på vei ut for stupet og vi overbeviser 
dem om at alt er OK. I stedet for å advare, konfrontere de med sin vandring og 
oppfordre de til å vende om.

Hvis vi skal legge de Åndelige realiteter på dette blir vi nødt til å legge det 
under dette;

19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket 
mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør 
det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal 
bli refset. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans 
gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud. Joh 3:19-21

og

Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier? Luk 
6:46

Så når vi da tar inn over oss at dette er realiteten hvis vi ikke konfronterer en 
som er i ferd med å gå fortapt, men heller forsikrer han om at han er OK, så 
blir det å komme under at vi hater lyset. Og hater vi lyset så kan vi jo selv 
regne ut hva vi elsker. 

 Kapittel 22 - Uviljen mot å kaste ut urene ånder
Da jeg tjenestegjorde i Oslo for de hardest rammet av djevelen ble vi ofte 
konfrontert med urene ånder og besatte personer for ikke å si demoner. Da det 
overhode ikke er undervisning i menigheter i «vesten» om dette slaget må 
man stole på at det man leser i Skriften vil fungere i praksis. Jeg husker jeg 
snakket med en pastor om dette og han bare unngikk spørsmålet.

Senere luftet jeg det i flere sammenhenger, men jeg ble nærmest bedt om å 
holde kjeft fra pastorer og andre. Herren hadde derimot satt meg i forbindelse 
med afrikanere som kan en del om dette og hvordan Skriften fungerer i 
praksis. Men heller ikke her følte jeg at jeg fikk svar på det jeg lurte på.
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Hoveddelen av det som kom frem er at vi skal fokusere på Jesus ikke på onde 
ånder og demoner. Vel, «that goes without saying» - selv en søndagskole elev i 
femte klasse vil forstå det. Dette er bare unnskyldninger fordi man ikke har 
peiling. 

Senere derimot, da vi begynte vårt virke i Filippinene, fikk jeg bein å gå på og 
ble nærmest kastet inn i dette. Det er ganske hovmodig av troende å unngå 
dette «tema». Vel skal vi fokusere på Jesus og Evangeliet, men gjør vi det 
leser vi om hvordan Hans virke nærmest hadde å forholde seg til dette like 
mye som fysiske sykdommer.

15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all 
skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke 
tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn 
skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. 18 De skal ta slanger i 
hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal 
de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Mark 16:15-18

Dette er vår kommisjon, vår kommando og vårt virke. Som vi ser så skal dette 
med å drive ut onde ånder likestilt med å tale i tunger. Altså helt naturlig for 
en gjenfødt. Men det er det ikke. Hvor mange som taler i tunger har kastet ut 
en eneste ond ånd? Selv om dette er i klartekst i det meste av skriften 
fungerer i ikke i dette i tjeneste. Hovmod og atter hovmod.

Du kan rett og slett ikke fungere som verken, prest eller forkynner i 
Filippinene, og sikker andre land og kontinenter som Syd Amerika, Afrika og 
Australia/Asia, uten å sette seg inn i de innfødtes holdning til natur og 
«Albularyo» (15) - altså alt som har med «healing», hekse- og trolldoms kunst 
og overnaturlige ting inklusive medium og kontakt med ånder og døde 
mennesker. I Karibien er jo dette helt klart verdenskjent med alt det vi har sett 
på film fra James Bond til tredje klasses skrekkfilmer. De fleste har vel også 
lest noe fra Nicky Crus.

Den katolske kirke har ikke tatt konsekvensen av dette med å konfrontere, 
binde og kaste ut urene ånder. Heller ikke tatt konsekvensen av å konfrontere 
de som bedriver disse håpløse ritualer og synder. Dermed har dette mikset seg 
inn i den katolske lære og forståelse av det åndelige. Det er en usalig miks av 
verste sataniske manipulering. Dette er helt klart et bilde på hva som foregår i 
vesten.

Der har man tillatt tilnærmelser til New Age og andre religioner som har sine 
demoniske ritualer. Tarotkortene og «healing» er nærmest godkjent i visse 
kretser. Å ikke konfrontere dette er totalt unnfallenhet og vil ikke bli sett mildt 
på på Dommens dag. Samt yoga og andre hindu greier.

Videre har man ingen forståelse om hva som er urene ånder, demoner og 
spiritualitet fra djevelen. Ta for eksempel en type «epilepsi». Det er til og med 
beskrevet i bibelen som en uren ånd.
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14 Da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem og noen 
skriftlærde som var i ordstrid med dem. 15 Og straks alt folket fikk se ham, 
ble de forferdet, og de løp til og hilste ham. 16 Han spurte dem: Hva er det 
dere strides med dem om? 17 En i folkemengden svarte ham: Mester, jeg har 
ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd. 18 Når den tar tak i ham, 
sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine 
disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. 19 Han sa da 
til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal 
jeg tåle dere? Før ham til meg! 20 De førte gutten til ham, og da han så Jesus, 
begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg 
og frådet. 21 Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med 
ham? Han svarte: Fra barndommen av. 22 Ofte har den kastet ham i ild og i 
vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss 
og hjelp oss. 23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.  
24 Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro! 25 Da Jesus så at 
folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den: Du stumme og 
døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham! 26 Da 
skrek den høyt og slet hårdt i ham og fór ut av ham. Han lå som livløs, og 
mange sa: Han er død. 27 Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp,  
og han stod opp. Mark 9:14-27

Hvis i tror at vi ikke finner «sykdommer» av denne art i dag så tar vi 
skammelig feil. Så ønsker vi å bli kalt gjenfødte må vi tak i dette å forklare 
dette inngående på møter, seminarer og bibel skoler. Men ingen kan på grunn 
av hovmod. Jeg anbefaler; ta kontakt med noen som har studert dette 
nærmere og start omgående.

Som en del av tjenesten i å betjene de utslåtte i Oslo ble vi etter hvert ganske 
ofte ledet til å besøke i fengsler, men også på steder som f.eks. psykiatrisk 
avdelinger i Lier og Blakstad. Å besøke der er noe helt annet enn i fengsler. 
Man kan nesten fysisk ta og føle på det demoniske. Også blant de som jobber 
der. Ikke tro at man kan jobbe på et slikt sted uten å bli påvirket hvis man ikke 
er beskyttet. Sier man Jesus høyt i korridoren der er det nesten som hele 
huset med leger, pleiere og «innsatte» rister i grunnvoldende. Du tviler? Vel 
hvorfor ikke ta deg en tur? Men be først om å bli beskyttet.

Det triste og det hovmodige med denne delen av vårt virke er at vi nesten ikke 
vil tro at dette kan være tilfelle. Og rett og slett ikke tilfelle utenfor asylets 
vegger. Demoner, urene ånder og psykiske lidelser kan liksom ikke finnes i 
dagliglivet. Vertfall ikke i Norge. Vel de som tror det er hovmodige og må tro 
om igjen.

 Kapittel 23 - Foretakskirkens organisasjon
En eldre kom til meg en gang og stilte følgende spørsmål; «Er det mulig å 
drive en kirke uten hierarki?» Jeg trodde først han spøkte, men forstod at det 
var alvor. Svaret gir seg jo i Skriften. Det skal IKKE være hierarki i en 
menighet. Spørsmålet skulle jo vært; « er det mulig å ha menighet med et 
hierarkisk system?»
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Videre; en annen gang ble jeg nok en gang satt helt ut idet jeg forslo at vi 
skulle vente og spørre den Hellige Ånd; «Ikke nødvendig» var svaret - «dette 
har vi gjort så mange ganger og så dette kan vi». Snakk om hovmod. Jeg var 
sorgfull i flere dager. Jeg er sorgfull når jeg skriver dette. (Mulig nevnt før eller 
senere, men vi vil gjerne gjenta dette fordi dette er enten vi vil innrømme det 
eller ikke, tendensen.)

Saken er den at de fleste foretakskirker ønsker å være som de er. Det er 
sekter som absolutt ikke har tenkt å slippe kontrollen. Vertfall ikke til den 
Hellige Ånd. Muligens til et pastor team. Ja det er blitt sånn i dag at det er 
pastor team (eller leder team) i stedet for en pastor med ansvar. Det er som 
om vi ikke har mulighet til å stå frem å si: «så sier Herren». Vi har heller ikke 
muligheten til å prøve det hvis noen står frem. Vi begynner å snakke med 
andre å si; «hva syntes du om det»? Ja jeg er skyldig i det og «alle andre». Vi 
gjør ikke det vi skal. Nemlig sjekker om det er oppbyggende, formanende, 
trøstende og etter Guds Ord.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning 
og trøst. 1Kor 14:3

Vi faller hele tiden tilbake på det hierarkiske og gidder ikke en gang gå hjem å 
gå i samtale med Herren. Og hvis vi gjør det så er det mens vi ser en 
fotballkamp på TV. Det er menigheter som er mer opptatt av fotball en Jesus. 
Dette er foretakskirker hvor pastoren er mer opptatt av helten i helte laget en 
Helten.

Ja her kommer en kort historie; Jeg hadde parkert bilen og var på vei til 
menighetslokalet, da jeg stopper opp for å vente på grønn mann. Det er en av 
mine store uvaner at jeg går på rødt i Oslo litt for mye. Men jeg stopper opp 
fordi det står en pastor og venter på grønt også. Muligens fordi det var så mye 
biler at det er umulig å gå på rødt uten fare for livet. Det er oftest derfor jeg 
stopper opp. Jeg har blitt noe bedre nå, men må stadig jobbe med saken. 
Samme som med å holde fartsgrensen. Stort problem. Jesus hjelp meg.

Så vi står der og venter på «den røde plass» (noen ganger tar det jo 
«evigheter» før det skifter, særlig hvis du har det travelt) og jeg syntes han ser 
trist ut så jeg spør: «Hva er det med deg? Du virker så trist». Han sier: «Ja 
Vålerenga (eller var det Molde) tapte i går». Jeg detter nesten ut på rødt. 
«Unnskyld?» - og han begynner å legge ut om hvorfor og hvordan og at det 
skulle aldri ha skjedd og det var den og den feilen i forsvaret og kanskje de 
burde skifte keeper osv, osv. 

Dette var en pastor. Neste gang jeg treffer han på «rødt» tror jeg nesten at jeg 
kommer til å gå på «rødt». Parabelt og litterært. Hvor ute å sykle kan du bli. 
Eller ute på vingen på etterskudd om du vil. En leder kollega som spør om 
dette (om han er trist for noe) er jo der for å dele livet og bære byrder. Hvis 
noen tror jeg kommer til å bære en byrde om et tap i Vålerenga/Molde 
(kanskje det var uavgjort?) bør de bytte klubb.
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Vi må legge av oss det barnslige i verden og komme inn under det barnslige i 
Kristus. Å være opphengt på noen som løper etter en ball, eller alt ballspill for 
den saks skyld er jo rene hysteriet. Vi er blitt bedt om å be uavlatelig. Studere 
Ordet dag og natt. De som hyler mest på en kamp er de som sovner under 
møte.

Og de som er slave av tippekampen er de som forbanner folk som går på 
travbanen. Jeg husker en gang jeg fikk slengt til meg; «åssen er det å ikke gå 
på travbanen lenger da?» (Nå er det jo galoppsporten jeg har vært sterkt 
involvert med i mitt liv ute i verden, men folk flest vet jo ikke forskjell). Jeg 
gadd ikke å svare. Jeg har selvfølgelig ikke slutten å gå på Øvrevoll etter at jeg 
kom til tro. Bare at jeg dukker opp der edru er jo et vitnesbyrd i seg selv. Jeg 
forkynner jo evangeliet der.

Så hvis noen andre enn presten i Vålerenga kirke forfekter at de forkynner 
«evangeliet» til «ape-berget» under en kamp så vil jeg ikke tro det er mulig. 
Vel alt er mulig for den som tror, men det er ikke det vi snakker om her. Heller 
ikke snakker vi om at presten i Vålerenga Kirke forkynner Evangeliet. Et 
annerledes evangelium, ja det vet vi. 

Jeg gir dette og andre eksempler, ikke for å henge ut noen, men for å la 
leseren forstå hvordan tankegang og oppførsel er i menigheten og blant eldste, 
pastorer og ledere. Vi er så inderlig beskyttet, og takk Jesus for det, men på 
feil måte så alt for ofte. Det er ledere i menigheter som aldri har vært ute i 
verden. Takk Jesus for det også, MEN når det har ført til at man ikke har 
peiling på noe som helst fordi man ikke engang har vært der og forkynt 
evangeliet og fått med seg en smule, er det ikke bra. 

Det som ofte er tilfelle er at man bor i et vakkert hus og går rett inn i en 
vakker bil og kjører ned til en vakker menighet og har samvær med vakre 
mennesker og drar hjem til en vakker middag og hører så på noen vakre 
lovsanger og går opp i en vakker seng og ber en vakker aftenbønn. Alt er 
liksom helt rosenrødt og det eneste man klager på er litt for lite sex med kona 
(eller omvendt) eller at barna ikke har god nok karakter på skolen. Man har 
kommet inn i et kristenliv som dreier seg om meg og min hobby. Ja det er det 
det er blitt. Menigheten er for mange en hobby og ikke noe mer. Et sted hvor 
man treffer venner og kan le sammen.   

Dette er foretakskirken. Vi er en organisasjon som ikke er noe bedre en 
hvilken som helst avdeling av Røde Kors. Vi oppfører oss som verden, vi har 
systemer som verden, de samme avguder som verden og vi er totalt besmittet 
av verden.

Vi tror at Jesus innførte demokratiet og holder på med lobbyvirksomhet i beste 
Frp stil for å fremme våre meninger uten å måtte ta ansvar. Innkaller til 
ekstraordinære menighetsmøter og diskuterer om det er lov for ungdommen å 
ha hull i olabuksa på formiddagsmøte. Blir enige om at ett hull på 
formiddagsmøte hvis det er nedenfor knærne og to hull på kveldsmøte så 
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lenge det ikke er på samme ben. På ungdomsmøte derimot kan tre hull 
forekomme, men ikke to fredager på rad.

Ungdomspastorene eller lederen er derimot ikke enig i dette så de (etter et par 
ukers vurderinger) appellerer i samlingsmøte på onsdag hvor de ber om et 
møte med ungdommen så ungdommen på 13 år kan få sagt sin mening. Det 
blir så demokratisk hemmelig valg på neste møte og de får inn et ganske delt 
valg resultat som de ikke kan ta med tilbake til neste samling så de ber om 
omvalg hvor de poengterer at bare de som føler at dette er en viktig sak skal 
stemme. Vi får da tre for og en imot, resten blanke. 

Vi ruster opp og drar til Kina og Afrika med en delegasjon som koster ca 
100.000 NOK og har et to dagers møte med ledelsen i den største menigheten 
i hovedstaden og blir enige om at vi skal gi hundre bibler som en prøveordning 
til neste år. Resten av uka er vi på stranda, sightseeing og restauranter og 
planlegger neste tur. Vi reiser så hjem og diskutere på flyet om noen husker 
om det var i budsjett for neste år. Vi kommer hjem og skriver om det på side 
to i menighetsblad med bilder og det hele og passer på å skjule hvor mange 
bibler som var avtalen (hvis vi får plass til det i budsjettet).

Det hele er surrealistisk for en som er brennende het og ønsker å 
tjenestegjøre, men som har prøvet så mange ganger og fått avslag at hun/han 
må bare gi tapt for byråkratiet å dra ut på egenhånd. Da man gjør dette får 
man høre at man er utenfor det som er kutyme i misjonsarbeidet og at man 
ikke har myndighet eller forståelse for saken. Man blir baktalt fordi man er en 
såkalt «løs kanon på dekk» når det heller er stikk motsatt at Eldsterådet har 
en helt batteri med «løse kanoner» av ulike «kaliber».

Eldsterådet tviholder på en hierarkisk oppbygging og lar enhver anledning som 
byr seg gå til lobby og underminerer all motstand med bibelvers tatt ut av 
sammenhengen i beste «Warren» stil. Kjører på med 40 dager med «En 
målrettet fiasko», med lærbånd rundt håndleddet som et bevis at man er med 
i klikken på 1200 og bytter ut Bibelen med «Et målrettet liv» og påtvinger alle 
ledere å studere en «Målrettet menighet». Da ingen vekkelse skjer kommer 
man med bedre unnskyldninger enn en gjenvalgt Ap statsminister.

Kjører på med Bill Hybel og bruker Willow Creek Community Church som 
forbilde på alle lederskole og seminarer. Listen er lang. Og hver gang de trår 
feil så bruker de den samme stilen som en politikk når det kommer til å gi 
unnskyldninger. En tirade om hvorfor og hvordan og på grunn av og fordi så 
hele beklagelsen kommer i bakgrunnen og det er overhode ikke snakk om å gi 
eller få tilgivelse for noen som helst. Den Hellige Ånd er i sorg Jesus spyr og 
katastrofen er et faktum. Hovmod. Ultra hovmod. 

Det er nesten ingen ende på hvordan vi er kommet inn under verden.

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn 
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han 
har behag i, det fullkomne. Rom 12:2
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En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse 
og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden. Jak 1:27

Jeg husker en gang når en ny pastor tok over og på innsettelse møte talte 
Herren til meg om å komme med et personlig budskap. En advarsel. Det skal 
ikke mer til at jeg reiser meg og går frem mot scenen i stedet for mot døren 
for å gjøre en eldste engstelig, men det får de stå for. Ansiktsuttrykkene 
avslører dem. De har enda ikke lært at kroppsspråket ofte taler mer enn 
munnen. Beskjeden var grei. «Slipp ikke verden inn i menigheten og aldri gå 
på akkord». Jeg er sikker på at den nye pastoren trodde jeg mente ufrelste 
sjeler og ikke skikker. Likeledes vet jeg ikke om det ble oppfattet å ikke 
kompromisse Ordet. Ting i ettertid tyder på dette.

Når du etter å ha forstått at du har vist flere søkende inn i bønnerommet etter 
et møte (ja det hender sånn annet hvert år) og ser deg etter en eldste som 
kan bistå med ledelse i bønn så er plutselig alle forsvunnet. Og hvis du finner 
en så blir kona irritert fordi det tar så lang tid.

Jeg tror jeg stopper her. Jeg kunne fortsatt i det uendelige, men hvorfor skal 
jeg det. Selv et barn har jo nå skjønt poenget. Vi snakker om en foretakskirken 
hvor budskapet og vekkelsen ikke er viktig med driften og doktrinen.

 Kapittel 24 - Generell unnfallenhet
Det er med en forferdelig sorg vi må konstantere dette triste faktum; den mest 
vanlige synd i dag er ikke drukkenskap, hor og utroskap samt utukt, men 
unnfallenhet. Det er vel bare pengebegjær, som er avgudsdyrkelse, som kan 
«komme opp» mot dette?

Unnfallenhet er vel den «mest farlige synd» som er i dagens menighet. Den 
åpner opp for fritt fall i umoral. Og ingen Helliggjørelse. Den går hånd i hånd 
med «sitt stille i båten» og kontroll. Skulle et søsken ta mot til seg å formane 
et søsken blir vedkommende straks fortalt av eldste at dette bør overlates til 
«dem».

«Dem» er helt missforstått fordi «dem» driver en organisasjon (som oftest der 
hvor det er over 100+ medlemmer) og vil ta en avstemning om slike ting på et 
«eldste møte». Der er det alltid noen som er i posisjon med respekt og noen i 
kjødelig familie og ord som inhabil forekommer dessverre ikke. Er det da en 
venn eller slektning det gjelder blir den da først tatt i forsvar og så går de 
«struts» i avgjørelsen. Man håper at det skal «gå over» og vil avvente å 
reagere. Dette er ikke i tråd med Ordet og det er hovmod og nok en gang hele 
eldste står for fall.

Unnfallenhet florerer og vi er nødt for å ta et oppgjør med det. Det er 
ekstreme tilfeller av dette i Skriften uten å gå spesielt inn på det men vi 
kjenner «alle» mer eller mindre til historien med Samuel og Kong Saul. Det 
første til at Israel ba om en konge og senere til at kongen døde.
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Selvfølgelig må også pastorer ta sin del av ansvaret selv om de prøver å ta 
igjen det tapte med å gi en preken som vil konfrontere enkelt. Dette er 
derimot å gå ut over fullmakter da det som regel ikke er utgått fra den Hellige 
Ånds ledelse og det profetiske, men fordi man vet at det sitter søsken i salen 
som «trenger» den og den type preken.

Mange gode prekener som har begynt i ledelse fra Ånden har blitt fullført i 
kjødet på den måten. Når man har synd i livet og er tilstede hvor Ordet blir 
forkynt vil den Hellige Ånd uansett overbevise om synd. Pastorer trenger ikke 
vinkle inn sin slutt fordi han plutselig ser noen «skyldige» i salen. Men dette 
blir gjort og pastorer og eldste går fra møte med den formening om at 
vedkommende har blitt konfrontert i henhold til Skriften. Det har han nok av 
den Hellige Ånd, men Skriften sier også at vi har en rolle å fullføre her.

Nå det gjelder mer generell unnfallenhet så kan vi jo gå til de fleste festivaler i 
Oslo og omegn. Da spesielt ungdomsfestivaler, men ha i tankene  at det er 
hovedfestivalen som bærer ansvaret. 

Unnfallenhet har forekommet helt siden den aller første menigheten som er 
Israel;

6 Da kom en mann av Israels barn med en midianittisk kvinne. Han førte 
henne inn blant sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels 
menighet, mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. 7 Da 
Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, så det, steg han 
fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden. 8 Så gikk han etter den 
israelittiske mannen inn i det innerste rommet i teltet. Der stakk han spydet 
gjennom dem begge, både den israelittiske mannen og kvinnen, så det gikk 
inn i hennes liv. Da stanset sotten og vek fra Israels barn. 9 De som døde i 
sotten, var tjuefire tusen. 4M 25:6-9

Men vi ser jo klart hva som skjer når noen tar ansvar. Slik er det også helt fra 
den første menigheten i den nye pakt.

1 Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom. 
2 Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så 
med en del av summen og la det for apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: Ananias,  
hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og 
stikke unna noe av betalingen for åkeren? 4 Var den ikke din så lenge du 
hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over 
pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke  
for mennesker du har løyet, men for Gud! 5 Men da Ananias hørte disse ord, 
falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. 6 Noen 
unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begravde 
ham. 7 Omkring tre timer senere kom også hans hustru inn. Hun visste ikke 
noe om det som var skjedd. 8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si meg, er 
dette summen dere solgte jordstykket for? Og hun sa: Ja, dette er summen. 
9 Da sa Peter til henne: Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens 
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Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal 
bære deg ut! 10 Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de 
unge menn kom inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde 
henne ved siden av hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten 
og over alle som hørte dette. Apg 5:1-11

Jeg ber i Jesus navn til vår Far i Himmelen om at det må reises opp noen med 
samme autoritet og kunnskap om det Hellige i våre menigheter. At vi igjen, 
føre Jesus gjenkomst, får noen som er mer enn en profet. Noen med Johannes 
Døperen autoritet. Noen som Elsker Gud mer enn mennesker. Noen som er 
villige til å følge Jesus om det så skulle koste dem livet.

 Kapittel 25 - Det «misforståtte» evangelium
I dag blir evangeliet forkynt til menigheten og «lovisk» refselse forkynt til 
verden. Det er ikke forståelse for at det er til menigheten Jesus roper; 
«Omvend dere». I dag kritiserer vi alt og alle ute i verden mens vi selv er 
unnfallende om hva som foregår i menigheten.

Det er jo de religiøse ledere og partier Jesus roper ut til når han sier:

39 Men Herren sa til ham: Nå, dere fariseere! Dere renser beger og fat 
utvendig. Men innvendig er dere fulle av rov og ondskap. 40 Dårer! Han som 
skapte det utvendige, har han ikke også skapt det som er innvendig? 41 Men 
gi det som er inni, til almisse, og se, da er alt rent for dere! 42 Men ve dere, 
fariseere! For dere gir tiende av mynte og rute og alle slags hagevekster, og 
forsømmer rettferd og kjærlighet til Gud. Dette burde gjøres og det andre ikke 
lates ugjort. 43 Ve dere, fariseere! For dere elsker de fremste setene i 
synagogene og vil gjerne at folk skal hilse på dere på torget. 44 Ve dere! For 
dere er likesom ukjennelige graver, som menneskene går omkring på uten å 
vite det. 45 Da tok en av de lovkyndige til orde og sa til ham: Mester! Når du 
sier dette, krenker du også oss. 46 Men han sa: Ve også over dere lovkyndige!  
For dere lesser tunge byrder på menneskene, byrder som de vanskelig kan 
bære, og selv rører dere ikke byrdene med en finger! 47 Ve dere, fordi dere 
bygger gravmæler for profetene, de som deres fedre slo i hjel! 48 Altså gir 
dere vitnesbyrd og samtykke til deres fedres gjerninger. For de slo i hjel, og 
dere bygger! 49 Derfor har Guds visdom sagt: Jeg vil sende til dem profeter og 
apostler. Noen av dem skal de slå i hjel, og noen skal de forfølge, 50 for at alle 
profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt, skal bli krevd av 
denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarias' blod, han som ble drept mellom 
alteret og templet. Ja, sier jeg dere, av denne slekt skal det bli krevd. 52 Ve 
dere lovkyndige! For dere har tatt kunnskapens nøkkel. Selv har dere ikke gått  
inn, og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret. 53 Da han var 
kommet ut derfra, begynte de skriftlærde og fariseerne å trenge hårdt inn på 
ham og spørre ham ut om mange ting. 54 For de lurte på ham for å fange ham 
i noe av det han sa. Luk 11:39-54

Og til hele menigheten sier han jo:
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er 
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kommet nær! Matt 4:17

På denne tiden forkynte Han ikke evangeliet for hedningene, men:

21 Så brøt Jesus opp derfra, og drog bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. 
22 Og se, en kana'aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og 
sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en 
ond ånd. 23 Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og bad 
ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss! 24 Men han svarte 
og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus! 25 Da 
kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg! 26 Han svarte og sa: 
Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene! 27 Men 
hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller  
fra bordet hos deres herrer. 28 Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! 
Det skal skje deg som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.  
Matt 15:21-28

Men selvfølgelig gjelder dette etter at Gud ga sin Sønn:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Saken er jo den at i dag er dette totalt misforstått mange steder. Evangeliet 
forkynnes til menigheten. Vi forkynner i stor stil og år etter år at vi er 
rettferdiggjort av nåde, og vi nevner noen ganger gjennom troen på Ham. Og 
dette for å slippe å gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Vi roper ut og 
kritiserer verden og dens politikere for ikke å danse etter våre anbefalinger. 
Det amerikanske system er jo spesialister på dette og dette har vi i Norge og 
andre land adoptert med mer en stor glede. Det er så vi omfavner dette og 
lever oss inn i dette. Vi kommer til å omtale kristen/politikk i et annet sted, 
men bare for å ha sagt det; politikk betyr å styre byen med makt. Politikere 
kan ikke gjøre det med Bibelen i hånden.

Vi trenger ikke lenger å fortelle menigheten at Jesus elsker oss og vil oss det 
beste. At vi er frelst av nåde gjennom tro og ikke av gjerninger. At vi er blitt 
lovet velsignelse på velsignelse og at vi skal be for fred i Jerusalem og velsigne 
Israel. (Mer om dette også senere.)

Det vi trenger å fortelle menigheten er at Jesus kommer snart og at vi ikke er 
rede. At om Han kom i dag ville med meget stor sannsynlighet 95 % + av alle 
«medlemmene» bli latt tilbake. Vi trenger å predike omvendelse og død fra 
døde gjerninger. Fra alle de aktiviteter som bare opptar oss så vi ikke har tid 
nok til å lytte til hva Åndene sier til menigheten. Det er en kjensgjerning at vi 
har i lang tid prøvet å unngå den Hellige Ånd ved å ignorere Ham. Kanskje til 
og med prøvet å binde Ham. Ingen av dele vil virke selvfølgelig.

MEN Herren vil la det komme villfarelse inn i menigheten gjennom falske 
forkynnere som gir folket det de vil ha. Det som klør i øret; «Jesu elsker deg 
som du er» og « han vil at du skal være lykkelig». Som jo for så vidt er riktig, 
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men mellom linjene; «ingen nødvendighet med omvendelse». MEN det er 
omvendelse som må forkynnes. Omvende fra synd, fra døde gjerninger, fra 
falsk doktrine, fra unnfallenhet og selvfølgelig fra hovmodet. 

I stedet proklamerer vi ut i verden i alle våre «kristne» aviser og tidsskrifter at 
verden må slutte med ditt og datt. Hvor forferdelig verden er, hvor mye bedre 
vi kristne er og hvordan verden skulle oppføre seg, handle og stemme og 
forholde seg til alt og alle.

Dette er jo latterlig, det er ikke mye forskjell på verden i dag og den «kristne» 
holdning og handlemåte. Vi driver hor, vi skiller oss, tar abort og vi stemmer 
på kommunister som ikke tror at Gud finnes. Enda verre en verden vil jeg si 
fordi vi skulle vite bedre. Vi skulle vite enda bedre en å gi støtte og penger til 
bygging av avgudstempler.

14 For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da 
er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. 15 De viser at den gjerning loven 
krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og 
deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem – 16 på 
den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt 
evangelium, ved Jesus Kristus. 17 Men om du kaller deg jøde, og du setter din 
lit til loven og roser deg av Gud, 18 og kjenner hans vilje og dømmer om de 
forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, 19 og regner deg selv å være en 
veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, 20 en oppdrager for 
uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap 
og sannhet i loven: 21 Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du 
som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 Du som sier at en ikke skal 
drive hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres 
templer? 23 Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 
24 For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står 
skrevet. Rom 2:14-24

Noe av det mest triste med det hele er jo at vi ikke kan begripe at verden 
gjennomskuer oss. De er overhode ikke interessert i å nærme seg folk med en 
slik falsk, hyklersk og hovmodig holdning. De ser jo med letthet at vi ikke er 
forskjellig fra verden i vår væremåte. At vi holder på med akkurat de samme 
«tingen», men i tillegg kritiserer de vantro for å gjøre det samme. På toppen 
virker vi jo nedlatende i det vi spotter deres intelligens. I den forstand at vi 
tror ikke de vil se at vi hykler.

I dag er holdning til de utenfor at «hvorfor skulle jeg nærme meg noe som er 
en dårlig kopi av det jeg allerede har?»

Ja de ikke troende søker fordi de er født troende. De har bare fylt tomheten i 
livet med ting som Herren hater. Men noe må de jo ha. Så når djevelen 
kommer med sine fristelser er de ikke kar om å stå imot. De er på søken. Selv 
de som proklamerer at Gud er død eller aldri har eksistert er på søken. Det er 
nedarvet. De vet det bare ikke. Så kommer vi bedrevitere som tror vi har 
skjønt og begynner å pirke borti deres levemåte som vi har kopiert selv. Det er 
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fordi de er på søken at de dumper bort i alle mulige andre religioner, New Age 
og det Alternative.

Det verden trenger er jo en som ved å komme inn i et rom gir til kjenne at her 
er det noe spesielt. En som kan vise med sitt liv at han/hun elsker Jesus. Ikke 
bare har det kjeften. Som kan forkynne Evangeliet «uten ord» bare ved det 
livet man lever i Kristus. Som kan forkynne i kraft av den Hellige Ånd at Gud 
sendte sin Sønn til å dø så vi alle skulle gå fri og arve evig liv. At Far la vår 
synd og skyld og skam på sin elskede eneste Sønn og i full vrede drev kniven 
inn til skafte i Hans Hjerte så Blodet sprutet ut til Liv og Frelse for alle de som 
vil ta imot.

 Kapittel 26 - Pengebegjær
For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret 
vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 1Tim 6:10

Forut for denne roten som også som regel inneholder en rot av bitterhet 
kommer også hovmod. 

Ingen er rene fra dette. Uten Gud.

Det er ikke noen vits i gå inn på statistikker hva fattigdom gjør med denne 
kloden. Fattigdom – som verden opplever i dag - er ikke fra Gud. Dette bringer 
oss til Job.

Job 1
Jobs rettferdighet, hans rikdom og hans familie, 1-5. Satan hevder overfor Gud 
at Jobs rettferdighet bare skyldes at Gud har velsignet ham så rikt. Herren gir 
Satan lov til å sette Job på prøve, 6-12. Job mister hele sin rikdom og sine 
barn, men han er ydmyk og tålmodig, 13-22. 

Job 2
Satan hevder at prøven er ufullstendig, for Gud har ikke rørt ved Job selv, 1-5. 
Herren gir Satan lov til å røre ved Job. Job får byller, hans hustru ber ham si 
Gud farvel, men Job er tålmodig, 6-10. Jobs tre venner kommer for å trøste 
ham, 11-13.

Job 3
Job forbanner den dag han ble født. Han ønsker han var død i mors liv, for de 
døde har ingen plager, 1-19. Han spør hvorfor de som lider, må fortsette å 
leve, 20-26.

og til slutt

Job 42
Job innrømmer sin synd og ydmyker seg for Herren, 1-6. Herren går i rette 
med Jobs venner, pålegger dem å bringe ham et offer, og så skal Job be for 
dem, 7-9. Herren gjør Job rik og lykkelig igjen. Han får barn og barnebarn og 
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dør i høy alder, 10-17.

Du kjenner muligens historien. Den er høyaktuell for alle som bor på denne 
kloden. Troende eller ikke. Har du ikke lest den så legg fra deg denne boka og 
finn frem Bibelen.

At fattigdom er kommet for å bli selv for de som mener seg rettferdige er en 
kjensgjerning. Tegnet på at vi gjør noe meget riktig og viktig er at vi forkynner 
de Gode Nyheter for de fattige. Tegnet på at vi tilber er at vi tar oss av de 
fattige.

Og så må vi kommer vi inn på noe av det verste som er prøvet unngått i dag:

1 Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som kommer over dere! 
2 Rikdommen deres er råtnet, og klærne deres er blitt møllspiste. 3 Deres gull 
og sølv er rustet bort, og rusten på det skal bli et vitnesbyrd mot dere, og den 
skal fortære deres kjød som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! 4 Se, 
lønnen dere har holdt tilbake fra arbeiderne som har skåret åkrene deres, 
roper høyt, og ropene fra høstfolkene er nådd fram til Herren Sebaots ører. 
5 Dere har levd i overdådighet og overflod på jorden. Dere har gjødd deres 
hjerter på slaktedagen. Jak 5:1-5

For de som mener, at det JESUS mener, når han snakker om å selge alt 
å gi det til de fattige, er at «når vi tok imot og kom til tro så ga vi alt», 
og at det vi «eier» i dag er vår velsignelse, så det skal vi ha, så kan 
dere dra så langt ut på landet og inn i deres hytter med deres 
konebiler, og 55 tommers TV apparater at dere blir borte for en stund. 
Eller kjør deres en million kroners bil til deres 10 millioners seilbåt og 
bli borte til dere har kommet til fornuft. Eller enda bedre; at den 
Hellige Ånd har talt til dere og dere har omvendt dere. 

Praksisen i den første menigheten i den Nye Pakt er den eneste saliggjørende 
oppskriften på hvordan menigheten skal oppføre seg når det gjelder penger. 
Det eneste jeg finner merkelig med tingenes tilstand i dag er at ikke flere faller 
døde om som Ananias og Saffira. Ja, dette skjedde under den Nye Pakt;

Apg 5:1-11 – referansene under kapittel 24.

De fleste går også under dette;

16 Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av 
jorden sin. 17 Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke 
rom nok til å samle min avling i. 18 Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive 
ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og  
mitt gods. 19 Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for 
mange år. Slå deg til ro – et, drikk, vær glad! 20 Men Gud sa til ham: Du dåre! 
I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 
21 Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Luk 
12:16-21
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«Du dåre» er brukt her med overlegg fordi en dåre er en som ikke tror på Gud. 
Derfor er det ikke lov å kalle en bror for en dåre. Men jeg kan si at det blir 
begått en del dåraktige handlinger og tatt en del dåraktige avgjørelser. Når tror 
vi egentlig at Jesus kommer for å hente en skinnende ren Brud. En hellig Brud. 
Uten flekk og lyte. 

Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Matt 24:42

Hva menes her med «våk»? Å samle seg skatter? Å bygge seg hytter? Å bygge 
seg fonds? Så vidt jeg skjønner så vil den som holder på med å forkynne 
Evangeliet når Jesus kommer som får bli med og får dermed en så stor lønn at 
han blir satt over det meste. Men hvis man holder på som i ovennevnte ligger 
man vel noe dårlig an?

Begjæret etter penger og dermed makt er så hovmodig at jeg finner ikke ord. 
Jeg er sikker på at hvis noen gikk opp på scenen i en foretaks-kirke og 
forkynte at har vi mat og klær (og husvære) så skal vi klare oss med det, så vil 
vel eldste komme bort etterpå og gi ham en overhaling?

Jeg glemmer ikke at den Hellige Ånd ba meg forkynne at vi skulle være 
fornøyd med det vi har i en liten menighet i Filippinene. Vi hadde en 
pastorkonferanse ved foten av Mount Apo og det var ikke mange der som 
hadde annet en liten porsjon ris til kvelds. Pastoren selv hadde åtte barn og 
mette og Hellige gaver er ikke i overflod i filippinske menigheter. (Som de 
kanskje ikke er i andre heller?) Jeg begynte å argumentere med den Hellige 
Ånd om at jeg ikke kunne gjøre det. At jeg fant det vanskelig å holde en slik 
preken i en slik forsamling når jeg selv bodde i et «air-con» hus og kjørte en 
«air-con» bil. Begge dog en gave fra Herren for å gjøre det mulig å utføre 
arbeidet. Den Hellige Ånd gav meg beskjed om at det var en hovmodig 
innstilling fordi det var Herrens Ord jeg skulle formidle, ikke mine egne. 

Jeg begynte dog prekenen med å si at jeg fant det vanskelig å formidle dette 
temaet. Nok engang greide jeg å være hovmodig. Vanskelig å preke det Herren 
hadde bedt meg å preke? Jeg rettet det dog opp og bad om tilgivelse i løpet av 
prekenen. ALLE trenger å høre dette budskapet. Alle trenger å høre at vi ALDRI 
skal bry oss med penger. Aldri skal vi være misunnelige. Aldri skal vi ikke være 
fornøyd med det vi har. Aldri skal vi begjære penger. Aldri skal vi ikke være 
klare til å gi bort alt vi eier med et helhjertet innstilling.

La meg spørre i slutten av dette Kapittelet. Hvor mye er Jesus verdt for deg? 
For her er det snakk alt eller ikke noe. Bestem deg. Er du klar? Er du klar til å 
gi alt til de fattige? Hvis ikke så er du lik med denne unge mannen;

21 Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi 
det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! 
22 Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han 
hadde stor rikdom. 23 Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg dere: Det er 
vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Matt 19:21-23
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Og hvor mye mer enn penger må vi være klare for å gi slip på?

26 Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine 
barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min 
disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være 
min disippel. Luk 14:26f

Dessverre er det slik i dag at få pastorer og andre som er ansatt med lønn i en 
menighet ikke har en sekundær agenda. De kan nekte så mye de vil, men den 
er der. Hos «alle». Hvorfor tror vi at Paulus valgte den løsningen han hadde. Ja 
der er riktig at man ikke skal sette mulebånd på en okse som tresker og 
arbeideren er sin lønn verdt, men det betyr ikke at vi blir automatisk fri fra 
denne snikende avhengigheten som penger gir. Det er ikke like synlig i Norge 
som i for eksempel i Filippinene, men prøv å foreslå et år uten lønn for en som 
er ansatt så tenker jeg pipa får en annen lyd.

I et land som Filippinene er det selve testet på at du er skikket til tjeneste at 
du IKKE spør etter støtte i det hele tatt. Samt en del andre kriterier som går 
på noe av det samme. Siden det er en pastor på hvert hjørne som betjener 5-
10 medlemmer blir det jo da ganske slitsomt når alle har en sekundær agenda, 
Mammon.

Jeg har bekjente som har forsøkt i syv år å komme i kontakt med en trofast 
medarbeider som ikke er ute etter penger som en sekundær agenda. Det går 
bare ikke. Vi har derimot blitt velsignet med 3-4 brødre som er av den gamle 
støtte- og tjenerskolen og jeg kan ikke få sagt hvor mye dette betyr i et land 
som alle er på jakt etter penger. Jesus rike velsignelse til dem alle sammen.

 Kapittel 27 - Dømming
10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror?  
Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. 11 For det står skrevet: Så sant 
jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal 
prise Gud. 12 Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. 
Rom 14:10-12

Det jo helt klart at de fleste som hyler om at vi ikke skal dømme har mest å bli 
dømt for. La det bare være helt kart. Vi skal dømme. Vi skal bedømme. Vi skal 
teste alt. Vi skal absolutt prøve alt og dømme om det er galt eller riktig etter 
Skriften. Å påstå at vi ikke kan eller skal dømme er rett og slett hovmodig.

Og kom heller ikke til meg og si at vi ikke kan forhåndsdømme. Jesus er 
soleklar i sin forhåndsdømming:

17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 
verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den 
som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne 
Sønns navn. Joh 3:17f
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Som vi leser så sendte ikke Gud sin sønn for å dømme. Det betyr jo ikke at de 
som ikke tror ikke vil bli dømt. Som vi leser; de er forhåndsdømt.

I dag er det vel de som har vært lengst under forvirring av en falsk forkynnelse 
som roper høyest «du dømmer». Vel døm selv om vi ikke skal dømme, 
bedømme, kontrollere, teste, prøve, analysere, avveie, forstå, avdekke
avsløre osv, osv ...

3 Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har 
allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham som har gjort 
dette. 4 I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu 
kraft, 5 for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse,  
for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 1Kor 5:3-5

19 ... Denne har noen kastet fra seg og har lidd skibbrudd på troen. 20 Blant 
dem er Hymeneus og Aleksander. Dem har jeg overgitt til Satan, for at de skal  
bli tuktet så de lar være å spotte. 1Tim 1:19f

Hva er det Paulus gjør her? Dømmer. 

Derfor sier Jesus;

Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom! Joh 7:24

likeledes;

1 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 For med den dom som dere 
dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv 
bli tilmålt. 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye 
blir du ikke var? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut 
av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Du hykler! Dra først 
bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye. Matt 
7:1-5

Vi er bedt om å dra ut fliser. Vi trenger bare kvitte oss med hykleriet og 
hovmodet først. (Les: bjelken)

Så hva er det så vi IKKE skal dømme i. Det samme som Jesus ikke har dømt 
den enkelte om enda. Hvem som går hvor. Som Jesus sier, jeg dømmer ham 
ikke, men den som ikke tror er allerede dømt. Ikke at vi dømmer, men hans 
vantro dømmer ham. Han dømmer altså seg selv. Allikevel vil ikke vi dømme å 
si; han går fortapt. Det må vi overlate til Jesus. Alle skal stå foran Jesus 
Kristus Domstol en dag og da faller dommen. Inntil da bør alle dere pastorer 
greie å holde kjeft med hvem som går hvor. For greier dere ikke det så kan det 
hende at du selv blir dømt.

Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din 
bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol.
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Det er dette Jesus mener med at hvis du dømmer så skal du selv bli dømt. 
Fordi det er meget syndig å dømme noen til Himmelen eller til Helvete. Bare å 
si at noen er håpløse er en stygg synd. Og meget hovmodig. Ingen er håpløs 
før etter Jesus Dom.

Men allikevel må vi slutte med det alle pastorer holder på med i en begravelse. 
Hvem har vel ikke stått i en begravelse og hørt at vi skal treffe den døde i 
Himmelen en dag. Det er dømming i aller høyeste grad. At en pastor kan si om 
noen som helst i en begravelse at nå er han/hun «hjemme». Og i tillegg at alle 
som er til stedet også vil gå dit. 

Vi er da så vidt jeg vet frelst i håpet. Dette må det bli en slutt på, dette at vi 
dømmer noen inn i Himmelen. Bare Jesus kan se til hjerte. Ingen prest eller 
pastor eller eldste kan det. Vi ser ikke engang vårt eget hjerte. Hadde vi gjort 
det så tenker jeg det hadde blitt ansikt ned, og bedrøvelse av sjelen i sekk og 
aske og rop om nåde dag og natt i flere måneder, hvis ikke år. Ja vi er født på 
ny, men vi er da stadig bærende på et kjød. Eller tror vi ikke på Paulus når han 
sier;

19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør 
jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, 
men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil 
gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. 22 For etter mitt indre 
menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. 23 Men i mine lemmer ser 
jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange 
under syndens lov, som er i mine lemmer. 24 Jeg elendige menneske! Hvem 
skal fri meg fra dette dødens legeme! 25 Gud være takk, ved Jesus Kristus, 
vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov  
med mitt kjød. Rom 7:19-25

Så la oss være ytterst frimodige på å dømme, ikke etter det utvendige, men 
etter Åndens tilrettevisning og det Skrevende Ord. Likeledes være ytterst 
forsiktige med å komme i skade for å snakke negativt om nesten. Som; han 
eller hun går til Helvete.

Vi er jo eller så ytterst frimodige på dette på hver eneste menighetsmøte hvor 
vi proklamerer alle de som har avgått ved død rett inn i Himmelen. Og etterpå 
i samtaler gjerne kommer opp med, når noen konfronterer de med at de kom i 
skade for å be for de døde, at man dømmer ved å påpeke unnfallenhet og falsk 
forkynnelse. Ja jeg har faktisk hørt det opplest i referat at; «på forrige møte ba 
vi for de døde» og videre «vi takker for at de nå er i Himmelen». Verre enn i 
en katolske messe. 

For et hovmod.

Dømming i verste form er altså å forhåndsdømme noen inn i Himmelen eller 
Helvete. Nå er jo den som ikke tror allerede dømt, men denne delen om hvem 
som ikke tror overlater vi til Jesus (selv om mange ganger det kan gå klart 
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frem av hvordan den enkelte lever). Vi skal ikke si til noen at du går til 
Himmel/Helvete. Vi skal og kan derimot dømme noen om vedkommende er på 
veien eller ikke. Hvordan skal vi ellers kunne advare en som helt tydelig er på 
vei mot stupet.

Hvis du møter en morder i et fengsel som er dømt og har innrømmet sin skyld, 
men sier at den han drepte fortjente det og nekter å omvende seg og sier at 
han vil drepe både dommer og jury når han slipper ut, så vil han vel kanskje 
bli dømt til sikring? Hvis en gjenfødt får en sjanse til å forkynne ham 
Evangeliet kan man vel ikke dømme evangelisten for å si at hvis han ikke 
omvender seg så vil han med stor sannsynlighet gå til Helvete.

Likeledes kan man da ikke dømme en pastor for å dømme hvis han sier til 
menigheten at hvis de ikke omvender seg fra sin synd så vil de en dag med 
stor sannsynlighet gå til Helvete. Likeledes kan vel ingen skrike dømming når 
de har valgt å leve i synd mot bedre vitende og en som er fortvilet over 
situasjonen kommer og forteller ham at han må omvende seg eller risikere å 
bli etterlatt hvis Jesus kommer mens vedkommende lever i synd.

Men dette skrikes det om i ett sett og hele tiden fra de som har valgt å leve i 
synd mot bedre vitende. Og disse skal vi ikke advare? Ikke dømme om du vil. 
Vel jeg vil gjerne at du, som skriker ikke døm, en dag skriker det forfektende 
foran Jesus Domstol. Men etter å ha lest denne boka er jeg sikker på at det tar 
du ikke sjansen på. Så jeg lyver hvis jeg sier at jeg gjerne vil se det. Jeg vil 
helst slippe å se det. Jeg ber for deg at du vender om. Straks.

 Kapittel 28 - Farene ved selvrettferdighet

 Forakt
En brennende gjenfødt kan like lett komme inn under synd som en lunken, 
bortkommen sau. Satan bruker sine knep alt ettersom hvilket ståsted vi har. 
Det er like lett for enhver på et hvilket som helst ståsted å komme inn under 
hovmod. Ta for eksempel satan. Han var en betrodd overengel.

Vi kan ikke si til Jesus; «gjør meg ydmyk», men vi kan be om hjelp. Som med 
tålmodighet; vi kan ikke si; «Jesus gjør meg tålmodig». Men vi skal absolutt be 
om hjelp til å bli tålmodig. Da vil vi ikke våkne opp tålmodig neste morgen, 
men vi vil bli sendt på en ultra lang runde med prøvelser som vil gjøre oss mer 
tålmodig. Så når vi da har blitt litt mer tålmodig så takker vi for Hjelpen og 
ber; «Herre hjelp meg, hold meg tålmodig». Like så med ydmykhet.

Derfor må vi alltid be denne bønnen; «Far, over alt; hold meg ydmyk, hjelp 
meg å bli ydmyk. Hjelp meg til å stå imot ego. Koste hva det koste vil, hjelp 
meg å dø fra meg selv for jeg trenger all den nåden jeg kan få, jeg ber i Jesus 
Navn».

Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin  
tid. 1Pet 5:6

140



Noen har sagt at den sårede kan såre mest. Vi har vel alle blitt såret og det 
også fra en venn eller familie og det svir bra. Og det kan bli et dypt sår som 
Jesus må lege. Faren er da mange for å komme over i bitterhet, og det skal vi 
behandle lenger ned. La oss først ta for oss forløperen til bitterhet, forakt.

Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, 
dommeren står for døren. Jak 5:9

Etter en tid i både menighet og på Facebook er det helt klart at det er utbredt 
seg en ting som ikke er det gode i samholdet mellom søsken. Med så mange 
denominasjoner og så ekstra ordinære læresetninger og doktriner og dogmer. 
Etter en lengre tids uenighet og noen treffende bemerkninger, av det gode eller 
onde, har vi lett for å få uvilje mot en eller annen. Dette må ikke forekomme 
og må drepes der og da. Hvis ikke går det over i det hovmodige og det 
selvrettferdige og vi ender opp med forakt. Eneste måte å behandle dette på er 
i følge Skriften:

Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere 
kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Jak 
5:16

Dette kalles ydmykhet. Når vi har kommet så langt bort fra hovmodet at vi har 
begynt å bekjenne synder for hverandre begynner det å hjelpe. Dette er en 
glemt «kunst» og det er meget trist. Fordi det er lite som er mer forløsende og 
virkningsfullt mot hovmod enn bekjennelse av synder for hverandre. Men ikke 
overdriv. Det er ingen vits i å si til en; «du skal vite at jeg alltid har syntes du 
har en forferdelig stygg nese. Kan du tilgi meg» eller noe i den retningen.

Heller ikke må en pastor ta ungdommer opp på plattformen og få de til å 
innrømme synd. Spesielt synd som ikke er synd. Ja du smiler eller ler, men 
dette har forekommet i menigheter. Hvor da både pastor og eldste, samt andre 
ledere står i stor fare for å bli meget selvrettferdig i den forstand at de kanskje 
har et pornoblad liggende i skuffen eller på loftet eller et annet sted. I alle fall 
har de en tendens til å dvele for lenge ved enkelte bilder på Internet og 
komme i fare for litt av hvert. Jeg vil gjerne se den lederen i dag som 
konsekvent skifter TV kanal når et eller annet kommer opp. Eller konsekvent 
kaster ut reklamebladet for dameundertøy.

Selvforakt hos ungdom kan ofte komme etter forskjellige behandlinger av 
lederskapet  og med dette belyses det hvor stor skadene kan bli ved en 
selvrettferdig holdning fra lederskapet. En annen holdning som florerer i 
lederskap er ovenfra og ned holdning. Dette kommer enten av 
selvrettferdighet eller usikkerhet. Som regel ofte i en blanding som bringer 
frem en ytterst hovmodig holdning. Ledere som har denne holdningen florerer 
fordi usikkerheten er stor. Man opererer på egenhånd i kjød og har ikke den 
Hellige Ånd som Hjelper.

Under selvrettferdighet kommer selvfølgelig også falsk ydmykhet. Det er vel 
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noe av det mest hyklerske som finnes. Dette florer også. Det som er det mest 
snikende med det er at ingen er villige til å innrømme at man er verken 
selvrettferdig eller har en tendens til falsk ydmykhet. Dette hindrer 
Helliggjørelse og Enheten med Gud. 

 Å ta andre i betraktning
10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre 
en toller. 11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi 
jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som 
denne tolleren. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. 
13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot 
himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! 
14 Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. 
For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer 
seg selv, skal opphøyes. Luk 18:10-14

Dette er jo ultra hovmod. Å ta andre i betraktning når man betrakter seg selv. 
Vi gjør det hele tiden. Vi sammenligner oss med andre. Vi skal bare 
sammenligne oss med Jesus. Det er han vi skal ligne ved hjelp av den Hellige 
Ånd. 

Hvis vi kunne følge Boka når det gjelder å forholde oss til søsken så ville saken 
vært mye bedre. Men det greier vi ikke fordi vi slipper til ego og ikke den 
Hellige Ånd. Forakten vil forsvinne når den Hellige Ånd får råde grunnen.  Ja 
forakt kan lett oppstå ikke bare når vi oppfører oss som en fariseer, men også 
når vi blir fortvilet over de som forkynner falskt og som har en utsvevende 
livsstil og reiser under falskt flagg. Det er da viktig at vi omgående ber om 
tilgivelse for enhver form for forakt. Ikke la det slippe til. Det gir rom for 
selvrettferdighet.

Og aldri, aldri sammenlign deg med andre. Ikke kom i den posisjonene at; 
«jeg er i alle fall bedre enn han eller hun. De gjør jo det eller går jo dit. De og 
dem er verre enn meg.» De og dem sier kanskje det samme om deg. Bruk 
heller aldri andres oppførsel til å rettferdiggjøre noe som helst i ditt eget liv. 
Som om alt det en bibel lærer gjør er riktig så jeg kan gjøre det også. Pastoren 
gjør det, så da så. Dette vil ikke komme heldig ut foran Jesus en dag. 
Omvendelse fra dette omgående er det eneste mulige veien å gå. 

 Slapp, men «rettferdig»
Det er to ord som de selvrettferdige hater; arbeid og evangelisering. Dette er 
hovmod og menighetens tilstand i dag er på grunn av blant annet svikt i 
evangelisering. Det finnes vel nesten ikke evangelister igjen i noen menighet. 
Ikke apostler og profeter for den sak skyld. Alle vil bli pastorer med en feit 
lønn. Alle vil lære bort med aldri lære. Nå er det jo Jesus som innsetter så det 
kan jo hende at det ikke er så mange som er kvalifisert?

7 Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa 
han til dem: Ormeyngel! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? 
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8 Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. 9 Og tro ikke at dere kan si ved 
dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for  
Abraham av disse steinene. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne. 
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Matt 
3:7-10

likeledes;
Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din 
tjeneste. 2Tim 4:5

og
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all 
tålmodighet og lære. 2Tim 4:2

All denne forkynnelsen om at vi ikke må «gjøre» noe er selvfølgelig feil. Det 
blir lett å misforstå for en ny troende når man får høre om og om og om igjen 
til det kjedsommelige at man er «frelst» av tro og ikke «gjerninger». Hvis vi 
bare kunne forkynne dette på en måte som er i tråd med Skriften. Men nei, 
etter en tid i menigheten føler man det nesten som feil å gjøre noe som helst. 
Man legger da som regel janteloven på toppen av det hele og får en falsk 
forkynnende holdning om at vi skal «hvile» i Herren.

Den som er ny på veien kommer snart inn under denne latskapen og smører 
seg inn med selvrettferdighet for å slippe unna med dårlig samvittighet. 
Begynner å sperre for den Hellige Ånd og utfallet er gitt. Lunkenhet. Så 
hovmodighet og fall.

Jeg var ledet til å lese boka «Live before you die» av Dabiel Kolenda og han 
kommer med en påstand i Kapittel 11

My friend, please let this point sink into your heart. Talent cannot 
substitute for action. Intelligence cannot substitute for action. 
Anointing, prayer, and fasting can’t substitute for action. Even 
prophetic words cannot substitute for action. 

Min venn, la dette punktet synke inn i ditt hjerte. Talent kan ikke erstatte 
tiltak. Intelligens kan ikke erstatte tiltak. Salvelse, bønn og faste kan ikke 
erstatte tiltak. Selv profetiske ord kan ikke erstatte tiltak.  - Eller gjerninger 
om du vil.

Så vi skal selvfølgelig teste dette. Er det slik at talent, intelligens, salvelse, 
bønn og faste (fra mat), eller «ren» faste som bedrøvelse av sjelen (plaging av 
sjelen) (noen bedriver jo det også) eller selv profetier ikke kan erstatte 
handling.

Vel Jesus sier; GÅ! Så da er den saken avgjort. Så bør vi jo siden vi skriver en 
bok om hovmod, bestemme oss for om det er hovmodig å være lat. 
Selvfølgelig er det det.
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Den som er lat i sin gjerning, er også en bror til ødeleggeren. Ord 18:9

Vel det sier jo sitt. Videre:

30 Jeg kom gående forbi en lat manns mark, et uforstandig menneskes 
vingård. 31 Se, den var helt overgrodd med tistler. Nesler skjulte grunnen, og 
steingjerdet rundt den var revet ned. 32 Og jeg, jeg la merke til dette, jeg så 
det og tok lærdom av det: 33 Bare sove litt til! Bare en liten blund! Bare folde 
hendene litt for å hvile! 34 Så kommer armoden over deg som en landstryker, 
og nøden som en mann med skjold. Ord 24:30-34

15 Dårens strev tretter ham fordi han ikke vet veien til byen. 16 Ve deg, du 
land, når din konge er et barn og dine fyrster holder festmåltid om morgenen! 
17 Lykkelig, du land, som har en konge av edel byrd og fyrster som holder 
måltid i sømmelig tid, som menn og ikke som drikkebrødre! 18 Når latskapen 
råder, synker bjelkene sammen. Lar en hendene henge, så drypper det inne i 
huset. Pred 10:15-18

Ja latskap er rent hovmod. Ingen slipper unna med latskap. Men i menighetene 
i dag er det enda verre. Det forkynnes at du sliper unna konsekvensene for 
handlinger, eller retter sagt – ingen gjerninger. ALL handling og ALL 
unnfallenhet vil få en konsekvens. Å la være å gjøre noe som skal gjøres er 
like hovmodig som å gjøre det som ikke skal gjøres.

15 I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller 
hint. 16 Men dere skryter og roser dere selv! All slik selvros er ond. 17 Den 
som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det 
synd. Jak 4:15-17

Mye av det som gjøres feil i menigheter og den enkeltes liv i dag er basert på 
ren latskap. På unnskyldninger, fordreide sannheter, feil referanser til Ordet, 
forkorting av Ordet og andre alvorlige ting som nevnt over, falsk forkynnelse, 
ufullstendig forkynnelse, «om igjen» (ikke repetisjon, men å ta frem en 
gammel nedskreven tale) forkynnelse og så videre. «Svakt» bønneliv (eller 
ikke bønneliv) til den enkelte og menigheten er og kommer av latskap. Ingen, 
ja jeg sier ingen uten gåseøyne, kommer unna at det er noe latskap i livet. Vi 
kunne alltids gjort det bedre på noen områder hvis vi hadde giddet. 

La oss innrømme det, omvende oss og komme ut av hovmodet. 

 Kapittel 29 - En fariseer dagbok
Jesus straffetale over fariseerne og de skriftlærde, 1-36. Matt 23

Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø! – og du ikke 
taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø 
for sin misgjernings skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Esek 33:8

20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så 
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legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart 
ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal 
ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har 
advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da 
ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har 
reddet din sjel. Esek 3:20f

Dette er selvfølgelig til oss som brødre og søstre. Men vi skal huske på at Jesus 
ikke gjorde noe forskjell når det gjaldt verken, advokater, jurister, politikere, 
partiledere, prester eller andre som hyklet og var korrupte i sitt daglige virke. 
Og også den menige mann.

19 Den som da bryter et eneste av disse minste bud, og lærer menneskene 
dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og 
lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier dere: 
Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer 
dere aldri inn i himlenes rike. Matt 5:19f

Jesus gjorde aldri forskjell og han var ulastelig etter loven. Derfor måtte han 
advare som han gjorde. Derfor måtte han rense templet. Han kunne ikke la 
være å gjøre dette hvis Han ville holde seg syndfri.

Å ikke gjøre noe hadde vært synd.  

Vi derimot er motsatt. Vi mener det ikke er kjærlig å advare. Vi mener det er 
syndig dømmende hvis vi sier ifra. Det hele er snudd opp ned. Unnfallenhet og 
fariseere og hovmod og hykleri er blitt det normale. Gud hjelpe oss, jeg ber i 
Jesus Navn!

Blant de troende, jødene, på Jesus tid her på jorden, var det et parti som ble 
kalt «de sårede». De var så hellige at de, av frykt for å synde, aldri så opp. De 
gikk rundt med bøyde hoder og derfor skallet borti alt mulig. Det er slik mange 
gjør i dag bare motsatt. Vi hever hodet så høyt og har nesa så høyt i været at 
vi ikke ser skogen for bare trær. Vi er omvendt fariseere. Ingen ting er galt. 
Ingen ting er synd. Vi er totalt fri og Helliggjørelse er ikke en gang i 
vokabularet.

Så hvis vi skal skrive en fariseer dagbok i dag blir det slik.
  
«Stod opp ved 12 tiden på søndag med vondt i hodet etter gårsdagens fest hos 
naboen. Takk Jesus at jeg er fri til å drikke vin akkurat som Du var. Kan Du 
vennligst fjerne fyllesyken. Gikk en lang tur for å klarne hode. Vet ikke om jeg 
orker å gå på kveldsmøte. Får prøve å lese et avsnitt i bibelen i stedet. Slo på 
Tv-en å så på siste episode av «Brother» som jeg hadde husket å ta opp. 
Spiste litt og tok tre øl. Ble litt bedre. Skulle ikke gjort det for nå kan jeg ikke 
kjøre til møte. Tok en høneblund og våknet ved 19 tiden. Bra da fikk jeg med 
meg nyheter. Så på TV resten av kvelden. Håper jeg orker å gå på jobben i 
morgen.»

145



Ja, dette er manges liv.  De er såkalte «kontemporære» kristne. 
Tredjegenerasjon «kristne». De er fri fra alt og alle, har noen måneder på en 
doktrine skole, har den rette sveisen og skorta og fører det rette språket. De 
slipper ingen inn i kirke klikken og vitner selvfølgelig aldri om Jesus. De er 
dobbelt fariseisk og er de som skriker høyest om stolpen i øyet, ingen 
fordømmelse, ikke døm meg, har enten en kjæreste, er samboer eller er skilt. 

Ja det er slik det er. Dette er kristent Norge og kristen verden. «Ingen» 
forskjell utenfor eller innenfor. Faktisk verre innenfor på grunn av fariseisk 
hovmod med en ettersleng av selvrettferdighet. 

Disse må advares. Slik som Jesus gjorde. Igjen; kall en spade for en spade. De 
vil rope om ukjærlige, dømmende, fanatiske fundamentalister, men det kan vi 
ikke bry oss om. En dag kan vi stå til ansvar med blodige hender. Vil du ta 
sjansen på det. Komme inn under samme kategori av unnfallenhet som så 
mange vil bli dømt for på Dommedag? 

En fariseer ønsker jo ikke å bli advart. Å bli kalt en hykler og bli bedt om å 
omvende seg. Men det har ikke noe med saken å gjøre. Hvis vi ikke vil bli 
medskyldig må vi advare.

En av de mange angrep jeg har fått, og da fra pastorer, eldste og ledere er at 
jeg ikke kan «stå for min bekjennelse». Jeg er dermed hovmodig og står for 
fall. Vel jeg har snublet og falt noen ganger etter at jeg ble gjenfødt på grunn 
av hovmod, men det er på helt andre områder enn det at jeg har blitt lagt på 
hjerte og advare de gjenstridige. (Nevnt under mitt vitnesbyrd i et annet 
kapittel.) Men når dette blir slengt imot deg med kraft gjentatte ganger når du 
advarer mot noe de gjør i sine partier, klikker og sammensvergelser. Så ber jeg 
en bønn i Jesus navn at dette ikke skal tilregnes dem og at de ikke fører dette 
over seg selv, men omvender seg fra sitt hovmod før de faller stygt.

I dag er det slik at vi er fariseere «under nåden», på lik linje at det var 
fariseere under loven på Jesus tid her på jorden. Det er blitt speilet helt klart, 
men de ser det ikke. Guds vrede vil komme over dem like mye nå som på 
Jesus tid, men dommen er utsatt. Det er det som er nåden. Håper og ber om 
at de omvender seg før det er for sent.

 Kapittel 30 - En skiftlærds dagbok
1 Han sa til sine disipler: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve 
den som de kommer fra! 2 Det var bedre for ham om det var hengt en 
kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre 
én av disse små. Luk 17:1f

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal 
slett ikke komme inn i det! Luk 18:17

I dag ser det ut til at du må ha en doktor grad for å kunne forkynne Ordet, bli 
en pastor, skrive en bok, eller rett og slett vitne. Det er selvfølgelig noe sludder 
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og jo fortere vi setter foten ned og blir kvitt denne løgnen, det mer vil Jesus bli 
gitt Ære og Herlighet. Det er nemlig ikke å komme unna at:

1 Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler 
kom til ham. 2 Han tok til orde, lærte dem og sa: 3 Salige er de fattige i 
ånden, for himlenes rike er deres. 4 Salige er de som sørger, for de skal 
trøstes. 5 Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. 6 Salige er de som 
hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 7 Salige er de 
barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. 8 Salige er de rene av hjertet, 
for de skal se Gud. 9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.  
10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er 
deres. 11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags 
ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har 
i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. 13 Dere er jordens salt! 
Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke 
lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14 Dere er 
verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke 
tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser 
det for alle som er i huset. 16 Slik skal dere la deres lys skinne for 
menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i 
himmelen. Matt 5:1-16

Det er helt sikkert at vi skal meditere på Ordet natt og dag, men meditering av 
Ordet gjøres i sammen med Jesus ikke bak en pult på en bibel (les: doktrine) 
skole eller fakultet. Det er også sagt at hvis din tro overlever en doktrineskole 
så står du sterkt. Vel jeg enda ikke sett at en tro har overlevd et 
menighetsfakultet eller en doktor avhandling.

Det som skjer er jo at en får en ide om at han bør gjøre en doktor avhandling. 
Hovmod. Så går man da og spinner på hvilket emne man skal velge. Hvilket 
skriftsted man kan benytte og ha en såkalt åpenbaring av. Man setter så i gang 
og gjør en utredning som da blir en ny doktrine og som regel falsk. Eller man 
tar for seg for eksempel Barratt og prøver å rakke mest mulig ned på hans 
standpunkt om dåpen. Uansett så blir det en ny doktrine som man da foreleser 
om på doktrine skolen og hjulet spinner raskere og rakere mot undergang.

Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører! Dere står alltid Den Hellige 
Ånd imot – som deres fedre, så også dere! Apg 7:51

Dagens skriftlærde i dag er jo helt klart mer bunnet opp i doktriner enn for 
2000 år siden. Dagens skriftlærde er på ingen måter bedre enn de for 2000 år 
siden som:

23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og 
anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: Rettferd, 
barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. 
24 Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen! Matt 23:23f

Det er jo ganske utrolig at de for 2000 år siden ikke en gang gadd å spørre 
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Jesus om han var født i Betlehem. Om han hadde reist til Egypt som barn. Om 
alt det andre som de kunne ha sjekket opp. Men nei de var fulle av hovmod og 
så på seg selv som ufeilbare og dermed sto de for fall. Og fallet ble stort. Som 
det vil bli i dag.

Slik er det også i dag. Så fort en har fått en tittel og da helst en Ph.D., så er 
han liksom ufeilbar, men det er jo disse som heller ikke i dag spør Jesus om 
hva som er riktig, men legger sammen 2+2 og får fem. Det er jo nesten som i 
den katolske kirke hvor de forlanger at medlemmene ikke skal lese Bibelen.

Når de holder taler kan de ikke dy seg fra og legge til noe for egen regning og 
kommer med en uforståelig forklaring og sier at de skal komme tilbake til det 
neste gang. De legger ut et egg som de som er nye på veien går rundt og 
spinner på fordi de tror at her er noe viktig. De kommer som regel aldri tilbake 
på det fordi de har ingen forklaring.

De kaller gjerne Jesus for «profeten» og mener gjerne at «profeten» døde på 
en torsdag. De sier at muslimer har samme «guden» som oss og at det finnes 
kjød som ikke står imot ånd. Alt er renspika løgn, men de slipper unna med 
det. De skriver ikke dagbok, men er gode på å skrive nye doktriner. Det er 
nemlig deres dagbok.

 Kapittel 31 - Vanndåpen
Dåp i vann og dåp i Ånd I forbindelse med Thomas Ball Barratt (12)

Den 7. oktober 1906 «kom han gjennom» og ble Åndsdøpt, men hadde ikke 
fått tungetalen. Han oppleve vekkelsen som skulle få så stor betydning for 
resten av hans liv. I selvbiografien Erindringer, forteller Barratt om sine 
opplevelser den 15. november 1906 da han mottok dåpen i Den Hellige Ånd og 
ild med tungetale. 

Bruddet med metodistene 
Barratt var metodistprest frem til 1907, men da han kom tilbake fra USA etter 
sin "pinseopplevelse", gikk han ikke inn i metodistkirkens tjeneste igjen. Han 
sa fra seg ledelsen av Kristiania Bymisjon og begynte å holde sine egne møter. 
Etter en tid meldte både han og Laura seg ut av metodistkirken. Den viktigste 
årsaken var at han ikke lengre delte deres syn på Åndsdåpen med tunger som 
tegn (tungetale). Senere kom også dåpssynet opp som tema 
(troendedåp/voksendåp).

Dåpen 
Barratt lot seg ikke døpe med «vanndåpen» før i 1913. Barratt mente at det 
var ikke noe krav om at man skulle vært døpt med troende dåp, for å være 
med i en pinsemenighet. Men etter grundige studier av Bibelen, endret han 
oppfatning og lot seg døpe. Den 15. september 1913, ble både han og hans 
kone, Laura, døpt av pastor Lewi Pethrus. Dette skjedde i Filadelfiamenigheten 
i Stockholm.
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Tilbake til Barratt sener i kapitlet.

Det ser ikke ut til at «noen» er klar over hva dåpen i vann betyr. Og for en 
«pinsemann» virker det som om å tale i tunger er mer viktig.

Altså der er mer viktig å få gaver fra Herren enn å adlyde Herren. Dette er en 
generell holdning hos de fleste karismatikere og det er selvfølgelig en 
hovmodig holdning.

Det virker som om vi er villige til å gå på kompromiss med noe så viktig som 
dåp. Både i vann og i Ånd. Vanndåpen er en pakt med Jesus og den kan kun 
inngåes med først å bekjenne at du tror i ditt hjerte at Han er Guds Sønn. 
Det er en Hellig Pakt og den er en del av å bli født på ny. 

det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en avleggelse 
av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi 
oppstandelse, 1Pet 3:21

Bestemte ting går igjen og igjen i Apostlenes Gjerninger; Forkynnelse, 
omvendelse og tilgivelse, vanndåp, håndspåleggelse og Åndsdåp. Vann dåp 
skjedde bestandig, eller med få unntak, straks etter omvendelsen og 
tilgivelsen.

Jeg kan anbefale en bok i denne sammenhengen uten å gå for alt som står 
der:
 
THE SINNER'S PRAYER - FACT or FICTION? - How to get Saved the Bible Way 
av Andrew Strom 

Jeg vil ikke her gi flere referanser til Skriften, men det kan være på sin plass 
og legge fra seg denne boka og lese hele Apostlenes gjerninger. I alle fall; 2, 4, 
6, 8, 9, 10, 16, 18 og 19. 

Det er ikke tvil om at vanndåp er noe som skjer straks man bekjenner Jesus. 
Det kunne bli en hel bok om utleggelse av dette, men det er ikke poenget her. 
Poenget her er å belyse hovmodet og det sataniske i forførelsen rundt 
«konseptet» å forkynne at man ikke trenger å la seg døpe i vann på sin tro og 
bekjennelse. Samt det djevelske forførende å forkynne vanndåp av spedbarn.

Vi må spørre os selv; hvordan oppstod denne forførelsen? Hvilken antikristelig 
holdning og menneske var det som kom på denne forførelse med dåp av 
spedbarn? Og dermed igjen ingen dåp på tro og bekjennelse.

Det er vanskelig å spore denne falske doktrinen tilbake til en bestemt mann, 
men det er ganske enkelt via de tidlige historikere å spore det helt tilbake til 
den først, andre og selvfølgelig tredje århundre. I begynnelsen av år 300 fikk 
vi jo oppleve et supertriks av Satan i det det ble forbudt og ikke være kristen, 
vi fikk statskirken og alt det som fulgte. 
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Vi skal heller ikke gå videre om hvor satanisk dåp av spedbarn er, men slå fast 
at den fører mennesker på vei til helvete.

Det vil skal derimot belyse er hvorfor dette er et så hett tema og et så 
uforsonlig standpunkt i den religiøse verden. Vi skal få frem den hovmodige 
holdningen til de som nekter å ta i betraktning at det er riktig å la seg døpe på 
Jesus befaling og sin tro og bekjennelse.

Det ser ut som om dåp i vann betyr mer for muslimer og hinduer enn for en 
som påberoper seg å kjenne Jesus. Det er nemlig når noen lar seg døpe at de 
regnes som konvertert fra andre religioner for de religioner det blir konvertert 
fra. Det er da man blir drept for å si det sånn. Det er da man blir forfulgt, det 
er da man blir kastet ut av familien.

Dette skjer også der hvor Katolisismen er en sterk og dyp tro. Det er når de 
blir døpt som vokse at katolikker regner som konvertert. I Filippinene er det 
slik at når vi forkynner ordet på Videregående Skole (13- 18 år) og de tar et 
standpunkt for Jesus så er dette ok, men når vi forteller at de må fortelle 
foreldre og bli døpt kommer frykten og tårene.

De er derimot tøffe, bekjenner for foreldre, men sier ingen ting om at de har 
latt seg døpe. De vil heller ikke spørre på forhånd fordi da blir det forsøkt 
stoppet. De velger heller å la seg døpe i «hjemlighet» og tar «smellen» når 
dette blir oppdaget. Foreldre har da den holdningen at; «ja ja, det er for sent å 
gjøre noe nå, det er jo allerede skjedd.» Ungdommen slipper dermed 
«billigere» unna. Takk Jesus.

Hvis vi bare forstod hvor mye beskyttelse det ligger i den troshandling, 
lydighet handling som det å inngå en vanndåp i Faderen, Sønnen og den 
Hellige Ånds navn, ville vi antagelig latt os døpe hver gang vi tok nattverd. 
Vanndåpen på sin tro og bekjennelse er et «must». Ikke det at vannet frelser 
eller renser, det er det Jesus blod som gjør, Men den ulydigheten det er å IKKE 
la seg døpe når man har fått grundig undervising om hva Skriften sier er IKKE 
frelses bringende. Den leder ut på hovmodets glattis og vil ende med fall. 

Det er ulydigheten som gjør at vi ikke lar oss døpe som er det katastrofale. 
Derfor kommanderer Peter de Åndsdøpte ned i vannet. De har faktisk intet 
valg. Dersom de vil beholde troen og ikke bli en frafallen der og da. Sammen 
med Åndsdåpen utgjør vanndåpen konseptet «født på ny». 

Tilbake til Barratt:

Det tok altså tidligere Metodist prest Barratt 7 år med Bibelstudie for å komme 
ut av villfarelsen og forvirringen det er å bli barnedøpt og å tro på den 
doktrinen. Særlig da å lære andre denne doktrinene og falske praksis og 
forkynnelse.

Han skrev boken "Den kristne dåp", og tar for seg betydningen av vanndåpen. 
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Han sier:
«INNLEDNING
For mange av mine venner kom det meget overraskende at jeg lot meg døpe, 
da de visstnok ikke trodde at jeg helte til den kant i minste måte. Mange sier 
de er blitt «skuffet» derover, mens andre jubler og takker Gud. Noen er blitt 
forarget, mens andre har fått sitt hjertes innerste tanke stadfestet derved. 

Når jeg nå ganske rolig setter meg til bordet og skriver disse linjer, så er det 
ikke for å ta opp kampen med annerledes tenkende om saken, men nærmest 
for å fremstille mitt nåværende syn på den kristne dåp. 

Det er meget mulig at jeg vil komme til å skrive ting som andre ikke synes om, 
men jeg gjør det uten spor av partiskhet eller lyst til å «krangle». 

Det skal bli, uten noen ond vilje eller bitterhet, en ærlig manns 
begrunnelse av et av de viktigste skritt han har tatt i sitt liv. Herren 
dertil være min hjelper! 

Eders i Ånden, vannet og blodet forb. Broder. Thomas Ball Barratt»

Side 11 i boken som kan lastes ned på: http://kristenbloggen.net/ 

 en ærlig manns begrunnelse av et av de viktigste skritt han har tatt i sitt 
liv. Herren dertil være min hjelper! -

Hvis man ikke har klart for seg hvem Thomas Ball Barratt var så bør man sette 
seg inn i saken. Han var en Guds Mann med en antagelig meget stor varig 
frukt. Han er blitt testet og prøvet på de fleste områder og har vært en av de 
tjenere som har ført «Azusa» vekkelsen videre fra NY til Europa. Det er ikke 
mange som kan si noe negativt om ham og Norge bør takke ham for hans 
velvilje og lydighet kanskje på lik linje med Hans Nielsen Hauge. Kanskje den 
viktigste mann i Norges historie.

Når en mann av hans kaliber bruker 7 år med bønn og studier for å komme ut 
av villfarelsen så skjønner vi at den er stor og kraftig. Selv om noen til og med 
har skrevet «spesial» avhandlinger med hjelp av andre «doktorer» som prøver 
å sverte viktigheten og den Bibelske retningslinje for den troende dåp. 

Det er dette vi vil frem til her. Satan har lagt en felle for oss når det gjelder 
den troendes dåp. Han har på flere måter fått oss inn i forskjellige blindveier. 
Det er dette at det er så stor uenighet som gjør det så viktig. At man absolutt 
ikke kan gi slipp på sitt syn. Det er dette som er det djevelske med det. Begge 
sider kan ikke har rett. Og dette er en plattform vi ikke kan dele. Her kan det 
ikke inngåes kompromiss. Det er hardheten i det som gjør at det ikke kan 
forenes.

Så man må ta stilling. Enten så døper man barn. Eller så døper man på tro og 
bekjennelse. Dåp av spedbarn er oppfunnet av djevelen for å hindre den 
troende i å la seg døpe på sin tro og bekjennelse. Det er dette som er poenget. 
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Hvis det ikke hadde vært slik så hadde det aldri vært et problem og først bli 
døpt som spedbarn og så senere bli døpt på sin tro og bekjennelse. Men det er 
her problemet ligger. Man kan altså ikke døpe seg som «voksen» hvis man er 
døpt som barn. Da konverterer man enten fra Luthersk, metodist, katolikk eller 
noe annet til noe annet.

Hva er problemet? En som ikke er døpt som spedbarn går jo ikke automatisk til 
Helvete. Ingen tør å si det. Det er jo å opphøye seg til Gud å si det. Og det er 
jo ikke mulig å bli «barnedøpt» når man er voksen. Så det er umulig for en 
som ikke er «barnedøpt» og få det gjort som voksen. Ingen sier vel heller at 
du er ikke «barnedøpt», bare voksen døpt så du er ikke frelst. Så man kan jo 
trekke den konklusjon at det skulle overhode ikke være noen hindring for å la 
seg døpe som voksen selv om man er blitt døpt som spedbarn.

Men det som er merkelig er at noen mener at det ikke er mulig for en som er 
«døpt» som barn å la seg døpe som voksen på tro og bekjennelse. Mister man 
frelsen hvis man gjør det. Nei, «ingen» vil tørre å påstå det. Så hva er da 
problemet. Kan man ikke la tvilen «komme Skriften tilgode» og la seg døpe 
som voksen selv om man er døpt som barn. Selv om man mener at det ikke er 
nødvendig. Det er her hovmodet kommer inn. Man er nedsunket i en uforstand 
og hovmodighet som ikke er fra Gud. 

Hvis man hadde vært ydmyk ville man sagt at man ikke er sikker og dermed 
latt «tvilen» komme Skriften, Jesus, til gode og latt seg døpe også som 
voksen, om ikke for annet enn å vise at man er ydmyk i forhold til konflikten. 
Altså det er den barnedøpte som må være ydmyk i forhold til den voksendøpte 
for den voksendøpte kan ikke «barnedøpes» etter voksendåp, men den 
«barnedøpte» kan voksendøpes etter «barnedåp». 

Skriften sier ikke at man ikke man bli døpt to ganger hvis det er det man er 
redd for. Snarer tvert i mot. De som var døpt av Johannes, ble også døpt av 
apostlene på Jesus befaling. 

1 Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han 
hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, 2 og han 
spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: 
Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. 3 Han spurte: Hva ble dere 
da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp. 4 Da sa Paulus: Johannes døpte med 
omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, 
det er på Jesus. 5 Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. 
6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de 
talte med tunger og profetiske ord. Apg 19:1-6

Poenget er at hvis man kunne ta bort det mest sataniske fra «barnedåpen», 
nemlig erklæringen om at man får automatisk evige sikkerhet om å gå til 
Himmelen når man dør, så ville det gjenstå bare en ubetydelig forvirring om 
tidspunkt for dåp og om man trengte å tro først. Dette kunne blitt 
overkommelig hvis det ikke hadde vært for de gjenstridige som absolutt må 
holde på sine doktriner. Dermed ser vi at selv om man noen steder har frafalt 
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denne «sikkerhets erklæring» ikke er villig til å innordne seg å søke også en 
voksendåp slik at djevelen stadig får fritt forvirring-spillerom i hovmodets 
kjølevann.

Det som ligger til grunn for denne fullstendige vranghet og hovmodighet mot å 
ydmyke seg til å forenes i dåpspørsmålet går nemlig meget dypt og har sitt 
utspring i doktrinen om «arvesynden». Før man kvitter seg med den løgnen 
om at barn er født «syndige», (så hvis de dør uten å være døpt så går de til 
Helvete) vil det ikke kunne bli forening. Så la oss ta et oppgjør med doktrinen 
om «arvesynden». Og det vil vi gjøre i siste kapittel. 

Satan her latt det djevelske få grobunn ved at teologer har kommet med sine 
avhandlinger og doktriner og forstyrret og forfulgt og forhindret og forvirret 
den søkende. Ve til alle som går imot den troendes dåp i vann. 

Det ligger sterkt på mitt hjerte. Forstå viktigheten av troende dåpen i vann.

Vi kunne legge ut om de forskjellige aspektene med viktigheten og referer til 
Skriften, men det overlater vi til den Hellige Ånd som vil opplyse den enkelte 
som er ydmyk nok til å be en bønn om forståelse.

For å avrunde med noe som kan falle tungt for mange, men som likevel er 
tilfelle og kan være en sjokkerende sannhet for de som praktiserer dåp av 
spedbarn. 

Jødedommen, Islam, Ahmadiyya, Bahá’í, Hinduismen, Buddhismen, ja alle 
«store» religioner samt kanskje de to «største» ateister og agnostikere tror på 
Jesus og er bundet til Jesus mer eller mindre. Historisk eller religiøst. Altså 
hele kloden har ett forhold til Jesus.

Likeledes katolikker, diverse andre sekter, metodister, lutheranere og andre 
denominasjoner. Samtlige (med få unntak) har et problem med dåp i vann (og 
ånd, men det er ikke poenget her) på tro og bekjennelse som voksen.

Hør, de tror på Jesus, men vil IKKE døpes på tro å bekjennelse. Det samme 
gjør satan. 

27 For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. 28 Her 
er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. 
For dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, da er dere 
Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet. Gal 3:27-29

3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans 
død? 4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom 
Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre 
i et nytt liv. 5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, 
så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Rom 
6:3-5
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11 I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort 
med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, 12 idet 
dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham,  
ved troen på Guds kraft – han som oppreiste Kristus fra de døde. Kol 2:11f

 Kapittel 32 - Loven
Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier 
Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være  
deres Gud, og de skal være mitt folk. Jer 31:33

La oss slå det fast: Loven er God, Hellig og alt annet vi forbinder med en 
Allmektig Far og vår Frelser og Herre Jesus Kristus og den Hellige Ånd. 

Det er bare en negativ side ved Loven og det er oss. Og det negative er at vi 
tror, jeg mener virkelig tror (er 100 % sikker og overbevist om) at et går an å 
bli rettferdiggjort av loven.  Jesus derimot sier at vi er rettferdige og helliggjort 
ved troen på Ham og det verket Han fullførte på korset ved oppstandelsen og 
opprykkelsen, samt utøsing av den Hellige Ånd.

Tenk deg hva vi skulle gjort uten loven. Tenk deg uten lover i samfunnet. Vi 
kan bare innrømme at loven er god. 

Noen sier at vi ikke er under Loven. Vel de har totalt missforstått. Loven er 
skrevet på ethvert gjenfødt hjerte og sinn. Å forfekte noe annet er selvfølgelig 
rent hovmod. Så vi er altså alle som tror under Loven. Og vi kan bli 
rettferdiggjort ved å holde loven. Det er bare det at det er umulig for andre 
enn Jesus da han vandret her. Han er den eneste som har holdt hele Loven og 
har til og med oppfylt Loven og er Loven. Så muligheten er altså tilstede det er 
bare det at siden den første Adam falt så kan man jo si at det er bevist at det 
er bare Jesus som kan gjøre det. 

Dette begrepet at vi ikke er under Loven, men under nåden må det omgående 
begynne å forkynnes om på en ny og riktig måte. Vi vil ta dette opp under 
Kapittelet om «Nåde». Det vil vi nevne her er at det finnes noe som heter 
«Bergprekenen».

Slå opp dette selv. Det bør læres utenat hvis du ikke alt vet hva det dreier seg 
om. Noen mener jo at dette bare er skrevet til jødene, men de må omvende 
seg. Vel er noe av det skrevet til de under den gamle pakt, men det er ikke 
mye. Det er da også ikke de som er jøde av fødsel som er ekte jøde:

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, 
det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det 
skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i 
bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Det har vært nok prekener nå om at vi ikke blir rettferdiggjort av å holde 
loven. En disippel som forkynner Evangeliet og som har sørget for sunn 
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oppfølging fra andre disipler til de nye på Veien trenger å bruke to minutter på 
dette hos en gjenfødt. Det er ganske enkelt å begripe at vi blir rettferdiggjort 
av det Jesus gjorde på korset ved tro.

Hvorfor så denne inngående undervisning i absolutt alle menigheter i nå over 
50 år? Eller skal vi si 500 år? Fordi vi er loviske. Vi tror faktisk at vi kan bli 
rettferdiggjort av å holde loven. Ikke det? Vel vi tror i vertfall at alle andre 
trenger å høre det hundrevis av ganger, at «vi ikke er under loven, men under 
nåden». Så hvis vi tror at alle andre trenger å høre det, men ikke vi ... - 
Hovmod, dobbelt hovmod.

Paulus underviser jo inngående om dette, men dessverre så har dette sammen 
med mye annet som han skriver blitt feiltolket med eller uten vilje. I alle fall 
har det meste blitt feiltolket og det er jo på tide at vi tar et oppgjør med det. 
Det er ingen motsetninger i Skriften og dermed ikke i Bibelen.

12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13 Men onde 
mennesker og slike som kverver synet på folk, går fram til det verre. De fører 
vill og farer selv vill. 14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. 
Du vet jo hvem du har lært det av, 15 og helt fra barndommen av kjenner du 
De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 
16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til 
rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være 
fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:12-17

Når da Paulus skriver det her så har Jesus sagt det før Ham. Jesus er Ordet.

Det Nye Testamentet var da ikke utarbeidet enda, men ved den Hellige Ånds 
Hjelp har det blitt satt sammen etter Guds vilje slik at vi har fått gaven over 
alle gaver; Bibelen. (Les: Frelsen)

Dog har vi blitt advart:

13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet 
bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli 
funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som 
frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom 
som er ham gitt. 16     Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I   
dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede 
vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 
17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke 
skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen 
faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus 
Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2Pet 3:13-18

Men dette har vært ignorert i lange tider. Vi tror vi med letthet kan forstå alt 
dette uten engang å få det åpenbart ved den Hellige Ånd. Derfor har da mange 
også lidd mye.
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Så la oss ta et oppgjør med dette triks og miks som det er blitt med 
loven/nåden.

 Kapittel 33 - Misjon
Hva skal vi si når en menighet har ca 20 millioner i Hellige gave? (tiende eller 
10 % eller 5 %, brutto netto, før skatt etter skatt) Hvor mye bør gå til misjon? 

Jeg spurte en broder fra Canada og han svarte kontant «til det svir». «Until it 
hurts». Jeg sa: «Så uten å tenke seg om et øyeblikk skulle i vertfall 50 % av 
Hellige gaver gå til misjon? Han sier; «nei mer, til du kjenner det svir, til du må 
selge bygningen og heller leie lokaler.» 

Det vil i dette tilfelle si 10-20 millioner skulle gå til misjon i året. 20 mil. er 
tross alt ikke mer enn 10 tusen i året for en medlemsmasse på 2000. Hvor 
mye blir gitt 1 million? 2 millioner? Noe sånt. Hovmod!

Fra: R e v o l u t i o n i n W o R l d M i s s i o n s (13)
“Yet I have discovered that many of them have absolutely no missionary 
program of any kind. In preaching to one of these churches, I made the 
following statement: “While you claim to be evangelicals and pour time and life 
into learning more and more biblical truths, in all honesty, I do not think you 
believe the Bible.” My listeners were shocked. But I continued. “If you believed 
the Bible you say you believe, the very knowledge there is a real place called 
hell — where millions will go and spend eternity if they die without Christ —
would make you the most desperate people in the world to give up everything 
you have to keep missions and reaching the lost as your top priority.” The 
problem with this congregation, as with many today, is that they did not 
believe in hell.” - K.P. Yohannan

Det er utsagn her som kan diskuteres, men det er ikke poenget. Poenget er at 
vi ikke tror på Helvete. For hadde vi gjort det og alt annet som står Skrevet så 
hadde vi oppført oss annerledes. Våre handlinger eller unnfallenhet om du vil, 
røper oss som vantro og vil bli behandlet av Herren deretter. 

Og videre:

“Ask the average Christian why the Lord destroyed Sodom, and he or she will 
cite the city’s gross immorality. Ezekiel, however, reveals the real reason in 
chapter 16, verses 49 and 50:

“Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fullness of bread, and  
abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she 
strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty, and 
committed abomination before me: therefore I took them away as I saw 
good.”

Sodom refused to aid the needy poor because of pride. We are caught up in a 
national pride similar to Sodom’s. Yes, selfishness and perversion come from 
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that pride, but we need to see that pride is the real root. Deal with that root 
and you cut off a multitude of sins before they have a chance to grow.”

49 Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot. Overflod av brød 
og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun 
ikke. 50 De opphøyet seg og gjorde det som var en styggedom for mitt åsyn, 
og jeg drev dem bort, så snart jeg så det. Esek 16:49f

Herren lot altså det gå til Helvete med Sodoma på grunn av hovmod og at de 
ikke delte sitt brød med de fattige. Vi må ikke tro at vi blir spart for den 
samme handlingen. Herren har ikke forandret seg og Jesus kommer til å 
Dømme dette en dag. 

«Alt» som har foregått i nyere tid har vært stort sett under hovmodets flagg 
når det gjelder hvordan vi her i vesten har drevet misjon. Vi kan bare gå til 
Herren å be om tilgivelse og omvende oss. 

Jeg ønsker ikke å gå videre inn på disse tingene her men vil heller be leseren 
laste ned gratis PDF boken eller bestille den gratis i posten fra: 
http://www.gfa.org/ 

Da vil du blant annet lese en historie som går som dette;

«En av de første gangene jeg var i utlandet for å spørre om hjelp til arbeidet 
var jeg invitert til en større menighet. Jeg var sjokkert over luksusen i lokalet, 
over bilene og de dyre «merke» klærne. Jeg holdt mitt innlegg og følte vel ikke 
store entusiasmen. Jeg ble dog invitert ut til å spise middagen på en fancy 
restaurant etter møte sammen med pastorer og eldste. De ga meg en sjekk. 
Det triste var at sjekken for maten var større en sjekken til misjonsarbeidet»

Det gjør faktisk for vondt å skrive om det. Det er for ille. Det er for hovmodig 
holding i mange hundre år. Det kommer inn under alt det andre onde som er 
gjort i Jesus navn som slaveri og kolonialisering av land, utryddelse av 
folkegrupper, rasisme og alt kommer av hovmod.

Jeg sier IKKE at det ikke finnes lyspunkter oppe i alt dette, men jeg sier at 
hoveddelen av det arbeidet som er gjort er gjort med egeninteresser, #2 
agenda og en ovenfra ned virksomhet som er meget i utakt med Ordet. Ren 
eventyrlyst har ofte vært drivkraften i de tidligste år og senere er vi bare 
drevet av en dårlig samvittighet. I tillegg er vi bedre på å bygge kirker, skoler, 
sykehus og barnehjem i stedt for å reise rundt og forkynne evangeliet.

Well, dette skal vi svare for en dag og jeg anbefaler alle som føler seg «truffet» 
å ta et oppgjør med seg selv og med den menigheten dere tilhører. 

Vi må komme oss bort fra dette hovmodet som det er å tro at vi kan misjon er 
gode på misjon og er de beste til å gjøre misjon. Jeg sier til alle dere med hvit 
hud og spisse neser; hold dere hjemme og jobb så svetten renner så pengene 
kommer inn på konto. Send så alle pengene til en betrodd medarbeider i 
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misjonsmarken slik at han kan støtte opp om de lokale pastorene som er 
funnet uten en agenda #2 kalt mammon.

Det siste er ikke enkelt, men det lar seg gjøre. I de fleste land i dag hvor ordet 
ikke har nådd ut til alle stammer er det den lokale pastor som bør gå ut i fjell 
og jungel. Han trenger all den støtten og opplæringen han kan få på 
forskjellige områder men stort sett så har han det han trenger allerede 
gjennom den Hellige Ånd.

Mange steder er falsk lære så i grodd (spesielt i katolske land) at man må 
konsentrere seg på å lære opp ungdom. En «utskytningsrampe» for 
evangelister kan da være en løsning. Et internat (de fleste bor jo meget 
kummerlig) hvor de sover og spiser, jobber og går ut og ved hjemkomst får en 
time eller to undervisning og bønn sammen med kyndige pastor. Resten MÅ vi 
bare stole på blir ivaretatt av den Hellige Ånd. Greier vi det?

Disse «skoler» også selvfølgelig i samarbeid med lokale krefter. MEN IKKE 
skoler i den form som finnes i dag. Fokuset må skiftes fra å sitte på 
skolebenken og studere Paulus til å gå ut å forkynne Jesus. Kun et sted hvor 
man kan få be sammen med Åndsfylte troende og hvor den Hellige Ånd rår 
grunnen.

Så nok en gang til dere bedrevitere. Hold dere på jobben og send penger. Selg 
hytter, eiendommer, båter og konebiler og legg det ned for apostlenes føtter. 
Men pass på å ha et rent hjerte. Og; gjør det anonymt.

En lørdag mens 30.000 barn dør, mens 80.000 andre dør sitter ledelsen i de 
fleste menigheter og diskuterer over et til ti glass rødvin «på beste vestkant» 
om det skal gis tiende av netto eller brutto lønn. Og hvis noen forteller dem at 
de er hovmodige og bør omvende seg vil snart de som formaner befinne seg 
baktalt ut i den ytterste kulde innen kort tid.

Ve dere alle sammen som dette gjelder. Gniere og bedrevitere som dere er. 
Muligens alkoholikere også. 

 Kapittel 34 - Å leve i synd, falle og snuble.
16 Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med 
henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder seg 
til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! All synd som et menneske ellers 
kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget 
legeme. 19 Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige 
Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger 
dere selv. 20 Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud! 1Kor 
6:16-20

Et typisk eksempel på å leve i synd er å være samboende. For en troende er 
dette ytterst hovmodig. Eller om man, mot bedre vitende, lever sitt liv i 
konstant ulydighet mot Ordet.
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Vi har vel tre begreper og holde oss etter; vi snubber i så mangt, vi er 
hovmodige og faller, eller vi velger å leve i synd for å tilfredsstille våre lyster. 
Som er det ytterste form av hovmod.

Dette greier ikke menigheten å skille på. Det er selvfølgelig meget trist da det 
går hardt ut over de som det berører. Her som i andre kapitler ønsker jeg å gi 
eksempler fra eget liv. Når man som alkoholiker møter den totale utslåtthet 
etter mange og lange år med drikking og innleggelse med forgiftning og ca 5 i 
promille så er det klart man trenger hjelp. Og hjelpen kom. Total frigjøring i 
Jesus Blod.

At man kan snuble og til og med falle i løpet av de nærmeste årene er noen 
ganger en naturlig del av tilfriskning prosessen. For mange. For noen er det 
sikkert slik at man blir satt fri, helbredet, og aldri mer rører en dråpe, men for 
de fleste kan det bli en prosess. På grunn av hovmod. Etter at jeg ble 
Åndsdøpt har jeg falt tre ganger i synd av dette slaget og havnet på sykehus 
med forgifting alle ganger. Det gikk slik til:

Jesus satte meg fri og jeg hadde overhode ikke behov for rus lenger. Mer enn 
det; jeg avskydde rus. Det var bare ikke aktuelt. Det er ikke dermed sagt at 
satan slipper en ut av sitt grep uten kamp. Når jeg ble kalt inn i tjeneste i 
starten av 2003 ble dette så sterkt for meg at jeg måtte straks bekjenne gamle 
synder (beskrevet et annet sted i boka) da jeg følte at kallet var Hellig. Min 
venn og disippelgjører på det tidspunktet sa klart ifra at det var intet problem 
at jeg akkurat var kommet meg etter ett fall. Eller ramlet ned fra vannvogna 
som det så populært kalles.

Jeg hadde fått meg en lekse, men greide allikevel å fortsette å drikke lettøl de 
neste tre årene. Noe som var medvirkende til nok et fall. Å ikke ta avstand fra 
alt som skummer var hovmod og egne lyster og ledet til en daglig snubling. Så 
når det kom en ultra vanskelig situasjon både, åndelig og sjelelig ble veien ikke 
lang til å falle for fristelsen. Jeg husker hvor utkjørt og sliten jeg var når en 
stemme fortalte meg at jeg trengte en pils. Jeg kunne knapt stå oppreist så 
sliten var jeg og hodet var som bomull, så fallet kom.

Det ledet meg etter noen uker inn på sykehus med forgiftning igjen. Da dette 
skjedde ble jeg bedt om å ta en pause fra tjenesten. Noe jeg var enig i. Det 
tredje og siste fallet i tjeneste kom da jeg var på reise i Filippinene i 2008. Jeg 
hadde enda ikke gitt opp å drikke lettøl og var ikke enda kommet meg ut av 
hovmodet. Uansett hvor sliten man er og hvor nedbrutt man er blir de valgene 
man tar til konsekvensen av handlingen.

Jeg husker jeg stod i et hotellrom straks etter ankomst til Manila og åpnet 
minibaren. Cola eller øl? Ingen lettøl i Manila. Der er klart. Og bare en pils, så 
jeg får slappet av. Det ble nok en gang et opphold på sykehus og enda verre 
jeg fortsatte når jeg kom hjem til Norge og etter kort tid rett inn på sykehus 
her også. Da fikk jeg sparken og hadde ikke lenger en tjeneste. 
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Men Herren Jesus Kristus min frelser sparket meg ikke og jeg fikk beskjed om 
å reise til en pastorvenn i Italia. Som nevnt tidligere.

Etter oppholdet i Italia tok jeg rett og slett en beslutning om total avhold, altså 
ligge unna alt som skummer. Ikke engang alkoholfritt øl vil komme over mine 
lepper. Dermed ble jeg satt fri nok en gang og brukte nå friheten på rett måte. 

Jeg forteller dette fordi jeg har intet å skjule. Hele mitt liv ligger vidt åpent for 
alle som vil se. Men også fordi at man må skjønne at det er forskjell på å falle 
og å leve i synd. Hadde jeg ikke omvendt meg og sluttet så hadde jeg vel fått 
flere fall. Men siden jeg til slutt tok en total konsekvens av mine svakheter, ja 
for de ble brukt som det av djevelen, og besluttet noe som var avgjørende, så 
er jeg i dag velsignet med kone og barn og ny tjeneste.

Det som skjedde var at jeg trodde at Herren hadde satt meg fri fra alkohol for 
at jeg skulle ha anledning til å drikke som vanlige folk, altså bli satt fri fra 
alkohol for å fortsette å drikke. Ta et glass i ny og ned til maten osv. Dette er 
ikke tilfelle. Jesus setter mennesker fri for at de skal fortsette å være fri. Men 
som vi så ofte gjør; vi bruker friheten til å fortsette å synde. Hovmod.

Historien forteller at i same periode så var det garantert mange som hadde en 
tjeneste og som levde i synd. Altså det var mer eller mindre synlig og etter 
ledelsens mening; og mer eller mindre viktig. Men det er ikke så «farlig» så 
lenge det ikke er for åpenbart. Man kan altså ikke skille på konseptet, 
snubling, fall og totalt hovmod. Man trenger ikke være hovmodig for å snuble, 
vi snubler jo daglig i så mangt i følge Guds Standard, men hovmod kommer før 
et fall. Det som derimot er verre er det super hovmodet som finnes da man 
nekter å omvende seg og slutte med å leve i synd. Dette blir ofte oversett i en 
menighet i dag. Man feier det under teppe. Mens en synlig snubling blir 
behandlet som den største katastrofen. 

Vi må huske på og lære av Skriften. Om for eksempel forskjellen på Saul og 
David. Mens Saul fikk beskjed om følgende;

For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som 
avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så 
du ikke skal være konge. 1Sam 15:23

Mens David selv om Han var en morder og horebukk ble kalt en mann etter 
Guds hjerte. Hva kan det komme av? Fordi at han var mer enn villig til å 
omvende seg når profeten fortalte ham sannheten. Det er nemlig ikke slik at 
Herren vektlegger våre fall. Men Han vektlegger vår uvilje til omvendelse. Å 
leve i synd mot bedre vitende og ikke være villig til å omvende seg er å være 
rebell. Så altså på lik linje med trolldomssynd og avgudsdyrkelse.

Men dette tar ikke menigheten høyde for. På toppen av det hele er de 
unnfallende da de ikke engang konfronterer eller advarer. Ikke så mye som en 
liten advarsel blant brødre. De er mer opptatt av at noen kanskje snubler i å si 
noe eller gjøre noe som vedkommende ikke engang er klar over er feil. Så 
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lenge det er synlig. Derfor er de også kommet under å feile på den advarsel 
som Jesus er viktig på: døm rettferdig. 

Noe som er også er meget viktig for menigheten er jo at man må følge de 
bibelske forskrifter her. For en som er advart tre ganger og ikke omvender seg 
skal han være en hedning. Dette er altså for den som velger å leve i synd. 
Drikke seg beruset hver helg for eksempel. Som jo flere innen ledelse og eldste 
gjør i flere menigheter i dag. Som å leve samboende eller med en kjæreste og 
ha sex med eller uten samleie hver helg eller oftere.

Eller for eksempel å vrake kona for en annen og leve i synd på den måten.

Men hvis man skulle komme i fare for å snuble så blir dette samtaleemne #1 
og kritikken kommer som regel ikke bare fra ledelsen men også fra 
baktalelsen. Som for eksempel en nyfrelst som ikke skjønner at han bør slutte 
å røyke. Som foreksempel en livat kvinne som har noe for korte skjørt eller for 
dyp utringing. Å være slave av tobakk er selvfølgelig synd og å kle seg 
utfordrende like dann.

Men dette er hva vi kaller snubling hvis man, når noen kommer og forklarer 
det for vedkommende, ender opp med omvendelse. 

15 Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du 
alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hører han ikke, så ta 
med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre 
vitners utsagn. 17 Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. 
Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en 
hedning og en toller! Matt 18:15-17

Veldig klar tale. Men dette blir ikke fulgt. Man velger heller en verdslig løsning 
som vi ikke bør være kjent med. I tillegg kommer selvfølgelig at man har 
partier. Det gjør det hele enda mer innfløkt. Og på toppen av dette igjen vil 
man ikke innrømme at i visse sammenhenger bør man påberope seg inhabilitet 
når kjødelig familie skal behandles.

Det kan ikke være slik at barn av lederskapet kan slippe unna med noe som 
ikke andre i menigheten slipper unna med. Det blir jo som å være mindre 
kjærlige mot sine egen enn andre ... fordi man ikke konfronterer og advarer og 
tar et oppgjør med synden.

Det må altså tas et oppgjør med dette hovmodet som det er å ikke behandle 
all synd etter skriften.

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke 
tunge. 1Joh 5:3
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 Kapittel 35 - Ekteskapet

 Ekteskap og noe av det som er relatert
La oss bare slå det fast: Vi skjønner ikke fult ut helligheten av ekteskapet. Vi 
er hovmodige når vi behandler pakten. Det er derfor vi kaller dette kanskje 
feilaktig «noe av det som er relatert». Fordi; det er blitt så vanlig med 
skillemisse at det nærmest er en del av det å være gift.

Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre 
ham en medhjelp som er hans like. 1M 2:18

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal 
være ett kjød. 1M 2:24

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og 
kvinne skapte han dem. 1M 1:27

Så vi er skapt til mann og kvinne. Ikke til mann og mann og kvinne og kvinne. 
Veldig rett frem, veldig enkelt.

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, 
legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt 
levende som rører seg på jorden. 1M 1:28

Like enkelt å greit. Få barn i sammen og ta autoritet over alt skaperverk. 

Så Guds plan med mennesket som er skapt i Hans bilde i Hans likhet er 
ekteskap og barn. Det er en stor hemmelighet med ekteskap. Vi har dessverre 
ingen forståelse for hvor Hellig det er. Det er en pakt med Herren og ektefellen 
som ikke kan brytes, men dessverre gjøres dette ofte til stor sorg for Jesus. 
Hvis du vil gjøre den Hellige Ånd sorg så ta ut separasjon, med skilsmisse som 
mål.

For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin 
kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og 
vær ikke troløse. Mal 2:16

31 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og  
de to skal være ett kjød. 32 Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om 
Kristus og menigheten. 33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru 
som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ef 5:31-33

Hadde en troende skjønt hvor overordentlig Hellige ekteskapet er så hadde det 
aldri blitt brutt. Det blir brutt av en grunn; Hovmod.

Jeg vil spørre deg; skal vi tilgi vår neste?

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør 
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vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, Matt 5:44

Hvor mye mer for en ektefelle som er i Pakt med Den Allmektige og deg. Selv 
om det føles at ektefellen har blitt en fiende. Husk det tar to for å danse tango. 
Du er tross alt en del av det som skjer uansett hvordan man vrenger og vrir på 
det.

5 Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud 
for dere. 6 Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og 
kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin 
hustru, 8 og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.  
9   Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.   
10 Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. 11 Han 
sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, 
gjør seg skyldig i hor mot henne. 12 Og dersom en kvinne skiller seg fra sin 
mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Mark 10:5-12

Hva tror du Jesus ønsker hvis din ektefelle skulle falle for fristelsen (lurt av 
satan, den djevelen) til å begå hor? Skilsmisse? Nei. Tilgivelse og utviskelse og 
en ny sjanse med tillit.

Men hva gjør vi, jo vi starter et hemmelig kjør mot en ektefelle vi missliker og 
ønsker at det skal skje så vi kan bruke dette fallet til å benytte oss av Skriften 
til å skilles. Gud hater stadig skilsmisse. Ikke tro noe annet. Det er bare det at 
akten gjør deg ett med ett annet menneske så derfor har du retten til å forlate 
den som har blitt ett med et annet menneske enn deg. Du er ikke nødt for å 
benytte deg av det. For det finnes tilgivelse for alt uten spott mot den Hellige 
Ånd. Så hvis vi benytter oss av det er det stadig fordi vi har så harde hjerter. 
Tilgivelse, utviskelse og ny tillit er Herrens valg og bud.

Eller vi begår ekteskapsbrudd med vilje og går hjem og bekjenner med 
følgende: «Jeg har vært utro og lever i et annet forhold. Du er fri til å skille 
deg fra meg i følge Skriften» Så blir det skilsmisse og mannen som da 
forfekter at det var kona som gikk fra ham mener seg retten til å gifte seg 
igjen, siden det ikke var han som skilte seg. Ja så ille er det og på toppen av 
dette vil han bli den som får omsorg fra menigheten og kona som tok ut 
skilsmisse blir nesten kastet ut. Ja jeg sier nesten kastet ut for det er det kalde 
skuldre, diffus blikk og baktalelser gjør med mennesker.  

Derfor for en gjenfødt eksisterer ikke ordet. Skilsmisse eksisterer ikke. Derfor 
skal vi ikke snakke mer om muligheten for det her. Dessverre er det mange 
som allerede er skilt og de skal vi betjene med retningslinjer fra Ordet. Vi skal 
snakke om skader ved det som Gud hater. Vi skal ikke snakke om barna. Det 
sier seg selv. Dette gjør fysisk vondt. Å snakke om satans djevelske verk. Men 
noen ganger må vi.

Bare så det er sagt. Er du ute etter å ikke kompromisse så tar du til deg 
følgende enten du ble skilt før eller etter at du ble gjenfødt. Du har tross alt 
lovet evig troskap. Du bør stå ved ditt ord, selv om den andre parten ikke gjør 
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det.

10 Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: 
En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 Men er hun skilt fra ham, skal 
hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal 
ikke skille seg fra sin hustru. 12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en 
bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da 
skal han ikke skille seg fra henne. 13 Og dersom en kvinne har en vantro 
mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra 
ham. 14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru 
er helliget ved den kristne bror. Ellers ville jo også deres* barn være urene, 
men nå er de hellige. 15 Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre 
det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte 
oss til fred. 16 For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva 
vet du, mann, om du kan frelse din hustru? 1Kor 7:10-16

En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er 
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 
1Kor 7:39

Så gjengifte før død er kun dette:
Når du «skilte deg» og «giftet deg» igjen så skilte du deg egentlig ikke fra din 
ektefelle. Du byttet ut din ektefelle med en annen kvinne/mann. Du bedriver 
egentlig bigami. Fordi pakter står fast.

Veldig klart. Du er bundet av til ektefellen dør. Da kan du gifte deg igjen men 
bare med en gjenfødt ektefelle. Det samme er forøvrig regel når du gifter deg 
for første gang. Bare med en gjenfødt kan en gjenfødt gifte seg. Hvis ikke får 
du en djevel til svigerfar og hans navn er satan.

2 For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. 
Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 
3 Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, 
blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og 
er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Rom 7:2f

Så hva skal vi gjøre sier du som allerede er skilt. Veldig enkelt. Søk 
gjenforening. Om ikke for deg selv så for barna. Det er alltid Herrens vilje. At 
du søker om mulig å gjenforenes. Men du må ha tro til at alt er mulig for den 
som tror og at vi har en Allmektig Far som har viljen til dette. Har din ektefelle 
forlatt deg fordi du elsker Jesus høyere enn henne, som en gjenfødt alltid gjør, 
elsker Jesus høyest av alt, så bør du kanskje vente til hun har omvendt seg fra 
sin synd som er vantro. Her er det om i alle saker som dette rom for kanskje. 
Vi legger kun en mal. I dett er det så mye at Herren får bestemme i det 
enkelte tilfelle. 

Hvis du er skilt før du ble gjenfødt og din ektefelle har giftet seg igjen og 
kanskje fått barn med sin nye «mann» så blir det jo vanskelig med 
gjenforening. Andre tilfeller kan også gjøre det vanskelig. Barna kan nekte å ta 
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tilbake mor eller far på grunn av smerte og redsel for at de skal forlate dem 
igjen. Her er det mange hensyn å ta. Og igjen, vi legger ut den bibelske mal, 
men vet at vi trenger å konferere med den Hellige Ånd i hvert enkelt tilfelle.

Noen bruker skriftsteder for å kunne rettferdiggjøre at en gjenfødt som er skilt 
føre gjenfødelsen kan fritt frem gifte seg igjen, men dette finner man ikke 
holdepunkter for i Skriften. Ja du er gjenfødt, ja du lever nå et oppstandelses 
liv, ja det er for de gjenstridige som er villige til å kompromisse sikkert noen 
Skriftsteder som kan vris på og fortolkes i en og annen oversettelse, men 
Jesus er helt klar:

11 Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en 
annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. 12 Og dersom en kvinne skiller seg 
fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Mark 10:11f

Her er det mange som mener at de har «rett» til å gifte seg igjen fordi de har 
blitt «tvangskilt» altså uten skyld. Vi vet jo at man i dag, i Norge og de fleste 
andre land, kan ta ut skilsmisse og etter en stund blir man skilt selv om den 
andre parten ikke vil. Men hva sier bibelen om dette.

En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er 
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 
1Kor 7:39

Det er ikke slik at kan gjøre om på det Herren har sammenføyd fordi man er 
«uskyldig». Det finnes ingen uskyldig part i skilsmisse blant troende. På et 
eller annet tidspunkt kunne den en eller andre parten vært mer i bønn, vært 
mer omtenksom, vært mer ydmyk, vært mer av alt for å redde ekteskapet. Jeg 
sier ikke at man for en periode må avstå fra å bo under samme tak. Det kan 
være nødvendig å bo fra hverandre. Men det er ikke skilsmisse. 

La oss ta et eksempel:

Men først la oss gjenta nok en gang. Skriften åpner ikke opp for gjengifte i noe 
tilfelle.

Vi har en vantro mann som er skilt. Han leser denne boka eller andre eller blir 
forkynt Evangeliet. Omvender seg søker og får tilgivelse, blir døpt i vann og 
Ånd, født på ny og starter sitt nye liv. Hva bør han gjøre som skilt?

Jo han bør straks oppsøke sin kone. Ja det er hans kone fordi vi ikke kan skille 
noe som Gud har sammenføyd. Sin «eks» kone vil mange si. Så han oppsøker 
henne, ber om - og gir tilgivelse for alt. Foreslår gjenforening. Er hun ikke 
kommet til tro forkynner han henne Evangeliet. Dette er fremgangsmåten som 
gjør Jesus fornøyd.

En bror som skiller seg er det ikke nødvendig å snakke om. Det skulle aldri 
skjedd.
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Gjør du bruk av muligheten for skilsmisse ved hor fordi du har et hårdt hjerte, 
så tilfredsstiller du satan og ikke Gud. Du tilfredsstiller ego og hovmodet og 
ikke Jesus. Og du gjør den Hellige Ånd sorg.

La oss understreke igjen:
En hustru er bundet så lenge hennes mann lever. Men om hennes mann er 
død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.

Det er vel antagelig de samme som kommer til å stå og skrike «urettferdig» 
når Jesus ber dem om å gå til venstre som skriker høyest om 
«urettferdigheten» med ikke å kunne gifte seg igjen. Det er her problemet 
ligger; vårt hovmod. Kan vi ikke greie å «la tvilen komme Herren til gode». 
Kan vi virkelig ikke ydmyke oss så mye at vi i det minste sier at vi ikke 
skjønner?

Derfor: 

Jeg vil ikke en gang åpne for å ta trikset om at vi kan jo gifte oss og så be om 
tilgivelse. Det er ytterst hovmodig og står for fall.

Likeledes:
Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da 
Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. 1Kor 7:17

Hvorfor ikke gå i samtale med den Hellige Ånd. Du vil garantert få fred dersom 
dit hjerte er innstilt på Sannheten og bare Sannheten. Den Hellige Ånd vil da 
overbevise deg om Helligheten i Ekteskapet. Etter det vil du stå fast.

Vi overlater til andre å fortelle deg hva barn gjennomgår ved en skilsmisse. 
Men vi kan fortelle deg at det er en enorm knekk i ens persons liv å måtte 
gjennomgå det. Så kan man selv regne ut hva barna gjennomgår. En 
skilsmisse setter enorme arr på sjelen og bare Jesus kan helbrede hvis du lar 
Ham. Det er også det åndelige aspektet i det og selv fysisk blir man ødelagt.

Til slutt om dette så tar vi deg som nå er skilt og gift igjen og har valgt 
sammen med ektefellen om å omvende dere og følge Jesus. Kanskje «bli i den 
stand du er». Her må vi virkelig snakke med Jesus. Men «forlik» deg med din 
«skilte» ektefelle og gi et vitnesbyrd hvis hun ikke er troende. Helst med den 
nye ektefellen tilstede både for deg og «eksen».  Fortell ektefellen at du har 
tilgitt henne og dersom du trenger (nesten alltid i dette tilfelle) be «eksen» om 
tilgivelse.

Men her blir det usikkerhet fordi det absolutt riktige er faktisk og uansett gå 
tilbake til sin første kjærlighet, hvis det er mulig. Det er i disse tilfellene, disse 
meget vanskelige tilfellene at vi må søke ekstra mye råd og veiledning fra den 
Hellige Ånd.

Hvis vi virkelig ønsker å ikke kompromisse, hvis vi virkelig ønsker å leve Hellig. 
Hvis vi over alt vil gi Herren rett kan det hende Han har en plan som vi ikke vil 
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like. Det får stå sin prøve hvis du setter Jesus først.

Mange vil komme med en forklaring på gjengifte med dette skriftstedet;

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, 
alt er blitt nytt. 2Kor 5:17

Paulus taler jo ikke om annet enn å bli født på ny. Det er klart at når noen blir 
født på ny så blir alt det gamle borte. Men du opplever jo ikke en fysisk død. 
Heller ikke blir pakter satt ut av spill. Det mange ikke forstår er at en pakt med 
Gud den Allmektige ALDRI kan bli brutt. Når vi forstår dette så vil vår holdning 
til den «super» Hellige ekteskapspakten bli mer reel, viktig og forståelig, med 
hjerte.

Det er som med dette som med så mye annet. Det er mangel på 
kompromissløs undervisning og mangel på Gudsfrykt. Mangel på vilje til å gå 
på Helliggjørelsens vei. Mangel på et hjerte etter Guds behag. Mangel på 
ydmykhet. Alt for mye av hovmod!

Jesus taler jo til menigheten og brevet til Paulus er jo til menigheten.

Det betyr at vi som med-lemmer er forpliktet til å kjenne Skriften. Det er ingen 
unnskyldning, men det er stadig uvitenhet, og Jesus er nådefull. Det er også 
tilgivelse for ting som er gjort i uvitenhet. Han er så nådefull at det også er 
tilgivelse for det som er gjort med overlegg, dersom man har et oppriktig 
angrende hjerte og omvender seg. Det er til og med tilgivelse uten at man 
omvender seg, men da står selvfølgelig den kommende frelse i ytterste 
faresone. For å si det pent.

La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal  
dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Heb 13:4

Vi vil også understreke at vi her skriver retningslinjer for de som kaller seg 
troende. De som er ikke troende må selvfølgelig gjøre akkurat hva de vil. De er 
allerede dømt fordi de ikke tror på Jesus. Vi vil derimot håpe at de ved å ha 
kommet så langt i boka fortsetter og ber en bønn med oss i full enighet og lar 
seg døpe. Se slutten av boka.

Det som vi bør avslutte dette med er at det er hovmodet hos pastorer, eldste, 
doktrinemakere, og ledere som har «skylden», for det meste, i og med at de 
er unnfallende når det kommer til disse viktige saker. De er mer opptatt av å 
diskutere sexlivet til sine kollegaer (ja veggen på bibelskole leiere er ganske 
tynne) enn å være et forbilde og en rettesnor for ungdom. De er noen feiginger 
og pingler som ikke gidder eller er har kunnskap nok til å undervise og advare. 
De er som regel tredje generasjons kirkebarn som ikke eier den frimodighet 
som skal til for å være gode ledere.

Hvorfor sier vi alt dette? Fordi det er alltids Guds vilje å bli gjenforent. Vi vet 
og skjønner at i mange tilfeller vil dette virke som urimelig, umulig og til og 
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med latterlig eller skammelig. Vel vi gjentar, VI HAR EN ALLMEKTIG GUD. 
Ønsker du å leve Hellig og gjøre Ham til behag?

 Starten til herlighet eller katastrofe.
Det hele starter selvfølgelig i tenårene. Noen som leser denne boka vil nå bli 
ultra sinna. Det får stå sin prøve. Skriften sier klart ifra om homoseksualitet. Vi 
vil komme tilbake til det. Vi vil bare få si innledningsvis at hvis du mener deg å 
ha dragning til samme kjønn så omgående snakk med noen om det. Ikke skjul 
det. Absolutt ikke skjul det. Det er en ting å ha en formening om en drift til å 
leve i et fast samboerforhold med en av samme kjønn. Å ha en drift er helt 
klart ikke synd. Det er ikke syndig for en gutt å være feminin og heller ikke for 
en jente for å være gutteaktig. 

Så det starter altså i tenårene. 

La oss bare slå det fast at man ikke finner kjæreste i bibelen. («Girl friend» 
som det heter på engelsk. «My love» er brukt i KJV i Song.) Da bortsett fra i 
Høysangen, men det er en annen historie. Hvis noen har en utlegging om det 
så send det gjerne i en epost. Man finner heller ikke «dating». 

Noen som leser denne boka er kanskje oppvokst i et kristent hjem eller til og 
med oppvokst i en menighet og har gått på bibelskole. Bibelskoler er ikke som 
skoler flest for de har jo alt fra tenåringer til voksne på benken. (De skulle jo 
vært mest ute med evangeliet med den er en annen sak.) Jeg har flere venner 
som har gått bibelskole. En forteller at det er forbudt å innlede et forhold 
under skoletiden. En annen sier at de blir undervist i at det er forbudt å kysse.

Vel det er å gå imot hvordan Herren har skapt oss. Herren har skapt oss til å  
gifte oss. Og han har plantet seksualitet i oss. Det er jo trist at dette med 
seksualitet og menighet er kommet helt på «tryne» gjennom 1980 år, men er 
nå på vei tilbake med en noenlunde Bibelsk undervisning.

En bibelskole er muligens det beste stedet å finne en gudfryktig ektefelle, 
eller ... Å kysse er kanskje noe av det mest naturlige som finnes, eller ...

Altså det starter i tenårene. Her er noen regler fra Skriften. Denne gangen vil 
vi ikke ramse opp en haug med bibelvers først slik at du kan få anledning til å 
teste dette mot din egen oppfatning du som er ung. (Eldre også for den sakens 
skyld) Siden kan du søke i Skriften for å teste det vi har sagt.

Den du «dater» er din blivende kone/mann. Da mener vi å si at når du går ut 
med noen som er og blir forstått som et klart kjærlighetsmøte så er dette 
allerede med ekteskap i tankene. Fra første stund. Man kan finne en hustru, 
vinne seg en hustru med ære eller ta seg en søster til hustru.

Hvis man ikke har det i tanken vil du jo begjære annet enn din kommende 
kone og det er ikke bra. Og det er begjæret som vi skal konsentrer oss om. 
Det er der synden ligger. SÅ; her er altså løsningen: IKKE gå med ut med noen 
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som du ikke ønsker å fri til der og da. La da heller møtene foregå i samfunn 
med flere. Å hvis du kysser noen så vær forberedt på å kunne tilby ekteskap 
eller la deg bli tatt til ekte.

Noen tror faktisk at Herren vil bestemme hvem du skal gifte deg med. Dette er 
feil da Gud er kjærlighet og tvinger ingen til noe som helst. Vi er skapt med fri 
vilje. Hvis ikke hvordan kunne vi spise av frukten som Gud sa IKKE til? Jesus 
kan derimot ved sin Ånd lede deg til å treffe en som Han mener er et ultra godt 
valg så ha øyne og ører oppe etter å ha bedt om at Han gjør det.

Det blir derimot ofte ikke den høye mørke, rike mannen eller byens vakreste 
kvinne som kommer til syne, men en som frykter Gud med hele sitt hjerte. Det 
er her mange bommer. Når de skal finne, vinne eller ta seg en hustru går de 
etter kjødet. De greier ikke se den perlen som blir åpenbart fordi de ikke 
dømmer etter hjerte. De legger kjødelige grunner for ekteskapet som går på 
tvers av Herrens anbefalinger. Og så etter mange år når den høye mørke eller 
den søte lyse ikke dukker opp så klager vi. Hovmod.

Det som ingen er ute etter er å se til hjerte på den som søker å finne seg en 
hustru. Selvfølgelig da vil dette tilta i styrke etter hvert som mannens alder 
stiger og eventuelle kvinners alder synker. Det er noen som er veldig flinke til å 
sette en mengde ubibelske regler for andre på en rekke områder, men er 
kanskje enda bedre å ikke sette grenser for sitt eget liv. Jesus ber deg, hvis du 
er en av dem, å ta ut bjelken i ditt eget øye slik at du kan se klart. Kanskje det 
til og med da ikke finnes noen flis i din nestes øye. Det var bare synsbedrag.

Det er nemlig ikke slik at Herren har på lager venner og ektefeller som allerede 
er oppnevnt for enhver troende. Vi har som sagt fått tro nok til å tro og fri vilje 
nok til å ta riktige avgjørelser. Nå i den nye pakt ved Hjelp av Hjelperen. 
Det er da på tide at ungdom får en sunn forståelse av seksualitet så tidlig som 
mulig. Med sunn mener jeg Guddommelig selvfølgelig. Alle gaver fra Gud er 
Hellige. Inklusive seksualiteten. Det er verden som har «ødelagt» begrepet og 
delvis ved hjelp av bedrevitere som er bundet av feil oppfatning av Skriften. 

En 13 år gammel gutt som blir dratt opp så scenen i et bedehus for å bekjenne 
sine «synder» om selvtilfredsstillelse vil når han blir gammel nok si farvel til 
kirke og troende samt også i en del tilfeller få et vrangbilde av seksualitet som 
vil henge ved resten av livet. Noen går rundt i dag og forteller de som 
tilfredsstiller seg selv av menn at de er mordere. Hvor gal kan man bli. Mer om 
dette under et oppgjør med det eldgamle falske. (Onani)

Vi må altså sørge for at de unge får et super riktig begrep om seksualitet og 
det «rundt», før og i ekteskapet.

Det er selvfølgelig snakk om å ha et rent hjerte uten begjær. Det er dette som 
det må opplæres i; å si nei til begjæret.

Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har 
allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Matt 5:28
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Så undervisning blir da om å avstå først og fremst fra pornografi. Det er jo 
satans første og beste våpen for å få noen ut på glattisen. Dette må starte 
meget, meget tidlig å dessverre er det alt for stor uvitenhet om hva som finnes 
på nett. «Alle» ungdommer i dag har snart mer eller mindre en iPhone eller 
«tablet» og kan gå inn på nettet når de vil og hvor de vil. Kontroll er ikke 
lenger saken. Det er forlengst avleggs. Hvis bare menigheten kunne forstå det 
på alle områder.

Det er opplæring i skriften fra barnsben av som er løsningen. Det er her 
svikten ligger. Hos oss foreldre. Vi kommer til å svare for dette hovmodet en 
dag. At vi ikke gidder, at vi er late og unnfallende, feige og korrupte.

Det er faktisk et løfte her som foreldre kan hvile i hvis de greier:

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir 
gammel. Ord 22:6

Når det å finne seg en ektefelle eller, ta seg en søster eller vinne en med ære 
så skal dette være en enkelt sak for alle. Hvis vi er villige til å holde oss til 
reglene. 

Om noen forfører en jomfru som ikke er trolovet, og ligger hos henne, da skal 
han gi festegave for henne og ta henne til hustru. 2M 22:16

1. Korinterbrevet
36 Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin  
fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil:  
La dem gifte seg, han synder ikke med det.  (Bibelen 2011)

36 Men hvis noen føler at han vil gifte seg fordi han har vanskeligheter med å 
beherske sin lidenskap, så er det i orden. Det er ingen synd. La ham gifte seg. 
(Den levende bok)

1 Corinthians 7:36
New Living Translation (NLT)
36 But if a man thinks that he’s treating his fiancée improperly and will 
inevitably give in to his passion, let him marry her as he wishes. It is not a sin.

36 Men hvis en mann mener at han behandler sin forlovede feil og vil 
uunngåelig gi etter for hans lidenskap, la ham gifte seg med henne som han 
ønsker. Det er ikke en synd. (Google oversatt)

1 Corinthians 7:36
New International Version (NIV)
36 If anyone is worried that he might not be acting honorably toward the 
virgin he is engaged to, and if his passions are too strong[a] and he feels he 
ought to marry, he should do as he wants. He is not sinning. They should get 
married.
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Footnotes:
a. 1 Corinthians 7:36 Or if she is getting beyond the usual age for marriage

(Vi har måtte bruke andre oversettelser enn den gjennomgående NB88 her fordi NB88 bruker en formulering om å 
gifte bort sin datter, noe ikke mange gjør i dag)

Det er altså ikke det å kysse eller ikke som er problemet, men at man ikke er 
villig til å ta konsekvensene for sine handlinger. Hovmod. Heller ikke er man 
villig til å holde en søster i ære. At i våre dager det ofte er kvinnen som bringer 
skam over mannen også er intet ukjent. Kjønnet er like her. Dette gjelder for 
begge. Fordi vi lever som gjenfødte oppstandelselivet og der er det ikke 
forskjell på dette ansvaret. Dessuten er ofte det vi snakker om her «verdslige» 
kristen som er helt inneforstått med kvinnefrigjørings regler.

Så det som bedrives i dag i menigheten er selvfølgelig helt forkastelig fordi 
man ser hvor langt man kan gå uten å synde. Det vil si man ender opp med å 
ha alle mulige former for sex uten direkte samleie. Dette er selvfølgelig helt 
«på tryne», men så lenge ingen har «bein nok i nesa» til å undervise ungdom 
og eldre om saken vil dette jo bare fortsette. Det er hovmodet og viljen til å gå 
på akkord som er problemet. Ikke kyssingen. Hvis man går over i andre 
kulturer blir det noe forskjellig, men ikke dermed sagt bedre.

I et land som Filippinene er det super vanlig å holde på med all mulig seksuell 
aktivitet bare man ikke har samleie. Jeg vet at i Afrikanske land har man også 
sine tradisjoner og formeninger. Jeg antar også det er slik i Syd Amerika og 
dermed har vi antagelig det meste problemet over hele kloden. At menigheten 
ikke underviser og at da spesielt ungdom bli et letter offer for å leve i synd. 

Det skal ikke puttes under en stol at kyssing og da hvis man er i et lukket rom, 
vil lede til både det ene og det andre. Så man kan godt si at man bør la være å 
kysse og la være å være alene i lukkede rom. MEN, dette tar ikke bort 
begjæret. Det skal som kjent to til for å danse tango og da automatisk 
kommer i synd fordi dette ALLTID leder til noe mer. At så bibelskoler lærer alt 
annet enn at man ikke skal begjære blir jo forkastelig.

Igjen:
Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har 
allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Matt 5:28

Så la oss da ikke, alle dere som surfer på nettet og dveler ved noe dere ikke 
skal, samt holder øynene festet på en trusereklame på TV, fordømme 
ungdommen fordi de vil kysse. Dømmingen er særdeles overdrevet i disse 
tilfelle og vi alle må feie for vår egen dør. Bli kvitt hovmodet og begjæret.

Så for å dra en konklusjon her som vi føler vi må:
Slik jeg ser det i følge skriften så skal enhver gjenfødt søke seg en ektefelle. 
Hvis man da ikke har fått en gave til å leve alene, har gjeldet seg for Guds 
Rike. Dette er i ytterst få tilfeller. Menigheten må på alle måter være 
behjelpelighet med legge det til rette for at troende kan finne, vinne eller ta en 
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ektefelle og i vertfall ikke legge bører på ungdom som de selv ikke vil røre eller 
er kar om å være i nærheten av å bære selv.

God frimodig undervisning om farene som ligger og lurer må til og i den 
forbindelse er det ytterst viktig at man innprenter at ekteskapets tilnærming 
også skal holdes i ære. «Datingen» om man vil. Har man kommet ut over 
sidelinjen på grunn av for eksempel kyssing og mer som kommer av dette MÅ 
ekteskap tilbys og aksepteres. Man bør være klar over at hvis man velger å 
være alene i rom og starte med å smake på frukten så har man intet valg. 
Dette er Herrens vilje. Ikke engang flørt bør forekomme uten at man har 
ekteskap i tankene.

2 Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. 3 For dette er Guds 
vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. 4 Hver av dere må vite å 
vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, 5     ikke i lidenskapelig begjær slik   
som hedningene, de som ikke kjenner Gud. 6 Ingen må bedra eller utnytte sin 
bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette 
har vi også før sagt dere og vitnet for dere. 7 For Gud kalte oss ikke til 
urenhet, men til helliggjørelse. 8 Derfor, den som forakter dette, han forakter 
ikke et menneske, men Gud, som gir sin Hellige Ånd i dere. 1Tess 4:2-8

Dette hvis man da ønsker å gå på Helliggjørelsens Vei. At vi forgår oss bevist 
og mot bedre vitende på  skilsmisse, gjengifte, «dating» og seksuell urenhet er 
jo kun på grunn av hovmod. Man ønsker rett og slett IKKE å gå på veien til 
Helliggjørelse. Man omvender seg ikke og får tilgivelse når skuta krenker og 
dermed er skipbrudd og fall alltid resultatet. 

La alle bli klar over at skilsmisse er noe vi må omvende oss fra. Er vi skilt så 
må vi altså omvende oss. Hvis vi ikke prøver alt som står i vår makt til å rette 
opp den feilen, den synden, det hovmodet. Da er det ikke lenger tvil; vi står 
åpent for flere fall.

Vi skal ikke skille noe som Herren har sammenføyd. Skilsmisse skal ikke 
forekomme. Saken er egentlig avsluttet der. Så kort kunne dette kapittelet ha 
vært. Men med vårt enorme hovmod så er det jo på sin plass å belyse noe av 
det? Gjengifte? Hva er det?

10 Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å  
gifte seg!11 Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, bare de som det er 
gitt. 12 For det er gjeldinger som er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger 
som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for  
himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det!
Matt 19:10-12

Vi kan ikke forlate dette «emnet» uten å nevne noe om de som har lidd og 
lider i et ekteskap med, alkoholisme, dop, vold og sjalusi. Det meste starter 
med dårlig kommunikasjon, hovmod, når vi snakker om at et ekteskap feiler, 
men det er helt klart at selv om den en parten er helt klart i linje med Skriften 
og holder en åpen linje for den andre part sa kan disse fire ovennevnte synder 
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gjøre at man blir totalt uskyldig lidende i et ekteskap.

I forbindelse med vår tjeneste i fengsler har vi hatt den glede og se menn som 
har forbrutt seg kraftig, for å si det mildt, omvende seg å bli døpt på sin tro og 
bekjennelse. Over tid har vi også sett at barna har begynt å nærme seg igjen, 
da de over tid har observert et nytt liv, og likeledes i noen tilfeller har familie 
igjen akseptert at det finnes tilgivelse og omvendelse. Kona derimot i noen 
tilfeller kan ikke ta del i dette da hun enten er død (som resultat av overgrep) 
eller det har vært så voldsomt voldelig at muligheten er nærmest borte.

For de som leser dette og befinner seg i en situasjon som er preget av fysisk 
(som nevnt over) eller psykisk mishandling, om det så er mann eller kone, vil 
vi anbefale det samme som Paulus.

12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en hustru som ikke 
er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra 
henne. 13 Og dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å 
bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. 14 For den vantro mann er 
helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved den kristne bror. 
Ellers ville jo også deres* barn være urene, men nå er de hellige. 15   Men   
dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster 
er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred. 16     For hva vet du,   
hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse 
din hustru? 17 Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som 
han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. 
1Kor 7:12-17

Fordi; en som bedriver terror og mishandling (som det er nevnt over) enten 
det er fysisk eller psykisk, mann eller kvinne, kan IKKE påberope seg å vandre 
i Ånden. Kan heller ikke påberope seg da å være troende. Vedkommende er 
altså vantro. Han/hun har også ved sine terror handlinger klart sagt ifra at 
han/henne ikke vil bo sammen med den andre part. Når da dette over tid ikke 
forandrer seg er det helt klart at man må flytte ut spesielt dersom det er barn i 
huset.

Oppførselen til den terror utøvende part beviser da helt klart vantro og ønske 
om å skille seg. Det hjelper ikke å komme med blomster og løfte om bot og 
bedring når dette ikke innebærer omvendelse. Alle handlinger har en 
konsekvens og konsekvensen av og for eksempel å drikke seg full flere ganger 
i uka, beskylde kona for å flørte med andre menn og dermed utøve fysisk eller 
psykisk vold ikke er et ønske om og fortsatt være gift. 

Men opp i alt dette. Ikke la satan få legge en bitter rot i ditt hjerte. Flytt ut, be 
for din kone/mann og pass på å tilgi. Du vet ikke om du kan frelse din ektefelle 
(da ut av uføre), men Herren vil at alle skal bli frelst og Han er Mektig nok til å 
sende de prøvelser som trengs for at omvendelse vil finne sted. Spesielt hvis 
du holder ut i bønn.

13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere 
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som tror på Guds Sønns navn. 14 Og dette er den frimodige tillit vi har til 
ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, 15 og dersom 
vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre 
bønneemner oppfylt hos ham. 16 Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som 
ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som 
synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om 
den jeg sier at han skal be. 17 Enhver urettferdighet er synd, og det er synd 
som ikke er til døden. 1Joh 5:13-17

 Kapittel 36 - Bønnerommet
1 Ta dere i vare så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk, for å bli sett 
av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir 
almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklerne gjør i 
synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere:  
De har alt fått sin lønn! 3 Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd 
vite hva den høyre gjør, 4 slik at din gave kan være i det skjulte. Og din Far, 
som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.

5 Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene 
og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De 
har fått sin lønn! 6 Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din  
dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 
lønne deg i det åpenbare. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord 
likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. 
8 Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere 
ber ham.

9 Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt 
navn. 10 Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. 
11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 12 Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater 
våre skyldnere. 13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For 
ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen. Matt 6:1-13

Å Herre Jesus Kristus hvor mange hjemligheter ligger skult her. Vi ber Far i 
Jesus navn ved Hjelp av Hjelperen om åpenbaring. Etter at Jesus gjorde et 
fullbrakt verk på korset ved oppstandelsen og opprykkelsen bør vi komme inn 
under takke bønn. 

Takk for at vi i dag får det daglige brød og da først og fremst Brødet, Jesus, 
Ordet.

Takk for at Du forlater oss være synder og at vi har fått kraft til å forlate 
andres synder mot oss.

Takk for at Du holder oss unna fristelser og frir oss fra det onde.

Og slik bør vi fortsette dagen lang. Det er å være i bønnerommet.
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Noe som er interessant når det gjelder bønn er å be i tunger. 

14 For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand 
har ingen frukt av det. 15 Hvordan er det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil 
også be med forstanden. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge 
med forstanden. 1Kor 14:14f

Jeg tror ikke Jesus ville ha noe problem med å undervise disiplene om bønn i 
tunger før Han ble opprykket. Men Han taler kun om å tale i tunger. Jeg er for 
å be i tunger og gjør jo dette, men ovennevnte Skriftsted er det av få hvis ikke 
det eneste stedet dette blir omtalt. Men vi setter det inn i 
menighetssammenheng som super viktig.

Det kan også være at det er super viktig. Men da er det også andre ting som 
er super viktig som vi ikke regner det som. Hovmod.

Les bare  Matt 6:1-13 om igjen så vil du forstå det. Mye av dette omgår vi. 

Videre:
31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? 
eller: Hva skal vi kle oss med? 32 For alt slikt søker hedningene etter. Men 
deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. 33 Søk da først Guds rike 
og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! 34 Vær da ikke 
bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. 
Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6:31-34

Matt 6: 8 Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere 
trenger til før dere ber ham. - 32 For alt slikt søker hedningene etter. 
Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

Got it? Mesteparten av det vi ber om skal vi ikke be om, men takke for at 
Herren vil sørge for. MEN; Hva gjør vi? Jo vi ber ikke om annet en det vi ikke 
skal be om. 

Dette er det vi skal be om:
Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Matt 9:38

Og det skal vi be om uten opphold!

I dagens «bønnemøter» er vi vel heller opptatt av å gå i herlighets tunnel og 
velsigne hverandre.

Likeledes:
Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er  
skrøpelig. Matt 26:41

Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette: Luk 18:1

La oss ta søndagskole og Alpha undervisning. Hva er bønn? Jo det er ALLTID i 
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samtale med Jesus. Aldri i samtale med kjød eller djevel.

Det er slik vi er i bønnerommet. Når vi er i denne modus som innehar en alltid 
også meditering av Ordet kommer ikke djevelen til. Djevelen får ikke rom når 
vi hele tiden er i bønnerommet. Vi kommer heller ikke så lett inn i fristelse. 
Fordi vi vandrer i Ånden og da vil vi ikke fullføre i kjødet. Det er dette som er 
hjemligheten.

Ikke bønnemøter, ikke bønne konferanser, ikke bønn for Oslo dager og bønn for 
vekkelse dager og det ene med det andre. Heller ikke sooking, faste, «hellig 
tunnel» (eller hva det nå heter, «power tunnel kanskje), og andre aktiviteter 
forbundet med bønn som å kle seg i sekk og kaste aske over hode, etc., etc.

Jeg sier IKKE at vi IKKE skal ha eller kan ha noen av nevnte aktiviteter 
ovennevnt som bønnemøte for eksempel, men jeg snakker om hjemligheten 
ved bønn. Vi må komme inn i denne modusen:

Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan 
ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han 
gjør, det gjør Sønnen likeså. Joh 5:19

Igjen; jeg sier IKKE at vi IKKE skal gjøre som Jesus å tilbringe hele natten i 
bønn. Det bør vi gjøre som ofte som mulig.

12 I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der 
hele natten i bønn til Gud. 13 Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og 
av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler: Luk 6:12f

Spesielt før større beslutninger så vi har totalt fred for den beslutningen vi må 
ta i samsvar med Ånden. Men det er forberedelsen i uker og kanskje måneder i 
bønnerommet som er det mest viktige her. Og da mener jeg den daglige 
samtalen med den Hellige Ånd. Alt annet kan bare virke forstyrrende, ja selv 
«faste». Sjokkert? Ingen grunn til det. Vi skal komme tilbake til saken.

De fleste mener at ingen ting skjer uten bønn og da bønn i uker og måneder, 
med roping og «karismatiske» øvelser inklusive fasting. Well, jeg sier ikke at 
dette er syndig, men jeg sier at alt som tar fokuset fra Herren er syndig. Igjen:

5 Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene 
og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere: De 
har fått sin lønn! 6 Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din  
dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 
lønne deg i det åpenbare. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord 
likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. 
8 Vær ikke som dem! For deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere 
ber ham. Matt 6:5-8

12 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre 
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de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg 
går til min Far. 13 Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg 
gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14 Om dere ber meg om noe 
i mitt navn, så skal jeg gjøre det! 15 Dersom dere elsker meg, da holder dere 
mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, 
for at han skal være hos dere for evig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke 
kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han 
blir hos dere og skal være i dere. Joh 14:12-17

Tror, holder Jesus bud, ber i Jesus navn og lytter til den Hellige Ånd er jo de 
viktigste stikkord her. 

Saken er den samme som for vitner. Hvis alle hadde vært vitner så hadde vi 
«vært» i Himmelen allerede. Hvis alle hadde vært konstant i bønnerommet 
hadde det samme skjedd. Tenk over hva som hadde skjedd hvis begge deler 
var tilfelle. Om ikke annet så hadde det vært Himmelriker kommet til Jord.

Det skal ikke være slik at bare noen få går ut og gjør en kjempejobb og noen 
andre ber sammen og gjør en kjempejobb. Vi er alle kalt til og gjør vår «lille» 
kjempejobb.

Det samme gjelder når vi går i forbønn for noe eller noen. Noen ganger er det 
på sin plass og be hele natten, men de fleste av gangene er det på sin plass og 
aldri gi opp. Eller satt i sammen; be hele natten og dagen og alltid uten å gi 
opp. Det er klart at i det lange løp vil dette bli vanskelig, men hvis vi kunne 
korte det ned til å be for det vi har tro for kan det hende det ble virksomt og 
dermed ikke så slitsomt?

De fleste ting vi ber for har vi ikke store troen på. Jesus sier:

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal  
det bli gitt dere. Mark 11:24

og

5 Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir 
alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den. 6 Men han må be i tro, 
uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes  
av vinden. 6 Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en 
bølge på havet, som drives og kastes av vinden. 7 Ikke må et slikt menneske 
vente å få noe av Herren, 8 slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Jak 
1:5-8

det er nok på tide å ta tak i hvor mye tro vi har for at ting skal skje. Dessuten 
er etter Skriften:

Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det  
synd. Jak 4:17
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Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt 
som ikke er av tro, er synd. Rom 14:23

Så la os først be denne bønnen:

Og apostlene sa til Herren: Øk vår tro! Luk 17:5

Slik at vi kan slutte med å be om det som vi nesten ikke har et bitte 
lite håp om.

Så la ingen fordømme oss for å ikke å be, men la bønnen være det det er, 
samtale med Jesus gjennom den Hellige Ånd. Og la bønnerommet være det 
det er, den daglige samtalen med den Hellige Ånd.

 Kapittel 37 - Faste (fra mat)
Under den nye pakt forbyr Jesus faste, altså å bedrøve og/eller plage sjelen. 
Altså å sørge. Riktig faste er ikke å avholde seg fra mat.

Det er den riktige fasten som er beskrevet og påbudt av Jesus i den Gamle 
Pakt Han forbyr. Å bedrøve sjelen ved en bestemte dag som jødene hadde økt 
til to ganger i uken. Jesus snakker aldri om å avholde seg fra mat i en periode 
eller fra forskjellig type mat i forskjellige perioder. Og derfor avholdt Han selv 
heller ikke fra dette. Uten på den dagen Han selv hadde utskrevet for dette, 
antagelig. Som vi vet så er Han Herre over alt og gjør som Han vil med alt. 
Han måtte jo lære opp jødene i for eksempel hva Sabbat var. 

Noen vil påstå at Jesus fastet og at han avholdt seg fra og spise. Det vil vi 
uttale oss om senere, men først;

14 Da kom Johannes' disipler til ham og sa: Hvorfor faster vi og fariseerne så 
mye, men dine disipler faster ikke? 15 Og Jesus sa til dem: Kan vel 
brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem?     Men de dager 
skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. 16 Ingen 
setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river en slik 
lapp med seg mer av plagget, og riften blir verre. 17 Heller ikke fyller en ny 
vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, så vinen spilles, og sekkene 
blir ødelagt. Nei, ny vin fyller en i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart. 
Matt 9:14-17

Og i tillegg har vi lignelsen om nye/gamle vinsekker og vin samt gamle klær og 
nye lapper. som vi ikke ser noen grunn til å utlegge da det bør være plenty når 
Jesus sier; IKKE gjør det. Men vil legge til at Lukas skriver; «de sier den Gamle 
vinen er god». Ja de gjør faktisk mange i dag også. De vil ikke ha den Nye. 

Noen vil komme med utsagnet om at vi IKKE er sammen med brudgommen. 
Altså bruden er her på Jorden mens brudgommen, Jesus sitter ved Faderens 
Høyre Hånd i Himmelen så derfor skal vi faste. At brudgommen er tatt fra oss. 
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Eller de vil gå så langt å si at dette gjaldt brugdesvennene ikke bruden. Vel de 
må bare holde på, men en dag vil det hovmodet forsvinne. DET BER VI OM 
JESUS NAVN. 

16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal  
dere se meg. 17 Da sa noen av hans disipler til hverandre: Hva mener han 
med dette som han sier til oss: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og  
om en liten stund igjen skal dere se meg, og: Jeg går til Faderen? 18 De sa 
derfor: Hva betyr dette som han sier: En liten stund? Vi skjønner ikke hva han 
taler om. 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det 
dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg 
ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? 20 Sannelig, 
sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. 
Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede! 21 Når en kvinne skal føde, 
har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, 
minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til 
verden. 22 Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres 
hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. 23 Og på den dag skal 
dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere 
ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Joh 16:16-23

Vel her er våre klare råd til de som tror det er slik å forstå; at Jesus er tatt fra 
oss, altså fraværende. Fast natt og dag i sekk og aske med ansiktet mot jorden 
i gråt og tenners gnissel. Fordi du er altså ikke engang kommet til tro.

Likeledes så er du antagelig så forvirret at du bør gå til undersøkelse hos dine 
brødre fordi det er dusinvis med steder som Jesus sier; Jeg skal ikke forlate 
dere, jeg sender dere en annen talsmann, osv osv. Det er for opplagt at Guds 
Rike er i inne i oss representert ved den Hellige Ånd, Jesus på jord. Å påstå at 
vi ikke er ett med Fader, Sønn og Hellige ånd er å påstå om seg selv at man 
ikke er gjenfødt. Vi bruker ikke mer ord på det.

Bare for hjelpe de enda agnostikere som leser; I de dager med faste som 
Jesus snakker om er at disiplene vil bedrøve sin sjel fra fredag til søndag. Det 
er alt. Hvis du ikke tror det var slutt på «fasten» og festen begynte når Jesus 
plutselig stod midt iblant dem må du tro om igjen. Gi meg noe å spise var 
ordren.

En annen hendelse som kanskje kommer til din hukommelse er da Jesus må  
irettesette disiplene å si; Hvor lenge må jeg være hos denne vrange og vantro 
slekt? (Fritt oversatt) Og etter at Han drev ut denne vrange ånden fortalte Han 
dem årsaken til at de ikke kunne gjøre det. Vantro og hovmod selvfølgelig.

19 Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte: Hvorfor kunne 
ikke vi drive den ut? 20     Han sa til dem: For deres vantros skyld!   Sannelig sier 
jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt 
deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for 
dere. 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. Matt 17:19-21
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I forskjellige oversettelser er ikke vers 21 tatt med.

Matthew 17:20-22
New International Version (NIV)
20 He replied, “Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have 
faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from 
here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”

 [21] [a]

22 When they came together in Galilee, he said to them, “The Son of Man is 
going to be delivered into the hands of men.

Footnotes:
a. Matthew 17:21 Some manuscripts include here words similar to Mark 

9:29. (Som vi ser også i mange oversettelser utelater «and fasting»)

I tillegg er dette kun oversettelsen i Markus mange steder.
(Som det er notert i NKJV – NU omgår «and fasting»)

Mark 9:29
New International Version (NIV)
29 He replied, “This kind can come out only by prayer.[a]”
Footnotes:

a. Mark 9:29 Some manuscripts «prayer and fasting»

I Lukas nevnes ikke dett med et ord. Men Jesus sier:

Jesus svarte og sa: Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos 
dere og tåle dere? Før din sønn hit. Luk 9:41

Merkelig å tenke på at et så omstridte vers her fører til så mye villfarelse. 
Versene er ikke med i mange av de tidligere kopier og oversettelser og er 
svært omdiskutert helt opp til i dag. Vi kunne skrivet en egen bok om versene 
og det betydning, men vi vil ikke gjøre det. Vi vil bare slå fast at dette er ikke 
nok til å bygge en doktrine om faste på. Snarer tvert imot.

La oss slå det fast. Faste, det som er å avholde seg fra å spise er ikke nevnt 
som et påbud.

Den Fasten Jesus snakker om vil alltid bli den utkrevende faste.

Dette skal være en evig lov for dere: I den sjuende måned, på den tiende dag* 
i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, verken den innfødte eller 
den fremmede som bor blant dere. 3M 16:29

* den store forsoningsdagen, Jom Kippur 

Så det med at man ikke spiser kommer jo av at man ikke skal gjøre noe 
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arbeid. Den som ikke arbeider skal heller ikke ete heter det jo. Så skakt kan 
det bli. Det å avholde seg fra mat ble det venteligste! Dette er typisk for den 
første forsamling spør du meg, men også for oss i dag. Vi må liksom vri 
tingene til hvordan vi vil ha det. 

Vil du faste etter dette så kan du ikke gå på jobben, men du må kle deg i sekk 
og aske og bedrøve dit hjerte. Samtidig må du salve ditt hode og ikke se 
sorgfull ut hvis du må gå ut. Og du har ikke lov å snakke om det. I tillegg 
syntes jeg du skulle la deg omskjære og holde hele loven.

Hvis du snakker om, bare nevner med et ord til noen at du faster er det 
hovmod. Hvis du ikke sørger for at ingen får vite om det er det hovmod. 
Likeledes hvis du velger å faste bør du vurdere å gå avsides så du også kan kle 
deg i sekk og aske. Likeledes bør du holde den fastedagen som er utskrevet i 
Loven. Likeledes bør du faste som nevnt i flere steder i det GT. Og hvis du vil 
være ganske så fariseer så fast to ganger i uke. Pass på at det ikke er fra mat, 
men at du bedrøver og plager sjelen. 

Så når Jesus snakker om faste så er det den fasten Han har utskrevet Han 
snakker om. Faste har med å bedrøve og/eller plage sin sjel. Den norske 
oversettelsen skulle vært mer forsiktig med saken. I KJV heter det alle disse 
steder.

And [this] shall be a statute for ever unto you: [that] in the seventh month, on 
the tenth [day] of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, 
[whether it be] one of your own country, or a stranger that sojourneth among 
you: Lev.16:29

« afflict your souls» - rett oversatt; bedrøve din sjel. Eller plage din sjel.

Strong's H6031 - `anah 

Slå opp her så finner du ut mer: 
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H6031&t=KJV 

Så det er meget viktig at vi behandler dette korrekt av flere grunner. 
Hovedgrunnen er selvfølgelig at Jesus sier at det er ingen anledning for 
brudesvennene (og da selvfølgelig bruden) å faste når de er sammen med 
brudgommen. 

Andre grunner er jo at når man holder på å fortelle troende at de må avholde 
seg fra mat sånn og sånn, Daniel faste og andre faster i et måltid eller annen 
vær dag osv osv så er det falskt og det forvirrer alle som tror på det.

Mange snakker om at vi skal avholde oss fra mat ved «åndelige slag». Dette er 
det heller ikke hold for i Skriften. Det er faktisk ikke hold for noen av alle disse 
tingene som er så forkynt nå i over 1500 år. Så hva er så vitsen med faste?

181

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H6031&t=KJV


I den nye pakt; ingen. Man blir ikke mer Hellig. Noen tror jo det. Man oppnår 
faktisk ingen ting annet enn å hykle. Jeg har hørt at en del påstår at det virker. 
Så klart det virker, det er jo brukt sammen med bønn og vår Far hører bønn og 
bærer over med vår uvitenhet. Du kan jo prøve å revansjere et bønnesvar og 
så teste om det «virket» med «bare» bønn.

Men når du nå vet at Herren forbyr å faste (i den betydning å bedrøve eller 
plage sin sjel) vil ikke Jesus lenger bære over med hykleriet som dette er. Og 
spesielt ikke med det voldsomme hykleriet dette er å pålegge andre å gjøre 
dette og lære at dette er et pålegg fra Herren. Som at man må faste noen 
dager før man kan bli døpt!

Akkurat som når brudesvennene ikke kan faste så kan altså bruden eller 
brudgommen selv. Akkurat som en brud eller brudgom går rundt i sorg kledd i 
aske og kaster aske opp i luften. Bedrøver sin sjel til de grader. Vi er trolovet 
med Jesus og vi skal ikke faste. Vi skal juble. Gå ut å fortelle de gode nyheter.

Så klart disiplene fastet. De var jo født under loven og levde under loven. Selv 
etter denne undervisning fastet de noen ganger fortalt i Apg. Men de gjorde 
mye annet som var foreskrevet under loven også. Men å «faste» fra mat blir 
ikke mer riktig av den grunn. Når Jesus sier; «når dere faster» - altså bedrøver 
deres sjeler – så sier Han ikke annet at de overholder de påbud gjort under 
Mose Loven. Men som sagt han sier ikke; at de skal faste; Han sier, de som er 
med brudgommen, (da inkludert bruden), kan ikke faste (altså bedrøve sin sjel 
eller plage sin sjel) 

16 Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De 
gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: 
De har alt fått sin lønn. 17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt  
ansikt, 18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i 
lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 19 Samle dere ikke 
skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 
20 Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og 
tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte 
være. Matt 6:16-21

Noen har skrevet bøker om «når dere faster» og har dermed lagt ut en falsk 
doktrine om at «vi er pålagt å faste under den nye pakt». Som nevnt før: 
jødene var pålagt og bedrøve og plage sin sjel en  gang i året. Dette hadde de 
da altså utvidet til et par ganger i uken og for sikkerhet skyld lagt til at de ikke 
skulle spise. Det er forstålig fordi loven sier at når dere plager deres sjel på 
den store forsoningsdagen skal dere ikke arbeide. Og den som ikke arbeider 
skal heller ikke ete.

Hvorfor har vi så lite greie på dette? Fordi vi ikke har studert ordet, men kjøpt 
alt uten å teste. Hvorfor er vi ikke like opptatt av de andre korrekser som 
Jesus kommer med i bergprekenen, nedskrevet av blant andre Matteus i 
Kapittel 5-7. Som for eksempel;
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15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men 
innvendig er de glupende ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker 
en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre 
god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære 
dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke 
bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne 
dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal 
komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt  
navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i 
ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik 
bort fra meg, dere som gjorde urett! 24 Derfor – hver den som hører disse 
mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset 
sitt på fjellgrunn. 25 Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste  
og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. 
26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en 
uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. 27 Og regnet skylte ned og 
flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og  
fallet var stort. 28 Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var 
folket slått med undring over hans lære. Matt 7:15-28

Fordi vi finner det svært så praktisk å faste fra mat, og tror dermed at vi kan 
slå to fugler i en bekk idet vi tilfredsstiller både Herren og kjødet i det vi 
trenger å gå ned et par kilo. Det kan jo hende at vi også tenker at når jeg 
avholder meg fra mat så sparer jeg jo penger, men med dette samler vi oss 
skatter her på jorden, hvis vi da ikke gir alle pengene vi ikke bruker på mat til 
en som trengte det da. Men vi bruker det vel heller på den siste utgaven av en 
mobiltelefon selv om den vi har virker aldeles utmerket.

Hvorfor lar vi oss rett og slett ikke omskjære? Jeg er sikker på at hvis Jesus 
hadde sagt under bergprekenen «når dere kommer og lar deres barn 
omskjære» osv, så hadde noen kommet opp med en doktrine som sier at vi MÅ 
omskjæres. Dette kan jo dras ut i det uendelige. Vær forsiktig når du tar 
oppvasken at du renser alt etter forskriftene «når dere renser kopper og kar» 
osv.

Nei vi skal ikke dra det mye lenger, men når jeg står opp om morgenen så 
takker jeg Jesus for at Hans Rike er i meg ved den Hellige Ånd, så når jeg er 
ferdig med å studere Ordet og be så spiser jeg frokost. Og når jeg spiser 
frokost så drikker jeg altså ikke blod eller noe offer til avguder, men koker 
egget akkurat som jeg vil ha det. I Jesus navn. Så går jeg ut og forkynner de 
Gode Nyheter og prøver å ikke bli for mye plaget og bedrøve sjelen av alt det 
onde jeg ser og over alle de mennesker som tydelig vis trenger å korrigere sin 
vei en smule da deres livsførsel ikke akkurat vitner om et liv i Tro og 
Helliggjørelse.

Nå vil jo noen si at det står «når dere gir almisser» og «når dere ber» og 
dermed påpeke  at vi kanskje heller ikke trenger å be og gi tiende. Vel, jeg tror 
ikke vi trenger å kommentere mye dette. Det eneste som vi trenger å si er 
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følgende. Når dere er sammen med brudgommen kan dere ikke sørge. Langt 
mindre oppføre seg hyklersk i det å ikke spise å forfekte av vi med dette Ærer 
Ham.  

Vær sammen med brudgommen så vil han minne dere på at Han har byttet ut 
fasten (plage sin sjel) for lenge siden med at vi skal ut å fortelle og gjøre de 
Gode Nyheter. Og når du gjør dette skal vi gjøre som den første menighet.

41 De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til 
omkring tre tusen sjeler. 42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og 
ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Og det kom frykt over 
hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle de troende 
holdt sammen og hadde alt felles. 45 De begynte å selge eiendeler og gods, og 
delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46 Hver dag kom de trofast og 
med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid  
med fryd og hjertets enfold. 47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og 
Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten. Apg 2:41-47

Om Jesus fastet? Vel det er nå slik at Han er Herre over sabbaten og også 
Herre over det å bedrøve sin sjel. Noen forfektet at han fastet fra mat i 
ørkenen siden det er brukt et ord som faste i diverse oversettelser. I Markus er 
det derimot ikke nevnt i det hele tatt og Lukas skriver at «han ikke spiste». Så 
det tyder på at Matteus som har et ganske så «Jødisk-vinklet» fortelling bruker 
ett ord han ikke skulle bruke som rett og slett betyr «å ikke spise». 

Vi vet jo nå at den fasten som gjelder er å bedrøve sin sjel og jeg tviler på at 
Jesus gikk inn i ørkenen drevet av den Hellige Ånd for å faste i den betydning 
vi har i dag. Han gikk inn for å bli fristet av djevelen. Han tok rett og slett ikke 
med seg verken skreppe eller noe annet. Kan noen fortelle meg hvordan Han 
skulle tatt med seg proviant for førti dager? 

Som nevnt så er det helt klart at Jesus ikke avholdt seg fra verken mat eller 
drikke da han ble kalt både fråtser og alkoholiker. MEN en ting er sikkert. Da 
Jesus levde her på jorden levde Han som han forkynte. Selv om vårt liv spriker 
i liv og lære så har det aldri gjort det for Jesus. Det kunne kanskje en del 
bedrevitere konsentrere seg om i stedet for å lage noen falske regler om å 
avholde seg fra mat.

Husk; en løgn blir ikke sannhet over tid. Ikke over 1000 år og ikke over 2000 
år – aldri. Og heller ikke blir den en sannhet hvis den blir fortalt mange nok 
ganger.

Jeg lurer på; når vi faster så påberoper vi oss i etterkant å ha fått bønne svar. 
Burde vi ikke heller si fastesvar? Hva er det Jesus lærer oss om dette. Jo det er 
på grunn av vantro at vi ikke får svar. Det er ikke fordi vi fastet for lite eller 
lignende. Vi er så hovmodige at vi aldri vil innrømme vantro. Det er et 
nederlag som svir. Men vi bør heller rope som en annen hedning; «Jeg tror, 
hjelp min vantro». Ikke prøve å tvinge frem et svar gjennom en hyklersk 
handling som å stå over et måltid mat.
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Vi kan ikke forlate dette uten å gå tilbake og minne om hva Herren mener med 
å ta konsekvensen av å bedrøve og plage vår sjel.

1 Rop av strupen, spar ikke! Oppløft din røst som en basun og forkynn for mitt 
folk dets overtredelse og for Jakobs hus dets synder! 2 Meg spør de dag for 
dag, de krever å få vite mine veier. Som om de var et folk som har gjort 
rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av meg rettferdige 
dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. 3 Hvorfor faster vi, og du ser 
det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? – Se, på den dag 
dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter deres arbeidsfolk. 4 Se, for å 
trette og strides faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke 
slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. 5 Er dette den faste jeg finner 
behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et 
siv og rer sin seng i sekk og aske – kaller du det en faste og en dag som 
behager Herren? 6   Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser   
ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter 
hvert et åk? 7     Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar   
hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og 
at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? 8 Da skal 
ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din 
rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din 
baktropp. 9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og 
han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å 
peke fingrer og tale ondt, 10 når du tar fram til den sultne det som du selv har 
lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din 
natt skal bli som midt på dagen. 11 Herren skal lede deg hele tiden. Han skal 
mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en 
vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter. 12 Sønner av deg skal 
bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra 
slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen 
murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet. 13 Når du holder din 
fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du 
kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, 
så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk – 
14 da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare fram over landets 
høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv. For Herrens munn har talt. Jes 
58:1-14

Det er altså ca 2700 år siden Jesus fortalte hvordan menigheten skulle faste. 
Igjen ser vi at det ikke dreier seg om å avholde seg fra mat. Det er heller 
at; ...du bryter ditt brød til den som sulter ... 

Vil du faste? Vel åpne ditt hjem for de hjemløse og inviter de fattige på middag 
og kle dem opp med dine beste klær i samme slengen. Men hva gjør vi. Jo vi 
faster fra en type mat og skritter over den fattige både inn og ut av 
menigheten. For et hykleri, for en bespottelse for et ultra super hovmod. 

Så hvis vi faster på denne måten, at du hjelper de som er i nød, ja da skal vi 
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faste hver dag.

For å avslutte med noe velkjent, men allikevel ukjent:

1 Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne 
et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som 
har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de 
bundne, 2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, 
til å trøste alle sørgende, 3 til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor 
aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig 
ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.     
Jes 61:1-3

Dette kjenner vi godt til og dette refereres hyppig. Ofte fordi Jesus leser fra 
dette når Han kommer tilbake fra ørkenen og har vært fristet av satan.

Men det stoppe med et komma i vers to. Men la oss forsette til punktum å få 
med oss «til Hans Ære»

Vi må igjen minne om at når Jesus snakker om «faste» så snakker han alltid 
om å plage eller bedrøve vår sjel. Altså ha medlidenhet med at vi og andre 
ikke er i stand til å holde Hans bud og elske Ham. Ikke om å ikke spise.

Derfor står det her at vi skal ikke lenger bedrøve og plage vår sjel med å kle 
oss i sekk og aske. Vi skal i stedet for sekk ha lovprisning drakt og i stedet for 
aske ha kroner på hode og i stedet for sorg og en plaget sjel; glede i den 
Hellige Ånd og selvfølgelig mest av alt; DA skal vi kalles store rettferdige trær 
som er plantet til Hans ære.

Allerede her er det gjort slutt på «faste» når vår Frelser kommer. Når 
Brudgommen kommer. Og igjen til dere alle som er gjenstridig. Ring meg så 
skal jeg gjerne bytte ut deres sekker og aske og tomme matpakker med det 
levende Brød. Ordet. Åpne Skriften og studer før du kaster deg ned med 
forsettende «faste» i sekk og aske. Du ærer ikke Herren med den type 
handlinger. Spesielt hvis du lærer bort at man må faste for å bli døpt. Det blir 
gjort i dag og en dag vil noen måtte svarer for dette. Ja hvis du lærer bort at 
man må avholde seg fra mat av noen som helst grunn vil du en dag ha et 
problem.

Og for de som vil ha enda flere skriftesteder kan jo lese hvordan Herren gjorde 
om på faste (sørge) dager til spise (feste) dager:

Sak 7-8: 7 Betels innbyggere spør om de skal fortsette med å faste i den 
femte måned (da templet ble ødelagt) og i den sjuende måned (da Gedalja ble 
myrdet, 2 Kong 25:25), 1-3. Herren svarer at slike skikker er noe de bare 
holder for sin egen skyld. Det Herren venter av dem er heller rettferdighet og 
barmhjertighet. Hadde fedrene lagt vekt på det, da var straffedommen ikke 
kommet, 4-14. 8 Herren skal føre fangene tilbake til Sion og gi Israel stor 
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velsignelse, 1-15. Og da må Israel legge vekt på rett og rettferdighet, 16-17. 
Fastedagene skal bli festdager, 18-19. Mange hedninger skal søke Israels Gud, 
20-23.

For å avslutte; vi må snart forstå at det er faktisk ganske ille å lære bort at 
Jesus måtte dø og så må vi faste for at noen skal skje. Mange går i dag rundt 
med en følelse av at de ikke «får det til» på grunn av en mengde falske 
forkynnelse. Som at vi må faste. Dette kan føre troende ut i en slags 
utilstrekkelighet og senere frafallenhet. Det er også en annen side ved dette 
med fasten. Det er så innsauset at det vil ta en porsjon ydmykhet å innrømme 
at vi har forkynt feil i så mange år. Men nå tok det jo også for noen nesten 
hundre år å gi kvinner adgang til eldste, og noen har jo ikke forstått det enda.

Det er skrevet MYE bøker om faste. I Skriften derimot er det veldig lite om 
faste. En av de verste bøker jeg har kommet over har tittelen «Fasting» og har 
undertekst: «Nøkkelen til å frigjøre Guds Kraft i dit liv». Forfatteren sier 
innledningsvis:

«En tapt nøkkel til vellykket kristen liv, som finnes i hele Bibelen, har blitt satt 
til side og forlagt av kirken av i dag. Denne nøkkelen er faste. Faste, som jeg 
ville definere det, er "frivillig avståelse fra mat for åndelige formål." Noen 
ganger faster folk, ikke bare fra mat, men også fra vann, men dette er 
imidlertid et unntaket snarere enn en regelen.»

Han fortsetter å si at: « Faste er også en akseptert del av de fleste andre 
største religioner, slik som Hinduisme, Buddhisme og Islam».

Som kanskje leseren skjønner så leste jeg ikke mye etter dette. Trengs det å 
kommenteres? Nei. Alle skjønner at kraften i et kristent liv er Jesus ved den 
Hellige Ånd. De andre feil i denne korte undertittel og innledning er også 
grove, men alt faller på dette.

Dette sluker troende rått og bruker dette i sin forklaring på hvorfor de faster. 
Det er en ganske kjent forfatter og tjeneste som står bak.

Ve til dere alle som lærer at «Jesus møtte dø og vi må la være å spise, så vil 
ting skje»

 Kapittel 38 - Tro og vantro, sikkerhet, håp, tvil.
Uansett hva vi gjør uten tro er synd. Vantro, tvil, ulydighet, opprør, furting er 
ikke fra Gud.  Det som ikke fra Gud ønsker vi ikke fordi det er fra kjødet og fra 
djevelen. Ja kjødet er fra djevelen. Jeg vet at enkelt doktrine skoler lærer at vi 
har tre ting; Gud, djevelen og kjødet. Merkelig;

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre 
imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Gal 5:17

Hvis noe begjærer mot Ånden så kan vi vel si at det er fra djevelen. 
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Vi kan ikke si at det er OK å ha tvil. Noen har lov til å vitne om tvil deres fra 
prekestolen. De bør heller si som: "... far til barnet ropte og sa med tårer, 
Herre, jeg tror, hjelp min vantro." Mark 09:24

Lærere og predikanter holder lange forklaringer om vantro. Det er ikke hva de 
skulle gjøre. De bør holde korte forklaringer av tro. Tro er koblingen til kraften, 
der igjen kommer brannen og Evangeliet. Å tro som Skriften sier gjør deg rett 
til å bli et barn med rett til arv. Det er det vi skal snakke om. Vi skal snakke 
om at tvilen IKKE er en del av troen.

En av de siste ting Jesus har å gjøre før han forlot til himmelen var dette; 

Til sist åpenbarte han seg for de elleve selv, mens de satt til bords. Han refset 
dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem 
som hadde sett ham etter at han var oppstått. Mark 16:14

 - Ikke la det skje med deg ... 

Hvor trist er det å finne stor vantro blant støttene i en menighet. Og det mens 
andre blir nærmest halshugget for sine synlige synder slipper de fleste andre 
unna med denne vantroen som Jesus så hard refser disiplene for. 

Da svarte Jesus og sa: Å du vantro og fordervede slekt! Hvor lenge skal jeg 
være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham hit til meg! Matt 17:17

Sammen med unnfallenhet, som kommer av vantro og der igjen hovmod blir jo 
disse ting det vi må ta tak i i menigheten fremover. Vi må være ydmyke nok til 
og rope ut:

Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro! Mark 9:24

Noen sier at tviler en del av troen. De lyver. Noen sier at tvil ikke er det 
motsatte av tro. De lyver også. Og si at tvil ikke er motsatt av tro er vantro. 
Tvil og vantro er to sider av samme mynt og den mynten er produsert og 
preget av satan. Det eneste man får kjøpt for den er ulydighet som er det 
samme som hovmod. I det hele tatt og snakke om tvil i sammenheng med tro 
og si at det er en del at troen er blasfemisk og hovmodig.

Noen vil spørre meg om jeg aldri tviler for å rettferdiggjøre seg selv. Det må de 
gjerne gjøre, men de blir ikke mer troende av det. Når jeg tviler roper jeg om 
hjelp som guttens far og omvender meg omgående som han gjorde også. Og 
noen sier at vi ikke trenger å omvende oss på daglig basis. Vel de går ikke på 
Helliggjørelsens vei, men på vantroen motorvei til Hevete.

Det som er merkelig er at når vi snakker om å være frelst så tror vi så gjerne 
både for oss selv og andre. Det er ikke mulig hvor stor sikkerhet vi fremviser i 
noe som skal håpes. Vi er jo frelst i håpet. Å produsere slik sikkerhet for 
hverandres frelse at vi sier om hverandre at han er frelst og hun er frelst blir jo 
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å heve oss over Herren.

Vel skal vi ha sikkerhet for håpet som det heter:

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. 
Heb 11:1

Men det gjelder en egen frelse hvis man holder ut til enden. Vi skal også være 
sikre på hvem vi er i Kristus og at Kristus er i oss, men det igjen er også for 
egen regning. Vi kan håpe på andres vegne at de vil holde ut til enden å ta i 
eie den arven som er blitt lovet, men vi kan ikke proklamere en sikker frelse 
inn i andres liv.

Derfor må disse begreper håndteres riktig måte på den måten som frembringer 
et ønske om ingen kompromisser slik at Herrens øyne finner et hjerte som er 
helt med og dermed støtter det kraftig med mer tro. Noen vil berope seg 
«dette er flisespikkeri» og «så farlig er det da ikke» - vel, hvis noen mener det 
hele tiden er riktig å snakke på en slik måte at man gjør seg til Gud så er det 
uforståelig for oss. Så la oss kaste alt hovmodet og ydmyke oss til å ta disse 
«små» tingene på alvor slik at vi kan bli gitt den nåden vi trenger for å komme 
videre. En kleptoman starter som regel med et drops, og endes som regel med 
å kjøre ned noe i fylla i en stjålen bil. Herren vil med stor glede se at du starter 
å bruke språket riktig slik at disse ord; tro og vantro, sikkerhet, håp, tvil bli 
brukt i henhold til Ordet, Jesus.

 Kapittel 39 - Suksess og fremgang
1 Så hør nå, Israel, de lover og de bud som jeg lærer dere å holde, for at dere 
må leve og gå inn i det landet som Herren, deres fedres Gud, gir dere, og ta 
det i eie. 2 Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byder dere, og dere skal 
ikke trekke noe fra, men dere skal holde Herrens, deres Guds bud, som jeg gir  
dere. 5M 4:1f

5 Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var med 
Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. 6 Vær 
frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blant dette folket det land som 
jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. 7 Vær du bare riktig frimodig og sterk, 
så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte  
deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt 
fram i alt det du tar deg fore. 8 Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. 
Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som 
står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt 
fram. 9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke 
redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Jos 1:5-9

Det blir forkynt mye, om ikke noe annet enn, fremgang og suksess i dag og vi 
skriver Herrens År 2013. Det har nesten ikke blitt forkynt annet de siste 20 år. 
«Verdens største menighet» er bygd på nettopp dette. Andre store menigheter 
verden over, mest vestlige, er bygd på det samme. GUDS LØFTER UTEN 
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BETINGELSER. Samt en falsk nåde som dekker alt også ønske om å leve ut 
vårt begjær som gjør at vi lever i synd. Well, vi får se en dag om nåden dekker 
dette. 

Den eneste suksessen vi er på jakt etter er å bygge Guds Rike på jord. 
Betingelsen er som gitt til Josva de samme som er gitt til oss. Det er ikke ende 
på ting man har greid å få «troende» til å «tro» på i dag. Man skal for 
eksempel plante et frø. Så inn i menigheten. Da selvfølgelig med penger. Man 
må gjerne gjøre det, men ikke for å få en belønning. Det man skal så inn i, i så 
fall, må jo være at Guds Rike skal vokse. Ikke oss selv.

Det mest utbredte i dette er alle «God-TV» som har fått oppblomstring. Det er 
ikke lenger Guds Ord som forkynnes de fleste steder, men en tirade av 
garanterte belønninger hvis man sender så så mye. Det er nesten som å velge 
fra en meny. Kvalmt er det det er. 

I de senere år har vi fått en gruppe pastorer og menigheter som konsentrer 
seg om å forkynne fremgang og suksess. Det er ikke noe galt i det, men når 
man kun forkynner dette og da uten syndsforlatelse, omvendelse, lydighet, 
helliggjørelse, Gudsfrykt for å nevne noe så blir det klart falskt. Ultra, ekstra 
falskt. Det klør selvfølgelig i de flestes ører ... så da så.

Men det vi ofte glemmer når det kommer til løftene er at de er kompromissløse 
når det gjelder å kompromisse Ordet. Det kommer aldri frem. Jeg har til gode 
å høre en «ren» «kollekt preken», Ja det har jeg virkelig for det eksistere ikke. 
Fordi løftene er der så vi trenger ikke en eneste en av den sorten. Men 
hovmodet og vantroen er så stort og sterkt at vi kan bare ikke dy oss. 
Omvendelse på alle områder må til. Det Herren har startet er han mektig nok 
til å fullføre.

Jeg husker en gang det stod dårlig til økonomisk med en menighet (dårlig til 
på andre områder også, men det er et annet Kapittel). På en samling ble det 
profetert at dette vil snu seg i det året som lå foran. Alle var enige om at dette 
var fra Herren å vi holdt hender og takket og gråt av glede. Men ikke jeg. For 
jeg viste hva som ville skje. Det som alltid skjer. Vi takker for et budskap fra 
Herren og så går vi rett ut i vantro. Jeg husker at jeg nevnte til en venn da han 
så meg stå utenfor og kom bort. «Hvis jeg hører en eneste kollekt preken etter 
dette vil jeg vurdere å slutte i menigheten». Kollekt prekene kom på løpende 
bånd hele året, men jeg vurderte ikke å slutte i menigheten. Man holder seg jo 
ikke borte fra samfunnet fordi noe går galt.  Ikke før det går så galt at man 
ikke har noe valg.

 Kapittel 40 - Helliggjørelse
For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor 
skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Heb 2:11

12 Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær! 13 La deres føtter gå 
på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. 14 Jag 
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etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se 
Herren. 15 Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse 
opp og volde skade, så mange blir smittet av den. 16 Se til at ikke noen er 
utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et 
eneste måltid mat. 17 Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble 
han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for 
omvendelse. Heb 12:12-17

utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til å 
bli renset med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål! 1Pet 
1:2

Helliggjørelse er rett og slett at man har et hjerte som er mer enn villig til å 
omvende seg på en daglig basis. Mer enn villig til å ta opp sitt kors hver dag. 
Mer enn villig til å slippe alt hovmod.

Er noen lenger villige til å gå Via Dolarose, smertens vei? Nei. Ikke at vi skal 
gå den eller kan gå den fordi den er allerede gått. Takk Jesus. Men vi skal:

27 Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, 
enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere 
at dere står fast i én Ånd, og med én sjel kjemper for troen på evangeliet, 
28 og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et 
varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud, 
29 idet dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for 
ham. 30 Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere 
nå hører at jeg fremdeles har. Fil 1:27-30

likeledes:

Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Gal 6:2

24 Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av Faraos datter. 
25 Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig 
nytelse av synden. 26 Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn 
skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Heb 11:24-26

og til slutt:

15 Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, 
til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. 
16 For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Apg 
9:15f

Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på 
dere for min skyld. Matt 5:11

Så hvis noen mener at vi ikke skal finne oss i å lide ondt for rettferdigheten så 
må de bare mene det, men de mener da stikk i strid med skriften. Likeledes er 
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det ikke snakk om at vi er totalt helliggjort på kropp og sjel når vi blir født på 
ny. Det er selvfølgelig de som mener det slik at de forkynner at vi ikke trenger 
å gå på Helliggjørelsens veien. Men Skriften sier:

Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere 
helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Rom 6:22

Så har du helliggjørelse som frukt. Hvis ikke så bli nemlig ikke slutten på deg 
evig liv. Fordi du er ikke frigjort fra synden.

Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For 
likesom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og 
lovløsheten som førte til lovløshet – så by nå deres lemmer fram til tjeneste 
for rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –. Rom 6:19

Dette brevet fra Paulus til Romerne, som er blitt lagt som en hjørnestein for 
frelsen i de fleste bibelskoler, selvfølgelig feilaktig, men allikevel ..., vi kan da 
lese? Men dette vil du ikke høre mye om. Nei du vil høre om at du er frelst og 
uansett hva du gjør vil aldri resultatet bli at du gir bort frelsen. Prøv å si det til 
Esau!

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på 
kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt! 2Kor 7:1

Her får Korint høre at de skulle til og med la seg rense fra urenheter på Ånden. 
Noen av dem var altså ikke gjenfødt. Slik at Helliggjørelsen kunne begynne å 
bli fullendt.

2 Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. 3 For dette er Guds 
vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. 4 Hver av dere må vite å 
vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, 5 ikke i lidenskapelig begjær slik 
som hedningene, de som ikke kjenner Gud. 6 Ingen må bedra eller utnytte sin 
bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette 
har vi også før sagt dere og vitnet for dere. 7 For Gud kalte oss ikke til 
urenhet, men til helliggjørelse. 8 Derfor, den som forakter dette, han forakter 
ikke et menneske, men Gud, som gir sin Hellige Ånd i dere. 1Tess 4:2-8

Hvor mange i dag forakter det å skulle gå på den smale veien som Helliggjør? 
De fleste. Dere oppførsel vitner om det. Det er ikke mange som lenger er 
villige til å gå den veien. Fordi det betyr at man sloss med ego og det trenger 
man jo ikke. Man har jo nåden. Den ordner opp for oss. Vel en dag som nevnt 
både før og senere, vil den ta slutt for ganske mange.

Vi kan se på livet til folk at de ikke vil la seg Helliggjøre. De vil heller ha oppfylt 
sine ønsker og begjær. Det er en av grunnene til menighetens tilstand. 
Forkynnelsen om Helliggjørelsen er forsvunnet. For lenge side. Sammen med 
omvendelse, syndenes forlatelse, Gudsfrykt og mye annet. Som gjenfødelse. 
Alt går på at Jesus døde så vi skulle kunne fortsette å leve ut vårt begjær og 
samtidig ha fribillett til evig liv. Ja det blir forkynt, bare så falskt og innsmurt i 
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andre ting, at den som da har en del begjær som man ønsker å leve ut kjøper 
hele falskneri pakka som klør slik i øret, og regner som Helliggjort fordi han gir 
tiende. Hvor mange har ikke prøvet å kjøpe seg fri med denne forvirringen?

Ja det er ingen vilje til Helliggjørelse. I det store og det hele er det kun noen få 
som har valgt den veien og de blir forfulgt rett og slett av samme grunn at 
ingen alkoholiker vil ha en avholdsmann med seg på bar. Han blir en brems for 
fyllekalaset og blir hevet ut. Alle profeter er enten forfulgt nesten til døde, 
steinet eller drept på annen måte. Det de gjorde var å forfekte Helliggjørelse 
og det ovennevnt som ligger i samme gate og som går hånd i hånd med dette.

Det er mange som har valgt en spesiell vei med Herren. Vi har Anna, Fanuels 
datter, vi har Paulus, vi har så utrolig mange så vi ser ingen grunn til å ramse 
opp. Tenk bare på alle profetene. Det er ingen grunn til at vi ikke skal gå i 
deres fotspor. Men hva gjør vi. Stikk motsatt. Hovedgrunnen til at det er så 
mye gjengifte er jo nettopp det at vi ikke orker, gidder eller er villige til å gå på 
den veien. Hovedgrunnen til at det ikke er mer misjon er jo nettopp dette at vi 
ikke er villige å gå på den veien. Vi gidder ikke å bytte ut bilen til en halv 
million til en kvart og gi resten til misjon.

Hva hvis alle som kaller seg etterfølgere av Jesus kunne ha sluttet å flotte seg 
med alt det som ikke er nødvendig. Fra ny mobil hver gang det kom noe nytt 
til hus og hytter og biler og båter. Nei vi begjærer hytte så vi bygger eller 
kjøper hytte. Vi begjærer en bil til en million når vi kan greie oss med en til 
250.000. Listen er ultra lang. Vi begjærer en sparekonto med tusenvis av 
kroner i stedet for å hjelpe en søster som er i ferd med å sulte i hjel. Det er et 
faktum og det er ikke veien til Helliggjørelse. Det er veien som kalles hovmod 
og som føre til fortapelse.

Og så har vi jo den andre siden av saken. Ta for eksempel en type vi kan kalle 
International menighet. Altså en afrikansk, asiatisk eller lignende som har 
plantet en menighet her i Norge for sine landsmenn som er her i landet. Ta for 
eksempel en filippinsk menighet. Det er i 2012 innvilget over 3000 søknader 
om utdanning og arbeid for filippinere her i Norge. Den klart største gruppen, 
spesielt med tanke på Au Pair. Også inne helse og omsorgen. 

Mange av disse har funnet seg menigheter i Norge, som det er flere av. Disse 
får beskjed om at helliggjørelse er ingen ting å bry seg om, bare stå på og 
bruk alle knep for å bli i landet så dere kan bli velstående. Det blir ikke sagt 
rett ut, men konsekvensen av forkynnelsen blir med dette resultatet. Derfor 
blir også viljen til å kompromisse stor i forsamlingen. Man tror at det er ok å 
jobbe svart i Norge så lenge pengene blir sent til familie i Filippinene. Derfor 
også lurere man seg inn på bibelskoler for å bli i landet. Med menighetens 
viten og vilje og på feil premisser. Og dette kaller vi Helliggjørelse? 

En annen side som underminerer veien for Helliggjørelse er alle de bøker som 
er skrevet for å få det vi trenger for å fortsette på begjærets vei i stedet for 
Helliggjørelsens vei. 10 veier til suksess. 7 veier til et liv i nåde. 5 veier til å 
leve som fri. 100 veier til frelse. Det er jo en fornedrelse og et patetisk syn 
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som møter en når man går inn i en «kristen» bokhandel. Vi orker ikke å 
snakke mer om det her, men vil slutte med en advarsel. Slutt å tro at man får 
åpenbaringer fra andre forfatter en den Hellige Ånd. Å studere noe annet er 
rent hovmod. Vi må nok en gang presisere på det absolutt sterkeste. Prøv alt 
og hold fast ved det gode.

 Kapittel 41 - Kompromiss og dualisme
13 Nå vel, dere som sier: i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi 
skal bli der et år og drive handel og tjene penger! 14 Dere som ikke kjenner 
morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg 
en liten stund og så er borte! 15 I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får 
vi leve og kan gjøre dette eller hint. 16 Men dere skryter og roser dere selv! All  
slik selvros er ond. 17 Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke 
gjør det, for ham er det synd. Jak 4:13-17

Det er vel en kjent sak at de fleste er mer eller mindre dualistiske, men det er 
ikke dermed sagt at det skal godkjennes som en kristen karakter. Det er 
verdslig og vi kan ikke leve et liv i dualisme. Vi går på møte om søndag og 
mandag til fredag er vi opptatt med å tjene penger til reiser, møbler, 
fornøyelser og livsopphold. Lørdag er egentlig vår helligdag da vi har fri fra alt, 
selv kirkebesøk. Vi har sommerlukket i tre måneder og er ekstra hellig rundt 
nyttår, vi kaller det Jul, en hedensk skikk, og tror vi ærer Jesus. Super hellige i 
påsken og pinsevenner også i pinsen selvfølgelig.

1 Da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. 
2 Hans førstefødte sønn hette Joel og hans andre sønn Abia. De dømte i Be'er-
seba. 3 Men hans sønner vandret ikke på hans veier. De søkte bare egen 
vinning og tok imot gaver og bøyde retten. 4 Da samlet alle Israels eldste seg 
og kom til Samuel i Rama. 5 Og de sa til ham: Nå er du blitt gammel, og dine 
sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss til å styre oss,  
slik som alle folkene har! 6 Men det var ondt i Samuels øyne når de sa: Gi oss 
en konge til å styre oss! Og Samuel bad til Herren. 7 Da sa Herren til Samuel: 
Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det  
er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. 1Sam 8:1-7

Vi ser her at Samules sønner dømte, muligens på første dag i uken, og så holdt 
de på med korrupte forretninger resten av uka. Dualisme og kompromiss går 
hånd i hånd. Noen tror til og med at Herren ikke ser dem hele uka, men bare 
på søndag, slik at vi kan leve et liv seks dager i uke eller 8 timer på jobben og 
når vi kommer hjem så kan vi ta frem bibelen og liksom være åndelige. Er du 
snekker så må hver spiker slås inn i tjeneste for Herren. Vi kan ikke leve et liv i 
dualisme og kompromiss.

Her er hva Herren gjør;

For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt 
med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av 
skal du alltid ha krig. 2Krøn 16:9
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Helt med hele tiden i alle ting. Ellers blir det krig.

Når det er sagt at; «alt vi gjør skal vi gjøre for Herren» så betyr jo det at i alt 
vi gjør skal vi ikke gå på akkord. Det er her all korrupsjon og kompromisset og 
dualismen begynner.  

Vår vilje til å kompromisse Ordet gjør oss lett forført.

Nå når vi kommer inn i forvirring er det fordi vi ønsker å tilfredsstille våre egne 
ego og andre mennesker i stedet for Jesus. I denne prosessen vil Ånden trekke 
seg, og vi går i kjødet når vi prøver å trene og utføre allerede levert Åndelige 
gaver i tjenesten. I denne tilstanden går vi ikke etter Ånden og vil få 
fordømmelse. Vi blir lurt fordi vi tror at vi er i Kristus (operere i Kristus), og 
derfor ingen fordømmelse. Så den fordømmelsen vi får tro vi er angrep fra 
satan og bare turer videre og ting blir bare verre og verre. 

Ingen som er villig til å inngå kompromiss på Ordet vil få noen åpenbaring av 
Ordet. Når vi alle er mer eller mindre villig til å kompromisse Ordet forstår vi 
mer av tilstanden til kirken.

Dessverre er dette mest utbredt i det såkalte "profetisk" tjenesten. Vi er mer 
enn villige til å gi folk noen "gode fremtids utsikter" enn refselse fra Herren for 
uviljen mot å omvende seg.

Når vi på toppen av dette ikke har noen å forholde oss til i tjenesten, en eller 
flere brødre og søstre som står fast, vil feilene som oppstår akselerere og vi 
befinne oss snart i en tilstand av mye feil. Dette er vanskelig å komme ut av 
hvis vi ikke innser at vi må være ydmyke i det. Alle av oss er mer eller mindre 
fanget i dette trikset fra djevelen.

Hvis vi er ydmyke og innser vår stolthet slik at den Hellige Ånden vil dømme 
oss for våre feil, vil vi komme tilbake på sporet. Hvis vi derimot ikke holder 
opp med å være stolte er vi fanget i en masse små feil som kan, over tid, føre 
til ødeleggelse.

Den beste måten å komme ut av dette på er å alltid ha noen å forholde seg til. 
Noen brødre som er mer enn villige til å korrigere deg hvis du gjør feil. 
Dessverre de er få.

De som er mange er de som setter egen lykke foran Guds Ord. «Ingen» i dag 
er villige til «å ofre» noen ting for om mulig komme videre på veien som fører 
til Helliggjørelse og til slutt evig liv. Vi må ikke glemme at vår Far sier:

14 Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før 
hadde, i deres uvitenhet. 15 Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også 
dere hellige i all deres ferd. 16 For det er skrevet: Dere skal være hellige, for 
jeg er hellig. 1Pet 1:14-16
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Det er jo viljen til å ikke å kompromisse som må være der. Vi vil alle fall inn 
under et eller annet kompromiss. Hvis dette går på tvers av Ordet må vi da 
altså også ha denne viljen til å omvende oss fra det. Det er disse to viljene 
Herrens øyne alltid leter etter. Viljen til å ikke gå på akkord og viljen til 
omvendelse dersom vi skulle gå på akkord. Hvor Herren kan se det vil han gi 
åpenbaring om hva som er å ikke kompromisse. Disse åpenbaringer vil gi oss 
en meget bra utgangspunkt for veien mot Helliggjørelse. Motsatt vil bli krig og 
hovmodet vil seire med den katastrofale utgang at fall er uunngåelig. Mer om 
dette har vi jo i innledning. 

 Kapittel 42 - Enhet
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du  
utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer 
til tro på meg, 21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg 
– at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. 
22 Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være 
ett, likesom vi er ett, 23 jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet 
til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom 
du har elsket meg. Joh 17:20-23

4 Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner,  
og sannheten er ikke i ham. 5 Men den som holder hans ord, i ham er sannelig 
kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. 6 Den som 
sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. 
1Joh 2:4-6

13 Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine 
gjerninger i ydmyk visdom. 14 Men om dere bærer på bitter misunnelse og 
selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot 
den! 15 Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, 
sanselig og djevelsk. 16 For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det 
uorden og alt som ondt er. 17 Men den visdom som kommer ovenfra, er først 
og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av 
barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. 18 Og 
rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Jak 3:13-18

31 Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt 
med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. 32 Hele flokken 
av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en 
eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Apg 
4:31f

I dag forkynnes det at enhet er at vi blir enige om at det ikke er mulig å ha 
enhet. Vi har blitt enige om at vi skal være enige om at vi er uenige. Man har 
satt et fint ord på det, skrevet doktor avhandling om det og mottatt priser for 
det og det er ingen ende på hvordan dette konseptet og dette ordet; 
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ØKUMENE, blir løftet opp og frem i alle sammenhenger. Mer om dette i andre 
kapitler. Man truer til og med de som er uenige at vi skal vare enige om å være 
uenig til å holde kjeft på menighetsmøter og i andre sammenhenger. Sitt stille i 
båten. Sekterisk.

Saken er nemlig den at vi har gitt opp det å oppnå det som «den første nye 
pakt menigheten» levde i og det Jesus forkynner. Enhet, slik at verden vil tro. 
Vi har derimot blitt enige om å ha samfunn med alt og all på tross av 
uenigheter. Skriften formaner oss stikk motsatt.

10 Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har  
formant ham én gang og én gang til. 11 For du vet at den som er slik, er 
forvendt og synder, dømt av seg selv. Tit 3:10f

Vi har bestemt oss for at vi skal heller komme sammen i fellesskap på tross av 
uenigheter. Dette har gått så langt at trosbevegelsen og pinsebevegelsen har 
lenge åpnet for samarbeid med katolikker og lutheranere.  

Dette er en enhet som ikke har noe å gjøre med de uenigheter som råder i de 
forskjellige denominasjoner. Økumene er foregangs doktrinen til verdenskirken 
som vil bli styrt av antikrist. Vi har mange skriftsteder som vi kunne lagt frem 
for å belyse dette, men vi tror ikke det er nødvendig. Alle skjønner forskjellen 
på å være enig eller så populært det heter; «være enige om at vi er uenig»

Altså vi har gitt opp å bli enig. Det er for så vidt ikke noe galt i det, så lenge de 
som tror på total enhet som beskrevet i bibelen ikke kompromisser og 
fortsetter å be for enhet og imot uenighet.

En kjent bibel lærer og taler fra Canada greide her forleden å si følgende: Glem 
katolikkene, de er bare en annen denominasjon, det er muslimene vi må se 
opp for.» Han prøvede etter beste evne å belyse Åpenbaringsboken. 

Det er selvfølgelig en dobbel løgn. Den katolske lære er ikke på linje med den 
Luthersk engang, men det er helt klart mer på linje med Jehova Vitner. Det vi i 
dag mener med kristne denominasjoner er jo de som anerkjenner Jesus som 
Guds Sønn og ikke har andre avguder. Kan det være derfor den katolske kirke 
ikke vil være med på å bli kalt en denominasjon.

Så det Jesus ber oss om er å ha enhet. For å gjøre dette enkelt kan vi jo først 
se om vi kan bli enige i de seks fundamentale enheter nevnt i:

1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det 
fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde 
gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, 
oppstandelse fra de døde og evig dom. Heb 6:1f

Så hvis vi ikke kan bli enig om dette liste opp under, hvordan kan vi da komme 
videre i noen som helst enhet?:
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1. Omvendelse fra det loviske og fra døde gjerninger 
2. Tro på Gud, herunder Gudsfrykt
3. Lære om vann dåp og Åndsdåp – gjenfødelse
4. Håndspåleggelse
5. Oppstandelse fra de døde
6. Evig Dom

Det står klart i skriften at vi trenger å bli enige om dette før vi går videre, og 
det står at vi bør gå videre, men først må vi altså bli enige om dette.

Dette er «test». Vi trenger å teste hverandre på dette. Og ikke gå fra 
hverandre før det er enhet i de fundamentale ting. 

De forskjellige kirkesamfunn er IKKE enig i dette. La oss ta noen ytterligheter:

1. Noen tror at den Hellige Ånd ikke opererer i dag. De tror heller ikke på 
Åndsdåp. (Håndspåleggelse heller ikke).

2. Milliarder mener at man ikke trenger å bli vanndøpt på tro og 
bekjennelse.

3. Noen få mener at man kan bli rettferdiggjort av gjerninger, mens mange 
millioner mener vi bør avholde oss fra noen typer mat, noen ganger også 
mer eller mindre drikke, i visse perioder (også kalt – feilaktig - «å 
faste»)

4. Andre mener at tungetale er tegnet på Åndsdåp og gjenfødelse. Andre 
benekter dette.

5. De fleste har ikke en forstått at som gjenfødt så lever vi oppstandelses 
livet nå.

6. Og evig dom er nesten forsvunnet fra alle. Helvete er tatt bort. Gud er 
kjærlighet og Han vil ikke sende noen til Helvete. Samt det verste; det er 
ikke bare en vei til Gud. 

Dette er jo bare toppen av toppen på isfjellet av uenigheter.

Så hvordan kan vi bli enig. Jo vi må komme sammen og be til den Hellige Ånd 
åpenbarer for oss Sannheten. Det er som kjent bare en sannhet, en vann dåp 
osv.

Det som nesten er det mest merkelige med det hele er at i stedet for å komme 
opp med den løsningen så kommer man opp med den verdslige ordningen med 
at «la oss bli enige om at vi er uenig». Vi har blitt bedt om å være ETT slik som 
Faderen og Sønnen er ETT og så kommer vi opp med en slik løsning. Det er jo 
så hovmodig  at jeg vil kalle det blasfemisk. På kanten å være blasfemisk mot 
den Hellige Ånd. Dette er ytterst alvorlig og «alle» har gått på limpinnen.
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Vi gjør den Hellige Ånd dyp sorg og vi må omvende oss omgående.

På toppen av dette lurer vi på hvorfor saken er stilt slik som den er i nå ca 50 
år. Hvis ikke mer. Ja det var en vekkelse i starten av forrige århundre. Ja det 
var mye bra frukt som varte og som antagelig vil vare helt inn i Himmelen. 
Men enten leseren vil tro det eller ikke, vekkelsen varte ikke lenge i USA og 
når den kom til Europa varte den heller ikke lenge. Etter krigen var det meste 
av kjente spor borte og, de fleste død av alderdom eller tragiske død i krig og 
ulykker og kun noen få Guds menn var igjen som internasjonale menneske 
fiskere. De dro ut til Afrika og andre land mens et fåtall ble igjen som 
evangelister i sitt hjemland. Under krigen derimot var det Guds Frykt å spore, 
men den ble vel stort sett overkjørt av frykten for okkupasjons makten.

Vi skulle klart ha sett frukter av vekkelsen fra ca 1900 i dag, men i stedet ser 
vi andre og tredje generasjon som en frafallen masse som er i «beste fall» 
lunken som er verre en frafallen. Vi må helt klart spørre oss hvorfor:

Et av de viktigste spørsmål som vi bør stille oss er selvfølgelig hvorfor de ikke 
«skjer» noe i disse dager og i de to siste generasjoner i den vestlige verden. 
Selv Røde Kors og General Motors stiller seg spørsmålet om hva som er galt 
når de skjønner at omsetningen (fravær av sådan) vil bringe dem ut i en farlig 
situasjon (ingen frukt som varer).

Det er et poeng at de vers (Matt 28:18-20) som brakte to super religiøse 
katolikker ut av mørket og inn i lyset på stranda her om dagen ble forkynt 
nøyaktig slik det står. Fra opplesing av skriften til dåpen var fullført tok 20 
minutter. Dette skjer overalt hvor et rent, fult og helt evangelium forkynnes. 
(På de fleste andre kontinenter enn Nord-Amerika, Europa og Australia). Nå er 
det ikke noe poeng i at det skal ta kort tid, men når den Hellige Ånd er der så 
kommer erkjennelsen av at man trenger en Frelser. Det tar ikke lang tid.

Det skjer fordi Jesus har lovet at det vil skje når Åndsfylte tar autoritet og går 
ut. Så når det ikke skjer så er det fordi det motsatte skjer. Falsk nådes 
forkynnelse, forkynnelse av et falsk evangelium og selvfølgelig finnes det 
vantro, ingen salvelse og autoritet.

Dette er ikke vanskelig å formidle evangeliet. En tenåring kan formidle 
evangeliet når han er salvet og opptrer frimodig i autoritet. Og selv en 
dyslektiker vil forstå det når han så åpner Bibelen for å lese.

En gang en venn og jeg var i Thailand besøkte vi en misjonsstasjon nær 
Pattaya. Innerst på området holdt en evangelist fra Texas til. Første gang vi 
besøkte ham ville han gjerne teste oss litt tror jeg og kom med følgende 
historie. Det skal sies at han var en tidligere Texas Ranger som sikkert hadde 
vært utsatt for litt av hvert da han nå var ca 60. Han navn var Roy og her er 
historien;

- En buddhist munk kom en gang til hans hus og ba om hjelp. (Se for denne 
typen i en oransje serk og ikke noe hår). Broder Roy sa da som sant var at han 
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kunne ikke hjelpe, men han kjente En som kunne. Roy forkynner ham da 
Evangeliet om Jesus og etter en kort stund er buddhisten villig til å ta imot 
Hjelp. «Så prøver jeg å overtale ham til ikke å ta imot» fortsetter Roy og spør 
oss om vi er enig i at det er en plausibel fremgangsmåte. Min venn og jeg ser 
på hverandre og tenker etter for å teste. Før vi får gitt vårt sametykke sier 
Roy: «For der hvor den Hellige Ånd er og overbeviser om synd og nøder til 
omvendelse er det umulig å overtale noen til IKKE å ta imot Jesus som 
Frelser». Vi nikket i enhet. AMEN.

Dessverre er de fleste som kaller seg troende i dag noen feiginger som ikke 
engang kan ta et mini halvskritt ut av sikkerhetssonen. Ikke engang når det 
gjelder å gi til misjon.

Det som skjer er i følge en bror (i spørsmåls form):
«Er det fordi vi lærer bort et annet evangelium?
Er det fordi vi lærer bort våre egne læresetninger?
Er det fordi vi ikke lærer bort alt Jesus underviste?
Er vi ulydige mot Hans Ord?»

Det er soleklart at han er inne på noe meget vesentlig og etter min mening er 
det alt dette pluss mer. Det kalles hovmod.

Ve alle dere doktrinemakere som gjør det vanskelig for alle i deres vei å 
komme inn til Herren Hvile med deres feighet og falske forkynnelse. 
 
Og vi trenger å gå hardt ut. Vi må skjønne at betingelsen for at noen skal 
forstå og tro at Gud sendte Jesus ligger i dette med enhet og å ikke 
kompromisse Ordet. Vi kan rett og slett ikke gi opp enhet. Vi kan lese ut fra 
Apostlenes gjerninger om hvordan og hva som skjedde når det var enhet, når 
de ba i enhet og gikk ut i enhet. Hele stedet skalv, hele fengslet skalv, tusener 
kom til tro og ble døpt i vann og Ånd.

Det ligger en nøkkel for de som er ute og forkynner. De har en forsamling i 
enhet. De går i enhet. De opptrer i enhet. De er under bibelske prinsipper. De 
kompromisser ikke. De forkynner et helt og Hellig Evangelium. De holder ikke 
noe tilbake. De er villige til å gå i døden for Jesus. Det er klart det blir frukt 
som varer. Det er jo et løfte. 

Så hovmodet hos disse dette gjelder (forfekter at vi skal være enige at vi er 
uenige) er kolossal og katastrofal og det mest triste er at de som går i bresjen 
kaller seg støtter, har «doktorgrad» de er «post hole diggers - Ph.D.» som 
graver en grav som de selv vil falle i. Mengden ser opp til de for øyeblikket, 
men snart vil de snart se ned eller ligge i samme grav.  Det de bedriver er 
profetisk og vi skal ikke gå imot det for det vil ende opp i antikrists verdens 
kirke som vil komme før Jesus komme, MEN vi må advare den enkelte troende 
om ikke å ha noen som helst befatning med deres «tro» og handlinger.

Vi må i tillegg oppfordre alle til å søke enhet gjennom å lytte til den Hellige 
Ånd. Intet er umulig for Gud og før Jesus komme MÅ vi håpe på en vekkelse 
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også i USA, Europa og Australia, ja til og med i Antarktis. Det vi trenger til 
dette er Enheten som beskrevet og å GÅ UT.

Enighet er derfor et «must» og vi skal strekke oss langt og lenge for å beholde 
dette eller komme tilbake til dette med total Enhet. Alt må foregå i kjærlighet 
og det er nettopp kjærligheten som ikke råder når det over lenger tid 
forekommer overgrep fra ledelsen. Da kan man ikke lenger sitte stille og ikke 
si noe. Hvis noen kommer og bruker diverse vers ute av kontekst mot en, som 
med kjærlighet prøver å konfrontere et onde i menigheten eller blant brødre, 
er det han som er hovmodig og ikke den som konfronterer.

Det er derimot en kjensgjerning at dette med å angripe med vers ut av 
kontekst i mange tilfeller blir brukt av de som er i ledende roller i en menighet 
eller forsamling. Hovmod.

Vi viser forøvrig til «Et dokument som maner til enhet» i slutten av boka.

 Kapittel 43 - Lydighet
22 Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer 
som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er 
bedre enn fettet av værer. 23 For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-
synd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har 
han forkastet deg, så du ikke skal være konge. 1Sam 15:22f

Lydighet er en frukt av omvendelse. 

17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18 for 
at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra 
Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem 
som er helliget ved troen på meg. 19 Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig 
mot det himmelske syn. 20 Men både for dem i Damaskus først og i Jerusalem 
og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulle fatte et annet 
sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. 
21 På grunn av disse ting grep noen jøder meg i templet og prøvde å slå meg i  
hjel. Apg 26:17-21

Ulydighet er lik vantro.

7 Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som 
bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og 
anstøtsklippe. 8 Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er 
de også satt. 1Pet 2:7f

Legg merke til KJV som sier:

And a stone of stumbling, and a rock of offence, [even to them] which stumble  
at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed. 1 
Pet.2:8
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Ulydighet er selvfølgelig straffbart på alle måter. La oss se hvor straffbart det 
var under loven:

Et øye som spotter far og forakter lydighet mot mor, det skal ravnene ved 
bekken hakke ut, og ørneunger skal ete det. Ord 30:17

videre:
For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt 
med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av 
skal du alltid ha krig. 2Krøn 16:9

Jesus gjentar dette med lydighet mange ganger i Skriften. La oss først starte 
med et viktig påbud om lydighet.

34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket 
dere, skal også dere elske hverandre. 35 Av dette skal alle kjenne at dere er 
mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Joh 13:34f

Deretter:

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Joh 14:15

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den 
som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare  
meg for ham. Joh 14:21

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og 
min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Joh 
14:23

Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt 
min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Joh 15:10

12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.  
13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine 
venner. 14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 
15:12-14

Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre. Joh 15:17

Kort fortalt; elsk Gud og elsk nesten. Noen tror at disse ting er valgfrie. Noen 
tror at det ikke er så farlig. Noen tror at det ikke behøver å vandre i dette. De 
tar feil. De er hovmodige. Jesus kommer aldri med forslag. Bare påbud og 
løfter med betingelser.

«Dersom» er et ord som alle hovmodige bør legge seg på hjerte. Vi bør forstå 
at vi ikke kan forfekte å ha forståelsen av hva Jesus gjorde på korset, 
oppstandelsen og opprykkelsen uten å elske Ham for det. Med den nådegaven 
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det er at Han elsket oss først i og med at Han gjorde dette underfulle verket. 
Så vi som kaller oss kristne etterfølgere av Jesus ender opp som lunkende 
sympatisører hvis vi ikke er lydige i disse befalinger. For det er det det er. 
Befaling om å elske hverandre og holde Jesus bud. Som starter med å elske 
Ham og nesten.

Hva er så Jesus bud? La oss starte med «Bergprekenen» og fortsette ut til 
brevene til de syv menigheter for eksempel. Hele skriften er selvfølgelig fulle 
av Hans befalinger og bud. La oss ta hva vi kan kalle det 11 bud. Ja vi har full 
anledning til og nummerer videre og legge til. De er ikke nummerert i Skriften. 
Det er noe vi har gjort. La oss legge på en del til å begynne med «frykt ikke». 
Ja det er et påbud. Intet forslag. Hvordan kan vi være lydige på det? Jo ved å 
frykte Gud. Som kanskje skulle vært #11 men som ligger under det første.

Fordi det er den eneste måten å kunne bli lydig på dette 11 budet. For hvis vi 
har Gudsfrykt vil vi ikke frykte noen eller noe annet. Likeledes må vi dø fra oss 
selv slik at vi ikke frykter døden. Ingen kan jo dø to ganger. Videre må vi:

Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. 
For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen 
i kjærligheten. 1Joh 4:18

Vi må bli fullkommende i kjærlighet. Og hvordan kan vi bli det. Vel drep herr 
og fru ego med å fornekte deg selv. Omvend deg hver dag. Det kalles 
helliggjørelse. 

Så som vi leser. Det ER mulig å bli kvitt frykten. Det ER mulig å elske nesten 
som deg selv. Det ER mulig å bli helliggjort dag for dag. Men «ingen» er villig. 
«Ingen» er villig til å gå den trange veien til Helliggjørelse. Hovmod.

Det som er saken da er at ingen er villige til å være lydig. Vi er som små barn. 
Vi er lydige der det passer oss og ellers så strekker vi strikken helt til 
bristepunktet. Noen ganger ryker strikken og vi faller. Når skal vi forstå at vår 
Himmelske Far IKKE kommer med forslag? Bli kvitt hovmodet og innordne dere 
under Herren i frykt.

Det er ren katastrofe å handle på vegne av Gud den Allmektige uten 
den Hellige Ånd. Mer en katastrofe; HOVMOD

La oss bare slå det fast. Vi trenger en daglig bønn, en daglig samtale med den 
Hellige Ånd fra time til time, fra minutt til minutt fro og håndtere dette. Prøver 
vi oss på egenhånd vil vi med en 100 % garanti feile. Så hvordan skal vi kunne 
oppnå dette når vi i så lang tid har ignorert Ham. Omvende oss. Be om 
tilgivelse. Kast deg flat på gulvet med ansiktet ned og søk Gud den Allmektige i 
Jesus navn ved Hjelp fra Hjelperen. Det slår aldri feil. Føler du at hjerte ikke er 
helt med så bare be om at Han renser deg. Det kan gjøre vondt å ta ut fliser 
og sandkorn. Brekke opp bein som har grodd skjevt, men Han garanterer 100 
%; det er verdt hver smerte og fornedrelse. 
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Start med å slippe til den Hellige Ånd med konfronteringer om synd, 
rettferdighet og dom. Fordyp deg i ordet. Be uten opphold. Slutt med døde 
gjerninger. Ta et oppgjør med hovmodet som arroganse og selvrettferdighet. 
Bli rett og slett et lydig barn.

John 3:36
New Living Translation (NLT)
36 And anyone who believes in God’s Son has eternal life. Anyone who doesn’t  
obey the Son will never experience eternal life but remains under God’s angry 
judgment.”

Og den som tror på Guds Sønn, har evig liv. Alle som ikke adlyder Sønnen vil 
aldri oppleve evig liv, men er fortsatt under Guds sinte dom. "

 Kapittel 44 - Lede – tjene – gjør disipler
Det er jo ironisk når avgåtte, utslitte pastorer tar en karriere som ledere av 
lederskoler for pastorer. Vi ser det over alt i hele verden. Eller begynner en 
bibelskole. Eller tar for seg en læresetning skrevet av en disippel til en ulydig 
menighet og anskaffer seg en doktor grad som de kan vifte med under nesa på 
alle de som sier de imot.

Det er merkelig at alle skal lede i stede for å tjene. Du finner altså ingen 
tjenerskoler. Ingen gjør disipler heller. Man har Alpha kurs og slipper dem 
derfra rett ut i verden etter en falsk frelses bønn. Noe gjør det bedre og 
inviterer til dåp, men de er i fåtall. Ikke noe galt med Alpha kurs hvis det blir 
brukt riktig. 

Men vi er ikke kalt til å holde Alpha kurs. Det er ikke slik at da har vi gjort 
vårt, altså å ha avholdt et kurs. Nei, vi er kalt til å gjøre disipler. Det er ikke 
gjort på 12 kurs og en weekend. Eller enda verre, vi inviterer til en eller annet 
ekstra i forbindelse med julefeiring og tror dermed at vi driver misjon. For et 
hovmod.

Det er så mange steder i skriften Jesus snakker om å tjene at vi ser det som 
unødvendig å gi referanser. Men en vil vi allikevel gi. Når det gjelder å gjøre 
disipler så skulle vel alle kjenn misjonsbefalingen? 

25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine 
folk, og deres stormenn har makt over dem. 26 Slik skal det ikke være blant 
dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, 
27 og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, 
28 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. Matt 20:25-28

Så hvis du ønsker å være en etterfølger ... så da så ...

Ikke at vi kan gi vårt liv på samme måten som Jesus, men det kan tenkes at vi 

204



blir testet på ultra lydighet en dag, nemlig:

12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.  
13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine 
venner. 14 Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Joh 
15:12-14

Jeg lurer på er det dette som læres bort på alle bibelskoler og lederskoler? Hvis 
ikke så er vi helt på viddene. Eller retter sagt; igjen; meget hovmodige.

Å gjøre disipler er å vandre med noen over år. Ikke uker eller måneder men år. 
Ikke en gang i blant men hver dag. Jesus har lært oss hvordan det er. Han 
vandret mer eller mindre hver dag sammen med sine i tre år. Enda var det 
mange som ikke trodde. Enda var det mange som trengte ytterligere mange 
år. Disippelgjøring og er faktisk en livsstil. Det er noe vi aldri kan holde opp 
med. Det er noe som alle bør holde på med daglig.

Det har sine ultra fordeler på mange måter. Spesielt med tanke på at vi alltid 
vil ha noen å forholde oss til. Alltid noen som tester og stiller spørsmål. Ja for 
det er det første som skal læres, å stille spørsmål. Noen sier ja men når man 
er en disippelgjører så er man jo en leder. Nei man leder ved å tjene.

14 Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder 
også dere å vaske hverandres føtter.15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at 
også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.16 Sannelig, sannelig, sier  
jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending 
større enn den som har sendt ham.17 Om dere vet dette, da er dere salige, så  
sant dere gjør det. Joh 13:14-17

Et bedre eksempel kan man ikke finne noen steder. Og det er lett å forstå. Så 
ingen har noen unnskyldning. Vi skylder altså å slave for hverandre. Saken 
avsluttet. Og ikke kom til meg og fortell at vi må gå på noen som helst kurs 
eller skole for å gjøre det. Det er snakk om vilje. Har vi forråelsen og viljen og 
gjør det er vi salige altså velsignet. Den hellige Ånd vil gjøre resten det er jo 
en garanti. Slutt med dette våset om at man ikke kan være verken pastor eller 
gjøre noen andre tjenester i menigheten uten en skole. Det er Jesus som 
innsetter  og innsetter de som er villige til å slave for sin bror. Derfor sier vi, 
dette med bibliotekskole og andre skoler er ikke fra Herren. Slik som det 
praktiseres i dag.

 Kapittel 45 - Forfølgelse
Enhver som velger å ikke kompromisse Guds Ord vil bli kalt fundamentalist og 
ekstremist. Av de som kaller seg brødre. Vi må forstå hvor forfølgelse kommer 
fra i dag. Det er som på Jesus tid; fra de religiøse ledere og; hyklere og 
«doktorer». Vi sier ikke at noen er fri fra å kompromisse, men vi sier; enhver 
må ta et valg om å ikke gå på akkord. Det er ikke dermed sagt at vi ikke 
snubler i dette. Men valget må tas.
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From Fox's Book of Martyrs:
At Utica, a most terrible tragedy was exhibited: three hundred Christians were, 
by the orders of the proconsul, placed round a burning limekiln. A pan of coals 
and incense being prepared, they were commanded either to sacrifice to 
Jupiter, or to be thrown into the kiln. Unanimously refusing, they bravely 
jumped into the pit, and were immediately suffocated.

--------

Our trouble is that we know nothing about God! Throughout the Old Testament 
God reveals Himself as a holy God who has an eternal hatred of sin and all evil. 
Moreover, He reveals that His wrath is upon evil, and He is determined to 
punish it. ... 

... and who talks, therefore, about the wrath of God against all sin, 
ungodliness, and unrighteousness, is not a Christian. "The Christian spirit," 
they say, "is one of love, and the idea that God could ever punish anybody, 
that God has wrath in His being, is a contradiction in terms. 

I say again, the greatest hindrance to becoming a Christian is that we think we 
are already Christians. - 

From: Martyn Lloyd-Jones from Glorious Christianity (Studies in the Book of 
Acts)

--------

Det kan jo være ganske interessant og nevne at hva leder kan få seg til å si. 
En bror av meg kom og fortalte til en at jeg nylig hadde døpt en del troende i 
Filippinene og fikk følgende til svar fra en ekspastor: «Har han anledning 
(myndighet, fullmakt, lov) til å døpe han da?» En slik uttalelse er jo forfølgelse. 
Når det kommer fra en som kaller seg en av støttene. 

I dag arrangerer pastorer fakkeltog i Oslo mot forfølgelse av «kristne» - 
HALLOOOO ... Dette er jo det vi har lært av vår Herre og Mester, vår Frelser og 
Konge;

Matt 5:11:
Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på 
dere for min skyld.

Matt 5:44-45:
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør 
vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere 
kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og 
gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Rom 12:14:
Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke!
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Joh 15:20:
Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. 
Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt mitt ord, så skal  
de også holde deres.

2Tim 3:12:
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Og der er mer, men dette skulle vel holde?

Hva i all verden er det som foregår. Skal vi ikke tåle forfølgelse? Det som 
mange i dag kaller forfølgelse er jo bare barnematen. Tenk på hva våre søsken 
i andre land må gjennomgå. Vi burde heller konsentrere oss om dette:

14 Gjør alt uten knurr og tvil, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds 
ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som 
lys i verden, 16 idet dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, 
at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Fil 2:14-16

Når vi holder på som vi gjør med å syte og knurre for alle ting kan det fort bli 
slik:

1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere 
komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. 
De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå 
fortapelse. 2 Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for 
deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og i sin griskhet vil de utnytte 
dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke 
dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. 2Pet 2:1-3

Men vi skal heller:

8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende 
løve og søker noen han kan oppsluke. 9 Stå ham imot, faste i troen! For dere 
vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. 
1Pet 5:8f

Så la oss komme tilbake til de bibelske sannheter og det er at vi skal glede oss 
når vi blir forfulgt. Om vi ikke greier det skal vi i vertfall ikke gå i tog mot 
forfølgelse, mens vi i toget baktaler våre søsken som har sagt noe om at de 
syntes dette blir feil. 

Det som jeg må innrømme er vanskelig er å glede seg over forfølgelse fra de 
religiøse ledere og skriftlærde. Vi skulle jo være på samme lag. Jeg vil ikke her 
gå inn på direkte historier fordi det kan lett bli trukket assosiasjoner og da 
igjen gi rot til enda mer baktalelser, men allikevel vil jeg komme med en 
forklarende melding til de det gjelder. 
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La oss ikke glemme hvem som forfulgte Jesus. Og dere må heller ikke glemme 
hva Jesus sa. «Har de forfulgt meg vil de også forfølge dere» Det er de samme 
mennesker som forfølger i dag. Som nevnt innledningsvis; hvis man i dag 
nekter å kompromisse så vil man bli forfulgt av de som skulle spilt på lag. Den 
store forfølgelsen som kommer vil også komme fra religiøse ledere. Det vil 
komme fra verdenskirken som vil hate de som ikke vil kompromisse sammen 
med dem. Dette er allerede på gang og vil tilta etter hvert som det 
Økumeniske skyter fart.

Slik at ja det stemmer, de som forkynner omvendelse og syndenes forlatelse 
og født av vann og Ånd blir forfulgt av de falske nådes forkynnere.
På JESU tid, var det de selvrettferdige religiøse lederne som var «UNDER 
LOVEN» som forfulgte JESUS og de Hellige og Rettferdige etterfølgerne av 
Jesus.

To tusen år senere, så er det de selvrettferdige religiøse lederne som er 
«UNDER NÅDEN», som forfølger De Hellige og rettferdige, det vil også bli deres 
undergang. Akkurat slik det gikk med deres forgjengere.

I dag er det jo den katolske kirke som forfølger bibeltro misjonærer i land som 
Filippinene og Sør Amerika. Nå har jo den katolske kirke alltid forfulgt de som 
nekter å kompromisse, men det er et annet kapittel. Det som vil komme mer 
og mer jo nærmere vi kommer Jesus gjenkomst, ja kom Jesus, kom, det er det 
som det står om i Åpenbaringen.

 Kapittel 46 - Falske lærere og profeter
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men 
innvendig er de glupende ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker 
en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? 17 Slik bærer hvert godt tre 
god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke bære 
dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke 
bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne 
dem på deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal 
komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 
22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt  
navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i 
ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik 
bort fra meg, dere som gjorde urett! 24 Derfor – hver den som hører disse 
mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset 
sitt på fjellgrunn. 25 Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste  
og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. 
26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en 
uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. 27 Og regnet skylte ned og 
flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og  
fallet var stort. 28 Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var 
folket slått med undring over hans lære. 29 For han lærte dem som en som 
hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Matt 7:15-29
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Vi har tidligere vært inne på betydningen av frukt. Å gjenkjenne en falsk lærer 
eller profet er, skal vi si; ganske enkelt ved Hjelp av den Hellige Ånd. Men ikke 
for de som vil ha det falske som klør i øret. Da er det umulig.

Vi skal altså kjenne dem på fruktene. Her kommer det andre frukter enn 
høstens frukt inn i bildet. Også andre frukt en Åndens frukt. Det kommer mer 
som dette;

3 For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under  
mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt  
og hatet hverandre. 4 Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til 
menneskene ble åpenbaret, 5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige 
gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til 
gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, 6 som han rikelig har utøst over 
oss ved Jesus Kristus, vår frelser, 7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, 
skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på. 8 Det er et troverdig ord, 
og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på Gud må legge vinn 
på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. 9 Men 
tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal 
du vise fra deg, for de er unyttige og meningsløse. 10 Et menneske som farer 
med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og 
én gang til. 11 For du vet at den som er slik, er forvendt og synder, dømt av 
seg selv. Tit 3:3-11

Selv dette er ikke nok fordi de som er ulver i fåreklær kjenner skriften godt og 
de vet å beherske seg i enhver situasjon. Legg merke til at de som er størst på 
dette (flere mega kirker i bl.a. USA) aldri utfordrer eller kommer med noe som 
kan være støtende.

1 Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus 
Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde, 2 og alle brødrene som 
er sammen med meg, til menighetene i Galatia: 3 Nåde være med dere og 
fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, 4 han som gav seg selv for våre 
synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars 
vilje. 5 Ham være ære i all evighet! Amen. 6 Jeg undrer meg over at dere så 
snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet 
evangelium, 7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som 
forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en 
engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har 
forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: 
Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, 
han være forbannet! 10 Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av 
Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være  
mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Gal 1:1-10

Selv Paulus undret seg over dette fenomenet. At vi så lett legger oss etter det 
som klør i øret.

Mange er vanskelige å avsløre, men for Ånden er det lett og vi skal også gjøre 
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en sjekk. Teste alt. Det gjenkjennende på en falsk forkynner er at de tar bort 
følgende ting;

Født på ny i vann og Ånd
Omvendelsen
Helliggjørelsens
Jesus Navn (er ikke ofte nevnt, det snakkes om gud. Hvilken gud blir da 
spørsmålet)
Tukt og tilrettevisning (Det blar aldri bedt enn bønn om å få Guds tukt og 
tilrettevisning, men alltid om velsignelse).
Gjerninger (Som automatisk kommer av at man er gjenfødt)
Gudsfrykt
Holder seg til Paulus og referer nesten aldri til Jesus

De er stolte av sine gaver fra Ånden.
De forkynner et budskap om velsignelse om hva Gud vil gi. Ikke hva vi skal gi 
til Ham. De er ute etter å fylle magen ikke hjerte. De er ute etter Guds Hender 
og ikke Ansikt.

De er noen sleipe ulver og klovner som forer og underholder en flokk med 
geiter. De lærer bort en Jesus som du ikke finner i Evangeliene.

Man trenger å gå de etter i sømmene ved Hjelp av Hjelperen for å avsløre. Vi 
har alle fått en del av gaven med å prøve ånder.

Jesus som Gud, Sønnen -  Jesus Guddommelighet vil bli prøvet fjernet. Så vi 
står igjen med en profet, en etiker, en god lærer, en historisk person. Dette 
åpner opp for antikrist. Som da antagelig er en jøde født i Betlehem. Som har 
vært en tid i Egypt som barn osv. Slik at jødene kan akseptere Han som 
Messias.

Noe av det siste og mest sjokkerende jeg har kommet over her i Norge er å 
høre at «Bergprekene var bare for jødene». Man kan jo tenke seg når man 
først proklamerer seg gjenfødt og en lærer av ordet, men kommer med en slik 
påstand hvor dypt forvirringen sitter.

I tillegg kan vi nevne at falske forkynnere mangler en eller flere av følgende;
Korset, blodet, død og oppstanden, omvendelse, død fra synd, lydighet, 
begravet med Jesus, korsfestet med Jesus, de forkynner hva korset gjordet, 
men ikke hvor det vil ta deg, de utelater alltid at Jesus vil ha vårt kjøtt som en 
Hellig offer, de gir en falsk fred uten rettferdiggjørelse og uten å konfrontere 
synd.

De holder kaller seg «søker vennlige» menigheter og du finner dem alle steder 
på denne kloden. Fra Oslo til Singapore og Manila og vider til Sydney og 
Houston og Irvine og resten av USA og Canada.

Jesus advarer; «gå ut og bort fra dem»!
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 Kapittel 47 - Judaisme blant apostlene og i dag

 Judaisme blant apostlene
Det har egentlig aldri vært det «loviske» som har vært problemet og hindret 
for en menighet til å holde seg uten kompromiss og sakte utskeielser til falske 
doktriner. Det har og er det vi kaller «judaisme». La oss beskrive hva vi mener. 
Etter at Jesus ble boktrykket tilbake til hvor Han kom fra ble dessverre troen 
hos disiplene, nå da apostlene, svekket. Svekket i den forstand at de ikke tok 
inn over seg at de hadde får Hjelperen til Hjelp. De valgte heller gamle 
Testamentlige handlinger. Dette er lett å lese hvis man setter på seg «judaisme 
briller» når man lese Apostlenes gjerninger.

Dette har vært en tråd i all tid og Jesus måtte adressere dette også i brevene 
til de syv menigheter. For at vi skal få øyene opp for hva dette er vil vi trekke 
et Skriftsted. Vi overlater til leseren å selv finne svaret for det ukommenterte.

Det er ikke slik at fordi Paulus greide å gå ut av møte i Jerusalem med 
dekretet, et håndskrevet brev om ikke å omskjære hedninger, i hånden og 
møter Timoteus så skal vi følge samme eksempel. Jeg regner med at det er 
nok noen som ønsker seg en Ph.D. og kan opprette en ny doktrine ved å si at 
vi skal ikke omskjære, men hvis noen har en gresk far og jødisk mor så må vi 
gjøre det. Spesielt hvis vi ønsker å ta hensyn til jødene. Dette er jo selvfølgelig 
rene vanvidd og det samme vil jeg spørre Paulus om en dag når vi forhåpentlig 
vis møtes i Himmelen.

1 Han kom da til Derbe og Lystra. Og se, der var det en disippel som hette 
Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende, og en gresk far. 2 Han 
hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. 3 Ham ville Paulus ha 
med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de 
traktene, for alle visste at hans far var greker. 4 Som de nå drog fra by til by, 
påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskrifter som var vedtatt av 
apostlene og de eldste i Jerusalem. 5 Så ble da menighetene styrket i troen, 
og de vokste i tall for hver dag. Apg 16:1-5

Vi må forstå at slike misforståelser, som det er en del av i Apg. ikke skal 
etterfølges. Feiltagelse beskrevet i Apg. skal IKKE etterfølges. Paulus kan nok 
ha en annen oppfatning om dette og han levde i en annen tid og et annet sted 
og var under en annen forståelse, men det betyr IKKE at vi IKKE skal ta en 
samtale med den Hellige Ånd om den praksisen og dermed få til svar at vi skal 
ikke omskjære noen som helst. Jesus er den som omskjærer og det på hjerte. 
Gresk far eller ikke. Altså hedning.  

Det er jo mange flere ting som trengs å tas opp bare så vi forstår at vi ikke 
kan benytte oss av apostlenes feil for å lage doktriner. Likeledes ikke de feil 
som ble begått av disiplene. Heller ikke de feil som ble begått av Fariseere, 
Saddukeerer og andre inklusive Skriftlærde.  

En annen merkelig ting som skjedde i de dager var jo at det virker som om 
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Jesus «halvbror» Jakob tok over rollen som menighetens ledere.

Uten å trekke frem for mye av det som hang igjen kan vi fastslå at det var ikke 
lett for verken de 11 disiplene eller Paulus og de andre å forholde seg til at det 
var inngått en ny Pakt i Jesus Blod. Det er mer en meget forståelig at noe hang 
igjen. Det var jo som om vi plutselig skulle begynne å leve under den nye pakt 
nå. OBS; det kunne kanskje bli lett for noen, men for andre, svært, svært 
vanskelig, spesielt for de som lever under forvirring fra falsk nåde.

Så vi gjentar at vi trekker frem dette, ikke for å sverte Paulus og de andre, 
men for å forstå at vi ikke skal lage doktriner av feil de begikk eller av ting de 
lot være å gjøre eller feilaktig gjorde. 

Hvorfor nevner vi alt dette? Fordi vi må forstå at disiplene etter hvert 
apostlene, var oppvokst under loven og opplært etter loven. Spesielt Peter og 
selvfølgelig Paulus. To av dem minst var forhenværende disipler av Johannes 
Døperen, Andreas og Johannes og deres tidligere kompiser hadde blant annet 
fastet mye antageligvis. 

Dette må vi skjønne fordi det hjelper oss å stå imot mye av den falske læren 
som har oppstått i etterkant.

At det står beskrevet et par ganger i apostlenes gjerning om at menigheten 
fastet er jo helt i tråd med hva de var opplært til. Det var som det er i dag. 
«TTT» Ting tar tid.

 Dagens judaisme
Hva er så dagens mest kjente trekk ved «judaisme»? Faste og tiende er vel de 
to meste kjente. Men det er også en rekke andre selv om de ikke er så synlige. 

Det er også en mer speilvendt judaisme. Vi plukker det vi vil og kaster resten. 
Ikke fra loven, men av nåden. Av nåden og troen. Vi har blitt speilvendte 
fariseere som forfølger de som ikke vil lyde den falske nådes forkynnelsen. At 
vi ikke trenger å forholde oss til noe. Dersom den sekulære verden og 
rettsystem ikke straffer for det så er det greit. Som utukt for eksempel.

Det ser ut til att alt er lov hvis vi ikke blir straffet etter Norsk Lov. Det ser ut til 
at den sekulære «troende» ikke har forstått at vi IKKE skal dømmes etter 
Norsk lov når vi står foran Jesus en dag. Men etter den lov som er eller rettere 
sagt skulle vært skrevet på våre hjerter. Som faktisk er i samsvar med den 
«bokstaven» som så mange prøver å unnfly. Det ser virkelig ut som om vi også 
tror at vi kan komme unna med det vi kommer unna med her. Som skattesvik, 
svart arbeid, en liten kompromiss her og en litt større der, men som vi dog har 
greid å trikse til så ingen oppdager.

Ja det ser slik ut fordi mange av de som kaller seg støtten lever slik. Og 
mesteparten av det de skulle støtte. Er det ikke judaisme så er det speilvendte 
judaisme alt ettersom vi får det forgått befinnende. Merkelig hvordan begjæret 
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også her tar overhånd og hovmodet seirer og vi står igjen åpen for fall. Som vil 
komme. Før eller senere.

 Kapittel 48 - NÅDE - (Grace / «Charis»)
1) grace

a) that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, 
loveliness: grace of speech
2) good will, loving-kindness, favour

a) of the merciful kindness by which God, exerting his holy influence 
upon souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in 
Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to the exercise of the 
Christian virtues
3) what is due to grace

a) the spiritual condition of one governed by the power of divine grace
b) the token or proof of grace, benefit
1) a gift of grace
2) benefit, bounty

4) thanks, (for benefits, services, favours), recompense, reward

Ref (2) - Strong's G5485 - «charis»

Som vi ser så har det Greske ordet «charis», som er brukt i NT, mange 
oversettelser i Strong's. På norsk blir det jo da det samme og jeg oppfordrer 
leseren selv hvis nødvendig å oversette.
 
Satan jobber i dag ekstremt på overtid med å erstatte ordet og konseptet 
«tro» med «nåde». For å få det hele ut av kontekst og gjøre den enkelte 
troende forvirret. Vi kunne, hvis mulig, bare latt dette skure å gå, men så 
lenge vi her snakker om kanskje to milliarder troende som er under forvirring 
ville dette vært en katastrofe.

Det er ikke slik at fordi man har misforstått begrepene så er man på vei i feil 
retning. Nei, men det er slik at hvis man blir gjort oppmerksom på alle feilene 
som kommer av dette og allikevel ikke ønsker å omvende seg så mener vi at 
man lett kan komme under lunkenhet og dermed ende opp i feil retning.

Det er også en annen viktig sak som vi må ta høyde for og det er at så lenge 
man er under en falsk nådes forvirring vil man aldri skjønne hvem man kan bli 
i Kristus og heller ikke Kristus i oss.

Det tredje er jo at nå må det nok være nok og alle disse falske forkynnerne 
forstå at hvis de ikke omvender seg så fra hovmodet så er de ganske så sikkert 
på vei bort fra den smale vei. 

11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 12 Den opptukter 
oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og 
rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på det 
salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi 
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herlighet, 14 han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all 
urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode 
gjerninger. 15 Tal dette, og forman og irettesett med all myndighet. La ingen 
forakte deg. Tit 2:11-15

La oss bare slå det fast. Det er ikke nådefullt å forkynne at vi ikke er 
ansvarlige eller skal bli ansvarlige en dag for våre handlinger eller ikke 
handlinger. Vi lar ingen forakte oss for å gå imot falsk lære. Vi er dyrt kjøpt. 
Dyrere en vi noen gang kommer til å forstå før vi møter vår Redningsmann 
ansikt til ansikt. La oss ikke gjøre som den første menigheten gjorde i 
ørkenen;

19 Tilgi da dette folket dets misgjerning etter din store miskunn, som du har 
tilgitt dem hele veien fra Egypt og hit! 20 Da sa Herren: Jeg har tilgitt dem 
etter ditt ord. 21 Men så sant jeg lever og hele jorden er full av Herrens 
herlighet, 22 så skal alle de menn som har sett min herlighet og de tegn som 
jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som nå har fristet meg ti ganger og ikke 
hørt på min røst, 23 sannelig, de skal ikke se det landet jeg har lovt deres 
fedre med ed. Ingen som har foraktet meg, skal få se det. 4M 14:19-23

eller:
21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet 
ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 
22 Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. 23 Og de byttet bort den 
uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig 
menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud 
dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. 
25 De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen 
framfor Skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Rom 1:21-25

La oss ikke forakte Jesus ved å synde «på nåden». La oss takke Jesus på den 
måten, som vi påstår vi kjenner, at vi lever et liv som ikke vitner om at vi tror 
at  Han døde så vi skulle kunne fortsette å leve ut våre lyster og likevel komme 
til Himmelen. 

I dag er ordet kjærlighet byttet ut med ordet nåde. Nei sier mange. Nåde og 
kjærlighet er det samme. Så det er slik det er? Hvorfor har vi da disse 
begrepene;

Nåde; noe som er ufortjent
Kjærlighet; noe som er ubetinget

Kan vi virkelig ikke forstå at ubetinget kjærlighet kommer over og foran 
ufortjent nåde?

La oss ta det fra begynnelsen.
Hele verden ligger badet i Nåde. Herren viste nåde alt fra første feiltrinn. Han 
lot et dyr dø i stedet for oss og kledde vår nakenhet. Han hørte Abel og 
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aksepterte hans offer. 

Likeledes;
Men Noah fant nåde for Herrens øyne. 1M 6:8

Dette er første gang vi hører ordet i vertfall i den norske oversettelsen.
Men vi må spørre os selv; var det at Noah fant nåde for Herrens Øyne eller var 
det fordi han trodde Gud og bygde arken i lydighet, som var årsaken til at vi 
alle ble reddet?

En Hellig kombinasjon selvfølgelig. Nåden står aldri alene. Den har alltid følge 
med tro og lydighet i kjærlighet til Gud og det Hellige Offer Jesus Kristus. 
Dessuten; Jesus kom med Nåde og Sannhet. 

Så hele kloden er under nåden. Men det hjelper ingen. For vi må komme oss 
over i tro og lydighet av kjærlighet fordi han elsket oss først. Vi komme over i 
sannheten. Og sannheten er den at dommen er utsatt. Så sant man ikke 
spotter den Hellige Ånd! Det er dette som er nåden og sannheten at dommen 
er utsatt. Men en dag vil nåden ta slutt for en mengde mennesker. Jeg «hater 
å måtte si det», men det er ikke bibelsk å si; «helvete tomt og himmelen full» 
En tredjedel av englene er forutbestemt til å gå dit sammen med den forhatte, 
falske fallende ex erkeengel kalt satan. Den djevel av en forbannet falsk synde 
engel. Samen med alle de som fornekter Jesus.

Joh 1:7:
Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro 
ved ham.

Joh 4:41:
Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.

Joh 17:20:
Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til 
tro på meg,

Apg 4:32:
Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og 
ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt 
felles.

Apg 9:42:
Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren.

Apg 13:48:
Da hedningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og de kom til 
tro, alle de som var utsett til evig liv.

Rom 10:14:
Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan 
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kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at 
det er noen som forkynner?

Rom 1:17:
For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den 
rettferdige av tro, skal leve.

Det er jo et dusin med flere steder i Apg. og brevene som omhandler «å 
komme til troen»

TIL TRO; vi har altså kommet til tro. Dette er jo det engelske ordet «believe». 
Som kan sies på den måten for å bruke det andre ordet «faith» Vi tror til tro.

Altså hele verden ligger badet i nåde. Det er ikke slik at når vi kommer til tro 
så kommer vi «inn under nåden». Vel er det brukt i Paulus sin utleggelse:

For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men 
under nåden. Rom 6:14

Men det er i en helt annen sammenheng.

Så vi er altså kommet TIL tro. Kommet inn under troen. Den troen som er en 
gave. En nedarvet nådegave fra vår Far. Den er vi født med. ALLE er født med 
nok tro til å komme til tro. Det betyr at vi er kommet over fra nåden INN TIL 
troen. Nåden og sannheten er den at dommen er utsatt og Jesus har ved sitt 
verk på korset og ved sin oppstandelse og opprykkelse gjort en «pakke» klar 
for alle de som vil TRO. Når vi tar imot denne nåde gaven, frelsen i håpet om 
evig liv, så kommer vi inn i at den rettferdige skal leve; VED TRO. Vi er altså 
kommet over i å være troende barn med arverett. Ingen arver av nåde. Nåden 
er at vi skal ha en mulighet til omvendelse.

Du mener kanskje med dette at jeg som trykker på tastaturet er under loven. 
Ja takk Jesus Kristus, jeg er under loven. Halleluja. Selvfølgelig er jeg under 
noe som Herren har lagt i mitt hjerte ved å døpe meg i den Hellige Ånd og Ild 
og i tillegg skrevet det på mitt sinn. Ja jeg er under loven. Det til de grader. Ja 
jeg nekter å kompromisse Ordet og Loven. Det er å være under loven. Jeg 
myrder ikke, jeg stjeler ikke, ja jeg prøver å holde hele loven. Men jeg er ikke 
under de forskrifter som ble skrevet ut til jødene. Jeg er ikke omskåret og vil 
aldri bli det på forhuden av kjødet. Men jeg er omskåret på hjerte. Jeg 
fraholder meg ikke fra visse typer mat, men jeg avholder meg fra, blod og det 
som er ofret til avgudene. MEN;

Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot 
dem! For dette er loven og profetene. Matt 7:12

Den som mener seg gjenfødt og lever et oppstandelseliv og som ikke vandrer i 
henhold til dette, ja han er verken gjenfødt eller under loven. Så nå alle dere 
som har skreket om at vi ikke er under loven siden annen verdenskrig, er det 
dette dere mener at vi ikke er under?
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Esek 11:19:
Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort  
steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,

Jer 31:33:
Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier 
Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være  
deres Gud, og de skal være mitt folk.

28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen 
byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra avgudsoffer og blod 
og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere 
godt. Lev vel! Apg 15:28f

For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning  
for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.
3M 17:11

28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, 
det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det 
skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i 
bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom 2:28f

Ja jeg sørger for å ha gjerninger. For uten det er troen død. (Se Kapittel om 
gjerninger.)
 
Da Jesus døde på korset for våre misgjerninger og stod opp igjen fra de døde 
og ble opprykket til hvor Han kom fra var verket Fullbrakt. Det er ingen ting vi 
kan legge til. Men det hjelper jo ikke hvis vi ikke tar imot denne gaven av 
kjærlighet og nåde. Ja det er ubetinget, ja det er ufortjent.

Det mest «misbrukte» og definitivt det mest misforståtte verset i bibelen i dag 
er kanskje dette;

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds 
gave. Ef 2:8

Dette ordet nåde som er så tatt ut av sammenheng at vi nesten aldri bruker å 
referere hele dette verset og langt fra de neste;

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans 
verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige 
for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:9f

Dette ordet og med denne oversettelsen er brukt 122 ganger i (King James 
Version - KJV). (Grace) 

Det er kun brukt en gang i Lukas og tre ganger i Johannes. (KJV) Bruker vi en 
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annen oversettelse (New Living Translation - NLT) får vi et resultat på 83 i 
«brevene» og ingen  - 0 - i evangeliene.

Det er i brevene til Paulus at vi har tyngden av bruket. KJV = 86 av 122(16) 

Og hvorfor bruker Paulus dette så mye? For å la jødene og andre som er 
kommet til tro få forståelsen av at vi IKKE kan bli frelst en dag på grunn av 
gjerninger. At vi ikke vil bli rettferdiggjort ved å holde loven. For å være 
korrekt, vi kan jo det, men ingen vil greie det. Jesus er den eneste som har 
holdt hele loven og vil bli den eneste med suksess i den «øvelsen». Han kunne 
gjøre dette blant annet fordi han var blottet for hovmod. 

Så hvorfor har vi brukt et ord så mye som Paulus må bruke for å la de 
gjenstridige om mulig forstå. Selv etter Jerusalem møte var det jo nesten 
umulig å få disse judaisme besmittede hedninger og selvfølgelig jøder til å 
forstå at det bare er av ufortjent nåde. Det er jo derfor Paulus og de andre 
apostlene har måttet skrive mesteparten av brevene. Vel var det på sin plass å 
irettesette de kraftig for andre ting også, men hovedtyngden ligger her.

Vi skal være klar over at hvis apostlene ikke hadde vært så indoktrinert av 
judaisme og likeledes alle de nye troende, samt at hvis alt hadde foregått etter 
den Hellige Ånds befalinger hadde vårt NT vært ganske mye slankere. For å ha 
det helt klart. Hvis Israel, den første menigheten, ikke hadde rotet det til ville 
også GT vært svært så tynt. For ikke å snakke om Adam og Eva, hvis de ikke 
hadde rotet det til ...

Som vi ser så er det altså på grunn av feil og mangler, eller skal vi være korte 
å si på grunn av hovmod at vi har en så feit bibel.

Jeg tror vel den kunne vært fylt med mye mer av Guds herlighet og historier 
om lydighet og blitt enda feiter enn den er i dag. Men det er en annen historie.

Saken er nemlig at der vi bommer er at vi tar disse brevene til Paulus til 
hovmodige menigheter og bygger nye grunnvoller på det som vi kaller 
doktriner. Hovmod. Brevene til Paulus, innåndet av den Hellige Ånd, er jo 
skrevet for å utlegge Evangeliet og Testamentene. For å nærmere forklare at vi 
er rettferdiggjort av tro og ikke av gjerninger. 

Det vi må forstå er at vi skal bygge grunnvollen på Jesus Kristus Evangelium 
og ikke noe annet. For så hvis nødvendig, benytte oss av brevene dersom en 
vrang «nyfrelst» ikke har fått det med seg. At;

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

det står ikke; «for Gud var så grei mot verden at Han ga dem ufortjent sin 
Sønn» - altså er det ikke uttrykt hvor nådefull Gud er. Nei det er uttrykt hvor 
kjærlig Gud er. Dette er forøvrig det nest mest misbruket verset stående alene. 
Eller kanskje det deler plassen med ovennevnte Ef 2:8?
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Du mener stadig at det er det samme med nåde og kjærlighet?

Så da kan vi forklare deg at en dag, hvis du holder ut og er tro til enden, vil du 
stå foran Jesus Kristus domstol og få høre  disse Ord;

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over 
lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21

Så vil du gå inn til Jesus som venter på Bruden som Han har vasket ren i sitt 
Blod. Så vil det bli Bryllup. Og hvis du tror at Jesus gifter seg med sin 
forlovede og sier at; «du skal bare vite det at det er bare på grunn av ufortjent 
nåde jeg tar deg til ekte», så tar du feil. Han vil si som sant er ved et 
Guddommelig ekteskap; «Jeg Elsker deg min Kjære». Helt uforbeholdent. Ikke 
fordi og ikke på grunn av. Det er derfor Han utøste Sitt Blod. Av uforbeholdent 
kjærlighet. Det er derfor Han kunne si og sier i dag; tilgi dem for de vet ikke 
hva de gjør mens vi spikrer Ham til korset på nytt og håner og spotter Ham 
med våre falske doktriner og hovmod. 
 
Men Halleluja, vi er elsket, åhhh som vi er elsket. Men våre synder er hatet. 
Gud vil alltid håndtere synd. Det er derfor Han er Rettferdig.

Men så vil det bli tid for Arv. Og hvis du tror at din Far vil stå der med 
pekefingeren løfte og si at; «dette skal du vite, du ex syndige barn, at det er 
bare på grunn av ufortjent nåde Jeg lar deg arve Rike», så tar du grundig feil. 
Vi arver av kjærlighet sammen med Jesus fordi vi er elsket av Faderen. Fordi vi 
er Født på Ny. Født av Gud. Han ga ALT for at det er en glede for ham i 
Kjærlighet å gi oss Riket. ALLE som er medlem av en familie er jo født inn i 
den. Og har dermed de rettigheter dette fører med seg. Vi vil IKKE arve av 
nåde, men av Rettigheter som barn.

Derfor heter det;
12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de 
som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, 
heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1:12f

Vi arver fordi det er automatikk i at ekte Barn Arver. Det er også automatikk i 
at vi er ett med vår ektefelle. Ikke at vi kan forfekte at vi har rett til noe som 
helst eller at noe som helst er fortjent. Men vi skal vite at;

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for  
Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Heb 11:6

Så kan vi da snart slutte å kalle våre kirker og tjenester for «Only Grace»? Det 
er nemlig ultra misvisende. Det er mulig vi stadig er på melk, men en dag må 
vi da forstå med hjerte at denne nåden IKKE kan stå alene?

Så la oss ta tak i innledningen av dette Kapittel. Denne falske nådes 
forkynnelsen har den store triste feilen, på toppen av at den sender mennesker 
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på vei mot helvete, at en troende aldri får vite hva han/hun kan bli i Kristus og 
Kristus i dem. De blir flytende rundt på et hav av falsk nåde, på en liten flåte 
som heter lyst.

I stedet skulle de ha kommet seg fra nåden over i troen. Ja dette er det som 
skjer nå vi tar imot nåde gaven som heter frelse. Vi flytter vårt fokus over fra 
nåde til tro og lydighet av kjærlighet. Vi etterstreber Sannheten, Jesus. Vi 
reiser i sted rundt på et hav av tro på et stort skip som heter lydighet som er 
bygd i Kjærlighet. Vi seiler med Helliggjørelse som medvind og med troende 
nyhøstede sjeler i lasten.

Ikke med en last av lyst og synd som hvert øyeblikk er klare for den minste 
bølge til å sende oss ned i dypet av det falske nåde havet som vi tror vi flyter 
på. Det vi flyter på er derimot hovmod og det står som kjent for fall. Det finnes 
ikke noe mer syndig og nærmere å spotte den Hellige Ånd enn å forfekte at 
Jesus døde på korset så vi skulle kunne fortsette å synde og leve ut våre lyster. 
Det er bare Guds tålmodighet som holder ut med dette, men Han har sendt 
oss forvirring da vi ønsker å høre det som klør i øret.

Men likevel, ve dere ulver i fåreklær som forvrenger Jesus Evangelium. Dere er 
forbannet. Hvis jeg treffer dere personlig vil jeg overlate dere til satan så dere 
kan bli tuktet i kjødet for om mulig å bli frelst på Herrens dag.

Vi kan ikke forlate dette Kapittelet uten å ta et oppgjør med hva som blir 
forkynt av falsk nåde fra Singapore til Houston. Det har fått et navn og det er 
«hyper grace». Vi velger å kalle en spade for en spade og bruker derfor ordet 
falsk. Vi kjenner alle til denne falske forkynnelsen som alltid blir pakket inn i 
det vi kaller «prosperity teaching» - altså; fremgang, suksess og overflods 
forkynnelse. Det er kjente bibelvers som brukes, men helt ut av kontekst. Bare 
for å gi en pekepinn så har en av disse sider på vårparten i 2013 på Facebook  
disse tall: 3,457,619 likes · 1,712,450 talking about this ...

Alle har vel mer eller mindre en viss peiling på hva som kommer nå så la oss 
begynne. Det går rett og slett ut på å forsikre den søkende om at det ikke er 
behov for; Helliggjørelse, bli født på ny, omvendelse, enhet, gjerninger som 
kommer av troen, osv, osv. De ulvene i fåreklær som holder på med dette og 
skrive bøker om dette gidder ikke lenger skjule sin agenda. De sier åpent rett 
ut at de ikke er kalt av Gud til å forkynne omvendelse. De skal forkynne nåde 
og håp. Det er det verden trenger i dag. Det er jo i omvendelsen dette ligger. 
Hvor langt ut på viddene går det an å komme. 

Vi har blitt og er så oppsatt i de siste generasjoner med å forkynne «frelses 
sikkerhet» eller «frelses visshet» inn i livet til den nyomvendte at vi har gått til 
ytterligheter. Likeledes har vi blitt desperate på så folk «frelst» at vi har gått til 
ytterligheter. Ytterligheten er selvfølgelig først og fremst at vi har overtatt 
Jobben til den Hellige Ånd og dermed fått inn over oss et ultra hovmod. Som 
nevnt i kapitlet om et omvendt evangelium. Vi tror ikke at den Hellige Ånd 
kommer til å gjøre det Han har kommet for å gjøre. Vi sier til og med at Han 
ikke lenger vil overbevise om synd og dom. Bare om rettferdighet. Hovmod og 
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atter hovmod. 

Så er det da noen mulighet for å slutte å forkynne at nåden frelser. At det ikke 
er behov for omvendelse? Ikke behov for å bli født på ny? Skal vi snart slutte 
med å tilbe nåden som om det er en person? Igjen; omvend dere fra deres 
hovmod alle dere falske forkynnere. 

Det heter ikke at så blir disse fire stående; Nåde, tro, håp og kjærlighet.

Nei det står om kjærlighet, det handler om kjærlighet og det blir alltid om 
kjærlighet. Vi har fått kjærlighet for å kunne elske.

Så når vi ikke hører om det lenger, men kun om at det er nåde over nåde for 
alt og alle så blir vi nødt til å korrigere. Gud vår far er Kjærlighet. Ubetinget 
Kjærlighet, Agape Kjærlighet. Gud Allmektig Skaper av Himmel og jord gav sin 
Sønn for oss. Vi har intet begrep om hva det vil si. Vi bør være ytterst ydmyke 
på at dette og ikke ta lett på det. Når vi sier at det kostet Gud alt å gi oss 
muligheten for evig liv med Ham så er vår forståelse av dette ganske liten, 
selv om den Hellige Ånd noen ganger gir oss et glimt og vi har som gjenfødte 
blitt badet i Hans Kjærlighet ved Åndsdåpen.

Det er ingen ende på Fars tålmodighet med oss. Når vi leser hvordan Han var 
og er tålmodig med Sitt utvalgte folk Israel så begynner vi å se rekevidden. 

Men det startet mye før det.

Jeg har latt tanken spinne litt rundt dette med:

26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal 
råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, 
og over hvert kryp som rører seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i 
sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 
28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll 
jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og 
over alt levende som rører seg på jorden. 29 Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere 
alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter 
frø. Det skal være føde for dere. 30 Og til alle jordens dyr og alle himmelens 
fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle 
grønne planter til føde. Og det ble slik. 31 Og Gud så alt det han hadde gjort, 
og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette 
dagen. 1M 1:26-31

På dette tidspunktet før denne samtalen mellom «oss», «Far Sønn og Hellig 
Ånd, så må det jo ha blitt diskutert om det var «verdt» det. Jeg mener De 
visste jo hva som ville bli konsekvensen av å få mange barn. De visste hva det 
ville koste å gi Sønnen en Brud. De ville bli ultra ulydige og til slutt måtte Far 
sende den eneste Ekte Sønnen Han hadde for å rette opp.

Mulig at Jesus gjorde Far oppmerksom på at; «hvis vi skaper mennesket vil Jeg 
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en dag bli nødt til å forlate Deg, blir født inn i denne verden som kommer til å 
bli voldsomt ondt på grunn av hovmod, og Du vil bli nødt til å slakte Meg og la 
Mitt blod flyte ut til renselse».

Som vi ser så kommer Nåden noe til kort her da vi ikke lenger kan snakke om 
noe ufortjent. Og ikke heller noe fortjent. Kun Kjærlighet. Kjærligheten det 
ligger i at på tross av viten om at en dag måtte dette skje, at skapelsen ville 
korsfeste Skaperen, så var ønske om å elske å bli elsket så enorm og det er 
helt umulig for oss å fatte. Vi tror vi vet noe om Kjærlighet. Glem det. Vi har 
ikke peiling.

Skulle Gud Far ha mange Ekte Barn og skulle Jesus en dag stå Brudgom så 
måtte dette skje. Men det og allikevel la det skje, og tillate at skapelsen ville 
utøve en slik ond super motbydelig handling, og på toppen tro at de gjorde 
Skaperen en tjeneste, var selvfølgelig så motbydelig at et menneske ikke har 
noen som helst mulighet til å skjønne avgjørelsen og da igjen lidenskapen og 
kjærligheten i det å ville ha Barn og ville stå Brudgom.

Og på toppen av et hele må Jesus ha sagt; «Og Hellige Ånd når Jeg har 
fullbrakt verket må Du ta over og vi er jo Alle klar over at Din oppgave ikke vil 
bli verdsatt noe mer enn Min. Du vil bli ignorert, forsøkt bundet, og få vil til 
slutt overgi seg, men de som spotter deg vil aldri få tilgivelse»

Ja jeg mener å ha tillatelse til å dele og legge ut her hva som kan ha vært en 
samtale mellom Far, Sønn og Hellige Ånd. Slik at vi en stund forhåpentlig vis 
kan glemme denne billige nåden som blir forkynt i dag der hvor den Totale 
Kjærligheten skulle vært forkynt. Vi kan ikke lenger holde på som vi gjør. Det 
må snart bli en stopp på at vi gjør dette verket om til en billig «Gud elsker meg 
og vil at jeg skal være lykkelig så nåden dekker alt»

Vi er forpliktet til å forkynne Guddommelig Kjærlighet. Ikke billig nåde. Vi må 
huske på som nevnt før at vi ikke elsker Jesus mer enn vi elsker neste. Mer 
enn den vi misliker mest. Nåden dekker ikke det hovmodet det er å overse 
dette. Vi må komme ut av dette med å tro at ikke den rene forkynnelsen om 
denne Kjærligheten vil sette oss i stand til å høre hva Ånden har å si til 
menigheten.  Vi må komme ut av det hovmodet det er og ikke la den Hellige 
Ånd få overbevise oss om synd, rettferdighet og dom. Vi må komme ut av det 
hovmodet det er og tro at vi kan skjønne denne kjærligheten som har brakt 
oss i posisjon til å tro. Vi må komme oss over fra hovmod til ydmykhet å få vår 
forkynnelse bort fra nåde og inn i Kjærligheten. Ingen som får oppleve denne 
kjærligheten vil tro noe annet at det er av nåde ved tro. Ånden vil sørge for og 
overbevise om det. 

Jeg forkaster ikke troen, for er det frelse å få ved nåden, er altså Jesus død 
forgjeves.

 Hyper nåde - falsk nåde - billig nåde med mer ...
7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke 
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deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være 
konge over dem. 8 Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra 
Egypt og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder. Og nå gjør de 
slik mot deg også. 1Sam 8:7f

På samme måte har vi i dag forkastet Jesus fordi noen korrupte loviske 
forkynnere har gjort det slik at vi har  flyktet over fra en grøft, gjennom lyset 
midt i veien, og over i den andre grøfta. Men vi vil ha det. Så Herren gir oss 
hva vi ønsker og hva som klør i øret slik at villfarelsen vil bli stor, kjærligheten 
blir kald hos de fleste og alle profetiene vil gå i oppfyllelse, ikke minst:

... Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? 
Luk 18:8 (del)

Jeg har fundert på dette en tid og spurt den Hellige Ånd hva er hovedårsaken 
til villfarelsen? Svaret er hovmod selvfølgelig. Vår «gud» i dag er som alltid og 
gjennom alle tider; ego. Dette gjør at når noen av oss forviller seg som 
sønnene til Samuel, benytter vi oss av muligheten til å klage og syte og 
forlanger forandring på Herrens forordninger. Akkurat som om det er Han som 
har skylden i vår syndige natur.

De som lever og preker i dette hyper nåde konseptet mangler nettopp dette 
med å ønske å gå på veien som kalles Helliggjørelse. De er ikke en gang i 
nærheten av å skjønne med hjerte ordet Helliggjørelse. Langt mindre 
konseptet. De beskylder andre som velger å gå på den smale vei for å fokusere 
på synd når de snarere tvert imot fokuserer på omvendelse som Herren har 
befalt. De selv fokuserer på synd, men da speilvendt. De ser ikke skogen for 
bare trær i den forstand at de ser ikke trærne fordi skogen av nåde skygger for 
alt og alle som er i nærheten av å prøve å forklare at Jesus nettopp måtte dø 
på grunn av synd.

De forfekter at omvendelse ikke er nødvendig på en daglig basis og har en 
forkynnelse som at en gang frelst alltid frelst og at synd er å ikke tro på Jesus, 
men bommer på målet med hele skytebanene fordi de har glemt å definere 
tro. Når du ber dem definere tro så vil de si at det er å bekjenne Jesus og de 
har med vilje fortrengt den bibelske sannhet at man trenger å bli født på ny.

De forfekter at den Hellige Ånd ikke overbeviser «troende» om synd, bare om 
rettferdighet. De mener at det er de «der ute i verden» som skal bli overbevist 
om synd. De har ikke en gang skjønt dette:

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. Luk 
2:11

De har aldri fått med seg at Jesus ble sendt til menigheten. At hele Skriften, 
Ordet er skrevet til menigheten. At Kongen ble sendt til Guds Folk, 
menigheten, men at de ikke ville ha Ham. At det dermed i Guds store Nådes-
plan ble en mulighet for hele verden å ta del i denne nåden, denne nåde gaven 
som Frelsen er. Nok en gang har de på grunn av sitt ego skutt langt over målet 
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og deres giftige piler trenger seg inn i alt for mange uskyldige forbipasserende.

De har fordreid hele brev til menigheten og har ikke fått med seg verken 
innledning eller avslutning:

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet 
du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Rom 2:4

Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og 
anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! Rom 16:17

De hyler ut om en dømmende holdning fordi de har så ultra mye å skulle av 
sitt fremtredende ego og mener at det er de som forkynner omvendelse som 
de må ta avstand fra.

De vil bli stilt til ansvar for dette en dag og foran Jesus Kristus Domstol. Da vil 
mange få et sjokk når de skjønner at nåden ikke dekker noe som helst. Jesus 
ble sendt for å forkynne omvendelse og Johannes Døperen ble sendt i forveien 
for å forkynne omvendelse. Og vi ble sendt til å forkynne omvendelse. 
Menigheten måtte tilbringe 40 år i ørkenen og alle unntatt to måtte dø i 
ørkenen på grunn av at de ikke skjønte dette med omvendelse.

Den Allmektige Gud har ikke forandret seg siden da og kommer heller aldri til å 
forandre seg. Han vil alltid forlange omvendelse og Han vil alltid håndtere 
synd. Dette er Hans Hellige vesen. Det er av denne grunn Jesus måtte forlate 
den Herlighet Han hadde fra Evighet av å bli født inn i denne verden for 
nettopp å forkynne den Hellige Sannhet at det finnes ingen snarveier til Gud. 
Kun gjennom Hans verk på korset ved som nettopp var til soning for synder. 
Nå da disse bespottende forførte nådes forkynnere prøver å fordreie den 
sannhet så vil de en dag måtte svare for dette.

Ve til alle dere som med vitende å vilje fordreier Evangeliet og utvanner det til 
de grader at det ikke er til å kjenne igjen. Dere har forbannet dere selv med 
denne handling og vi anbefaler omvendelse. 

 Kapittel 49 - Ydmykhet
65 Du har gjort vel imot din tjener, Herre, etter ditt ord. 66 Lær meg god 
forstand og kunnskap! For jeg tror på dine bud. 67 Før jeg ble ydmyket, fór 
jeg vill, men nå holder jeg ditt ord. 68 Du er god, og du gjør godt. Lær meg 
dine forskrifter. 69 De overmodige har spunnet sammen løgn imot meg. Jeg 
holder meg til dine befalinger av hele mitt hjerte. 70 Deres hjerte er 
følelsesløst som en fettklump. Jeg har min lyst i din lov. 71 Det er godt for 
meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. 72 Din munns lov 
er bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv. Sal 119:65-72

Ydmykhet er nøkkelen til Helliggjørelse. Hovmodet stiller seg i veien for hva 
Herren vil gjøre i våre liv og vi kan ikke en gang se det som ligger rett foran 
nesa vår og heller ikke høre det den Hellige Ånd taler til vårt hjerte. 
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13 Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine 
gjerninger i ydmyk visdom. 14 Men om dere bærer på bitter misunnelse og 
selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot 
den! 15 Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, 
sanselig og djevelsk. 16     For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det   
uorden og alt som ondt er. 17 Men den visdom som kommer ovenfra, er først 
og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av 
barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. 18 Og 
rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Jak 3:13-18

Ydmykhet er en gave. La oss være ydmyke på det. Det blir jo ikke særlig mye 
lettere å skrive noe om dette. Hellig Ånd jeg ber om kunnskap og visdom. 
Hjelp i Jesus Navn.

Jesus sier:
28 Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 
29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av 
hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og 
min byrde er lett. Matt 11:28-30

Saken er den at hvis vi skal lære ekte ydmykhet så må vi komme til Jesus. 
Han er nemlig blottet for falsk ydmykhet. Det er vel egentlig det som vi vil til 
livs i dette kapittelet. Fordi hvis vi kvitter oss med det, står vi igjen med det 
rene.

Jeg ble en dag ledet til å lese hele Evangeliet om Jesus i følge Markus samt å 
lytte til det uten opphold og jeg sitter igjen med at vi i dag forkynner en Jesus 
som ikke eksisterer. Vi må stoppe å forkynne en Jesus som verden vil ha og 
mener å ha hørt og forkynne en Jesus som taler i dag. Vi må forkynne en Jesus 
som Han er og ikke en Jesus som verden tror han var. 

Det er falsk ydmykhet (eller verre) å alltid snakke om kjærlighet, fred og glede 
samt tilgivelse uten å snakke om omvendelse, oppstandelse fra de døde og 
dom. Vi skal snakke om Evigheten. Evigheten med Jesus eller uten Ham i 
Helvete. At vi ikke gjør det kommer av at man er ubalansert og har en falsk 
ydmykhet som er stolthet og hovmod.

10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre 
en toller. 11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi 
jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som 
denne tolleren. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. 
13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot 
himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! 
14 Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. 
For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer 
seg selv, skal opphøyes. Luk 18:10-14
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Trass:
Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og 
inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd. Jes 30:1

Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger 
omkring med ham. Joh 6:66

1 Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 
2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, 
overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for 
det hellige, 3 uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, 
voldsomme, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, oppfarende, oppblåste, 
slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. 5 De har skinn av gudsfrykt, men 
fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. 2Tim 3:1-5

3 For det er nok at dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje ved 
å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig 
avgudsdyrkelse. 4 Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den 
samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. 1Pet 4:3f

1 Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til 
kjødelige, som til småbarn i Kristus. 2 Melk gav jeg dere å drikke, ikke fast 
føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. 3 For dere er 
ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da 
kjødelige og vandrer på menneskelig vis? 4 Når en sier: Jeg holder meg til 
Paulus! – og en annen: Jeg holder meg til Apollos! – er dere da ikke kjødelige?  
5 Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og 
det etter som Herren gav enhver. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav 
vekst. 7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, 
men bare Gud, som gir vekst. 8 Den som planter og den som vanner, er ett. 
Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. 9 For vi er Guds 
medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. 10 Etter den Guds nåde 
som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen 
bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. 11 For 
ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 
12 Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, 
eller med tre, høy, strå, 13 da skal det verk enhver har utført, bli åpenbaret. 
Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver 
enkelt har utført, det skal ilden prøve. 14 Om det byggverk som en har reist, 
blir stående, da skal han få lønn. 15 Brenner hans verk opp, da skal han miste 
lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 1Kor 3:1-15

Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter 
menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. Kol 
2:8

Lønn for ydmykhet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv. Ord 22:4

Ydmykhet er mye mer en hva vi har lært på skolen. Ydmykhet kan egentlig 
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ikke forklares. Men hvis du ser godt etter vil du finne, av og til, mennesker 
som er ydmyke, eller i alle fall lese en og annen biografi om en person som du 
skjønner er/var ydmyk. En slik person vil også ha Guds Frykt. Han vil ikke 
kompromisse. Husk at den mest falske ydmykheten ligger nærmest til den 
ekte.

11 Og han sa til meg: Daniel, du høyt elskede mann! Gi akt på de ord jeg vil 
tale til deg. Reis deg opp igjen, for nå er jeg sendt til deg. Da han talte slik til 
meg, reiste jeg meg skjelvende opp. 12 Så sa han til meg: Frykt ikke, Daniel! 
For fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke 
deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg 
kommet. Dan 10:11f

Det vi trenger å være totalt ydmyke på er frelsen. At vi en dag skal få lov å 
arve sammen med Jesus Kristus er mer enn vi kan fatte. Når vi ser på verden i 
dag og ser på nyheter, ser tilbake i historien og ser rundt oss kan vi ane at 
Helvete ikke kommer til å bli tomt. Dessverre. Vi kan også ane at det kan bli 
ganske folksomt hvis ikke Gud har en ekstra plan vi ikke vet om. Og det har 
han ikke. Planen er helt klar. Alle må akseptere Jesus i tro på hva han gjorde 
og la den troen vises i gjerninger.

Når vi da ser og hører de flestes gjerninger blir det jo triste greier. Hver den 
som gjør rettferdighet er rettferdig. Jeg kan sitte på en benk og vente på 
trikken i Oslo by eller spasere rundt på et kjøpesenter i Davao og lure på hvor 
mange som er på vei til Helvete. Det gjør meg ultra trist. Men det gjør meg 
også ekstra ydmyk for at jeg har fått lov til å bli velsignet med den troen det er 
og kunne bestemme seg for å tro og så handle på det.

Gud er rettferdig og skulle jeg mot formodning havne i et evig Helvete så 
hadde det også vært rettferdig. Prøv å gi rom for dette midt i hovmodet at hvis 
du skulle måtte tilbringe evigheten i Helvete så ville det altså vært rettferdig. 
Gud gjør ingen feil. Når Jesus dømmer vil alt bli rettferdig.

Når du da altså har fått muligheten til å holde ut til enden å stå der foran Jesus 
og høre disse vinduendelige Ord:

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over 
lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Matt 25:21

så skal vi ikke ta så lett på det. Men heller forstå hva vi kan vinne slik at det 
også kan være godt ydmykende å forstå hva vi kan unnfly. Det er mange som 
vil gå dit de ikke ville på grunn av at de rett og slett ikke trodde at det 
eksisterte. Når det da går sånn litt etter litt opp for oss hva vi har fått sjansen 
til å unnfly så bør dette ta vekk en del av hovmodet og bygge såpass med 
ydmykhet at vi får et behov av å adlyde Ham som dette kostet alt.

Hvis vi tenker over at; «hvorfor akkurat meg». For det trenger ikke være 
akkurat deg som vil unnfly helvete en dag. Men når det virkelig går opp for oss 
at vi kan få lov å tilbringe evigheten i samfunn med Jesus Kristus i stedet for et 
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fravær av lys og kjærlighet, da bør ydmykheten komme som resulterer i 
lydighet. Fordi vi er nødt for å elske ham for det Han gjorde. Og gjør. At det 
spasere rundt oss levende døde mennesker som ikke har benyttet seg av 
sjansen de har fått.

At mennesker som kjenner til denne sannheten heller vil leve ut sitt begjær 
her en kort stund for så å tilbringe en evighet i Helvete som lønn for strevet er 
noe jeg ikke kan forstå. I et helt liv har jeg ikke forstått meg selv eller noe 
som helst. Det er bare og innrømme. Selv nå er det ikke mye jeg forstår.

At vi da er i den situasjonen at vi har fått forståelsen av dette og kan ta troen i 
bruk og unnfly er jo nåde over nåde og mer enn helt fantastisk. Men hvis ikke 
dette engang vil gjøre deg ydmyk nok til å vende om og GÅ UT og fortelle alle 
du møter at det er en Himmel og vinne og et Hevlet å unnfly fordi Gud i sin 
nåde har gitt oss en mulighet gjennom å ofre Sin Sønn, så blir det så 
hovmodig at det spørs om ikke vår fordel ikke lenger er en fordel, men at vi 
har gått glipp av den nåden det er  å lyde i ydmykhet. Vi står Gud imot og Han 
vil stå oss imot i vårt hovmod.

Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Jak 4:10

 Kapittel 50 - Et oppgjør med det eldgamle falske og 
det «tabu belagte»

Vi har her samlet det vi mener ikke er av så stor betydning at det «fortjener» 
et Kapittel. Det er mulig jeg tar feil. Vi har jo forskjellig «ståsted» og vi mener 
jo så mangt.

Helt klart er det i alle fall at i avslutningen har vi noe som vi har kalt «et 
dokument som maner til enhet». Det er klart at vi må definere dette. Derfor er 
det en del ting som vil kalles synd, uvaner og falskhet, som det ikke kan bli 
enighet om. La oss ta for eksempel Homoseksualitet. Det er altså syndig i følge 
Skriften i det at det er utukt. Men «hetero» begår også utukt. Så hetero/homo 
eller ikke. Samme regler. Samme synd. 

Så hvorfor skille på synd. Det vil ikke bli annet enn det bibelen skiller på. Så 
synd er i utgangspunktet; å ikke tro. Det er det vi må til livs. Vantro. Vi kan 
selvfølgelig ikke ha omgang eller enhet med vantro annet enn å forkynne de 
evangeliet eller irettesette hvis de kaller seg en bror.

Derfor vil vi nøye oss med å fastslå at det er det fundamentale som er nevnt i 
Hebreerne som vi må gå ut ifra. Ikke pirke på forskjellig synd. Men heller 
komme til enhet i det fundamentale.

Vi vil heller ikke komme med en bråte med referanser her i oppsummering og 
avslutningen. Vi har grundig referert tidligere i boka og overlater nå til leseren 
å gjøre den jobben.

Vi vil fatte oss i korthet. Så kort at det muligens blir i korteste laget. Men 
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denne boken er ikke ment å bli tykkere en Bibelen og noe får vi overlate til 
leserne. Det vi håper er selvfølgelig at det kan bli en «debatt» som fører til 
klargjøring av visse misforståelser. At noen tar opp tråden og gjør en 
anstrengelse for om mulig å få renske opp ytterlige i det eldgamle falske. 

 Arvesynden
Det finnes doktriner som sier at vi er født syndige. Det er jo derfor noen ringer 
etter en prest i stedet for en lege når et spedbarn holder på å dø for å få det 
døpt. 

Det var vel Augustin av Hippo (354-430) som muligens var hovedmannen bak 
dette. De fleste doktriner, selv hvor gamle de er, kan som regel spores tilbake 
til en bestemt mann. Han utformet denne lære etter at det over en tid var blitt 
kjempet mot Gnostisisme og den delen av denne falske læren som påpeker at 
det ikke er noe poeng og sloss mot kjødet. Det er altså bare å synde i vei for 
kjødet er så sterkt at vi ikke vil få overtaket. Vel de var og er jo inne på noe ... 
hovmodet ...

Men vi vet jo at dette er feil og nå må vi også forstå at motangrepet også var 
og er feil. Alle er innskrevet i livets bok fra før de er unnfanget. Så når vi blir 
født hører vi Herren til. Det finnes masse Skriftsteder som omhandler dette.

På et eller annet tidspunkt, som er bestemt av Herren ved beskuelse av vårt 
hjerte, blir vi ved den Hellige Ånd, bedt om å ta et standpunkt for å bekjenne 
at Jesus er Guds Sønn og at evig liv og arverett bare kan oppnås ved å 
akseptere at Hans Blod renser fra all synd. Slik at vi kan bli født inn i Familien. 
Det er det å få tilgivelse for dette syndelivet, dette å forstå og innrømme at vi 
gjør feil, og så omvende seg som er starten.  Men å nekte å omvende seg vil få 
fatale følger.

Vi får rett og slett erkjenne at vi har en rettferdig Gud som har rett i alt Han 
gjør. Ikke forundre oss over og komme med tåpelige spørsmål fordi var har 
dette behovet for å vite alt. Er dette tro? At vi må vite alt? Alt dette men; hva 
med dem som ... , og hva hvis det skjer at ... osv osv.

 Hetero- og homoseksualitet
Når skal vi skjønne at det er hovmodet og i dette tilfelle begjæret som er det vi 
trenger å fokusere om og på eller skal vi si; få avslørt og kvittet oss med. Ikke 
om vi er homo eller hetero. For det er de samme regler. All seksuell omgang 
utenfor ekteskapet er synd og hvis vi lever i dette uten å omvende oss vandrer 
vi ikke i riktig retning.

Det eneste som skiller når det kommer til stykke er at ekteskapet er mellom 
mann og kvinne. Og det at vi er blitt beordret til å multiplisere oss. 

Det selvfølgelig ikke mulig å kalle seg en etterfølger av Jesus, «en kristen», 
uten å ta til etterretning at vi ikke skal begjære. Det er dette med hovmodet at 
vi slipper så lett til begjær. Så når en mann begjærer en kvinne så er ikke det 
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noe bedre enn at en kvinne begjærer en kvinne.

Det ser ut for meg som om de som ikke greier å la være å begjære det annet 
kjønn er de første til å kritisere de som begjærer samme kjønn. Nå skal vi 
forstå at det å etterfølge Jesus er å ha alles frelse i tanken. Bestandig. Uten 
opphold. Derfor må vi selvfølgelig forholde oss etter Skriften når vi skal 
behandle, oppføre oss, kommentere eller i det hele tatt tenke på problemer og 
synd.

Om man er samboende hetero eller homo har da ingen betydning. Begge 
tilfeller trengs jo å bli satt i frihet. Så når et samboende par begynner og 
kritiserer homofile blir det jo ganske begredelig hovmodig. Eller noen som går 
på byen å flørte og drikker seg fulle eller tar med seg noen hjem for videre 
«flørting» hver eneste eller annenhver helg. Vi bør vel feie for egen dør noen 
og enhver?  

 Prevensjon
Vi har blitt bedt om å multiplisere oss. Men vi er ikke gitt et antall barn som er 
riktig. Det er mange eksempler i Skriften på de som hadde bare ett barn. Og 
på noen som hadde mange hundre barn.  Det er vel helst den katolske kirke 
som har laget et stort nummer ut av dette. Hvor de har det fra vet ikke jeg. 
Mulig jeg har oversett noe viktig?

Vel, Jesus sier dette;

9 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn 
enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg 
med en fraskilt kvinne, han driver hor. 10 Disiplene sa til ham: Er mannens 
forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg! 11 Men han sa til dem: 
Ikke alle fatter dette ord, bare de som det er gitt. 12 For det er gjeldinger som 
er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og 
det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er  
i stand til å fatte dette, han fatte det! Matt 19:9-12

Å leve ugift er et spesielt kall og gave fra Gud. Paulus setter dette noen ganger 
høyt andre ganger så sier han motsatt. Vel Jesus har nå en gang sagt at det er 
ikke godt for mannen og være alene. Derfor blir det Jesus sier her om gjeldet 
også tillagt; «Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det!»

Jeg var ugift og uten barn til jeg var nesten 60. Når Rena, min kone, og jeg 
giftet oss var det enkelte ting vi ble enige om. Ordet skilsmisse eksisterer ikke 
så det kan vi aldri snakke om en gang. Noen andre viktige ting som hvor skal 
vi bo, vi bestemte Samal Island på Filippinene, hva skal være vårt arbeid og 
inntektskilde, det er jo Evangeliet og Jesus, og noen andre ting. Men vi 
bestemte også for hvor mange barn vi ville ha. Vi tok da hensyn til alder og 
jobb, altså Evangeliet måtte ikke hindres av at vi ville finne det slitsomt i vår 
alder å ha mange barn å oppdra. Vi kan ikke gjøre som besteforeldre når de 
har fått nok, levere de tilbake til foreldrene.
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Dette er ting som man bør huske på og også unge forlovede bør tenke nøye 
igjennom disse tingene. Og da når det gjelder hvor mange barn man vil ha 
hvordan man skal unngå å få barn som ikke er planlagt. Som man rett og slett 
ikke ønsker. Jeg sier ikke at et barn for oss nå som skulle komme overraskende 
skulle være uønsket, snarere tvert imot, men vi har tross alt planlagt ingen 
flere. Vel har vi i det siste snakket om adopsjon. Det er mange barn i denne 
verden uten mor og/eller far.

Så man bør da snakke om familieplanlegging. Da igjen å preventive seg fra at 
man blir gravide. Ja begge blir jo egentlig «med barn». Eller er det noen som 
tror at kun kvinnen går igjennom et ni måneders svangerskap? Så hva gjør 
man for å preventivere seg?

La oss ta et vers om muligens det er det verset som er på topp ti listen over 
feiltolkninger og falsk forkynnelse:

8 Da sa Juda til Onan: Gå inn til din brors hustru og ta henne til ekte i din 
brors sted, og oppreis din bror avkom. 9 Men Onan visste at barnet ikke skulle 
være hans, derfor spilte han sæden på jorden når han var sammen med sin 
brors hustru, for han ville ikke gi sin bror barn. 10 Men det han gjorde, var 
ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø. 1M 38:8-10

Disse verset er delt også til forklaringen på «Onani» under.

Det vi leser om her er en som nekter å følge Herrens ordre om å føre slekten 
videre. Det er kanskje noe å tenke på for de som er så ego at de bestemmer 
seg for ikke å få barn av grunner som er egoistiske. Men ikke for de som har et 
barn. Heller ikke for noe annet som vi skal dele i neste avsnitt.

Så jeg kan rett og slett ikke finne noen steder i skriften som ikke tillater at 
man bestemmer seg for å ha ett barn. Så hva gjør man da for å unngå flere 
barn? Man har rett og slett ikke samleie. Ja det er det absolutt beste 
preventive man kan bruke. Vel sier Paulus at man ikke skal holde seg fra 
hverandre for mye og for lenge, men det er et råd i en annen sammenheng.

Da kan vi gå videre og bruke legevitenskapens og eldgammel viten om når en 
kvinne er i stand til å bli gravid. I dag kan man gå på nett og legge inn visse 
data om menstruasjon i en online kalender å finne ut når det er størst sjanse 
for å få barn dersom man har en stabil menstruasjons syklus. Dette kan man 
da legge litt til på begge sider og huske på at mannens sæd kan være effektiv 
noe lenger en 24 timer og så har man altså såkalte «sikre perioder rett etter 
og rett før menstruasjon. Dette er selvfølgelig prevensjon.

Så har vi da andre metoder som er til større hjelp, både mekaniske og 
medisinske. Det er også prevensjon. Kan vi skille på dette? Jeg mener nei. La 
meg si det slik; hvis jeg skulle holde igjen utløsning ved samleie med min kone 
ville jeg da gjøre noe syndig? Nei. Ikke kan jeg finne noe om det i skriften. 
Hvis jeg så skulle bruke noe til hjelp som gjorde at min sæd ikke ville komme 
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frem, det gjør den jo definitivt ikke hvis jeg ikke får sæduttømming, så er 
dette etter vår mening det samme. 

Vi håper dette kan være til nytte for de som har gått og lurt på dett en tid.

 Seksuell selvtilfredsstillelse – masturbasjon (onani)
Trenger vi å ta opp dette? Ja absolutt. Hvis vi skulle oppsummere hvor mye 
skade og overtramp som er begått her vil det bli en bok av det også. Vi 
benytter anledningen til å ta bladet fra munnen og vil ikke bakke ut en 
millimeter, men heller være ytterst frimodig. 

Onani som det er så feilaktig kalt. Etter skriftstedet referer til under 
prevensjon. Onan hadde jo samleie. Men «hoppet av» som det heter. Fordi han 
ikke ville lyde Gud i å videreføre slekten. Altså har det ikke noe med 
masturbasjon å gjøre.

Allikevel har gutter i alle aldre blitt konfrontert med dette og blitt offer for en 
forferdelig behandling av bedrevitere som er så på jordet som det går an å bli. 
Blitt dratt opp på scenen i disse kirkene og tvunget til å «bekjenne» sine 
synder foran en hel hovmodig og hyklersk forsamling, som muligens har 
begjær til langt opp etter ørnene. Noe disse unge guttene eller barna ikke er 
gamle nok til å forstå eller ha. At de i tillegg har blitt fortalt alle mulige 
skrekkhistorier om hvordan de vil gå med dem og de holder på med «dette». 
Det er mange «voksne» som har mye å be om tilgivelse for. 

Saken er jo den at det Jesus snakker om angående seksuell adferd er begjær. 
En pastor som ikke greier å bytte TV kanal når undertøy reklamen kommer opp 
har et problem og et begjær.  Ikke en 12 år gammel gutt som har oppdaget sin 
seksualitet. Eller jente for den saks skyld. Hvis en troende derimot skulle 
benytte seg av pornografi og masturbere etter det er det klart det er begjær 
og dermed synd.

Men ikke en som tømmer pungen i dusjen ved bruk av en «grundig» vask. 
Dersom han da holder tanker og begjær i tømme. Og ikke tenker på noe i det 
hele tatt, eller hvis han er gift; bare kona. Vi kunne lagt ut om dette, og gitt 
mange eksempler på hvordan dette er behandlet under loven, men slå opp 
selv. Mannens uttømming sammenlignes med kvinnens menstruasjon. Jeg 
regner med at ikke mange finner kvinnens menstruasjon syndig.

Nok en gang må vi komme tilbake til begjæret. Det er det som er svaret på de 
største og gamle fordreiinger og problemer og synd. Vi har ikke greid å ta inn 
over oss at det er begjæret som må adresseres. Hovmodet. Viljen til heller å 
tilfredsstille ego en Herren. En ung gutt en eller en ung jente skal bli ganske så 
langt opp i tenårene før de vil ha et begrep om dette. Da må de bli fortalt 
tingene i tråd med Skriften. Og her kommer den andre feilen i sammenhengen. 
Vi er unnfallende og feige i vår holdning til å lære de unge det riktige med 
seksualitet.

Vi tar opp dette også fordi det kan brukes som et eksempel på hvor mange 
som har blitt skremt bort fra menigheten og fått en avsky for det hele ved 
meget feilaktig behandling av såkalte støtter. Det er på tide med en 
omfattende omvendelse på flere områder og igjen må hovmodet konfronteres. 
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 Abort
Det er vel ikke mange andre saker det blir skreket slik om som dette. For å 
dempe på det så la oss minne om at synd er å ikke tro at Jesus er Guds Sønn 
eller at det er flere veier til frelse en gjennom Hans Blod. Ved at man ikke tror  
kommer mange feil og misforståelser som i de fleste tilfeller må betegnes som 
syndig da det er nevnt som synd i Skriften. Abort er mord. Ingen morder 
kommer inn i Guds rike. Men du er også en morder hvis du hater din bror;

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har 
evig liv værende i seg. 1Joh 3:15

Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig 
for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. 
Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild. Matt 5:22

Så det skal ikke så mye til for å bli en morder eller å være forhåndsdømt til 
helvetes ild. Noe har vel kanskje sagt eller tenkt følgende en gang i livet; «å 
jeg skulle ønske han var død»

Så når vi som påberoper oss å være etterfølgere av Jesus ikke skjønner at en 
kvinne og eller mann som har begått et mord trenger å høre evangeliet slik at 
de kan komme til tro, få omvendt seg og få tilgivelse for så å møte sitt barn i 
Himmelen en dag, dersom de holder ut til enden, er ytterst hovmodige. 

Fordi som «alltid»; vi sier at vi er kristne, men kjenner ikke skriften. Verden 
skal ikke ha pekefinger, men kjærlighet. Menigheten derimot trenger både 
pekefinger og tommeltott og langefinger for sitt hovmod. Men også der skal 
det vises kjærlighet etter at noen har blitt formant for en slik synd og har 
omvendt seg. Jeg regner med at en som skulle komme i skade for å gjøre 
denne synd, abort, aldri vil bli velkommen tilbake i en menighet. Vel, gi de som 
har ansvaret for en slik handling alle 10 fingrene 100 ganger over. 
 
Ja fordi vi kan faktisk ikke kategorisere og rangere synd. Det preker man 
gjerne om, men kommer det en inn i menigheten som har tatt abort, glemmer 
man fort hva man prekte om forrige søndag.

Når det gjelder de leger og klinikker som praktiserer denne form for 
prevensjon, som de kaller det, så finnes det også rom for omvendelse og 
tilgivelse for de dersom de skulle komme å be om det. La oss bare avsluttet 
med å si at en angrepille er ikke prevensjon, men abort. 

Ta dette til etterretning dere selvrettferdige eldste og pastorer, med-lemmer og 
andre pinsevenner som mener at dere aldri synder.

Fordi:

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for 
menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, 
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tillater dere ikke å gå inn. Matt 23:13

og

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og  
land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til 
et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv! Matt 23:15

Ja det er det man så ofte gjør, støter noen ut for en synd med baktalelser og 
andre feige handlinger. Antagelser og unvikelser. I stedet for å stå rett frem og 
formane og så la vedkommende få sjansen til omvendelse og bli gitt tilgivelse 
og utviskelse. Men hvem vil være villig til å glemme enda vår Himmelske Far 
har gitt sin Sønn, tilgitt og glemt.

 Evig sikkert
Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke 
utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far 
og for hans engler. Åp 3:5

Det er vel på tide at vi skjønner at når dette blir sagt så er det det som en 
betingelse for IKKE å bli strøket ut, men dersom IKKE betingelsene overholdes 
vil dette skje. 

Baptister, pinsevenner og trosbevegelsen og selvfølgelig Lutheranere er vel nå 
blitt foregangstagene til denne «en gang frelst alltid frelst» forkynnelsen som 
de ikke lenger kan nekte for å ha. De forfekter at frelsen er en gave, som den 
er, og siden den er det så er den umulig å miste. Herren vil altså ikke ta fra oss 
en gave. Det er for så vidt også riktig at Herren ikke vil ta ifra oss noe (her 
ment frelsen), men når det er sagt så er det enkelt for oss å gi den fra oss. De 
går også i flere feller.

For et første så skal vi være forsiktige med å fortelle den Allmektige Gud hva 
Han kan og ikke kan. Ytterst forsiktige. For det andre så bør vi snart bestemme 
oss hva denne gaven egentlig er. Som vi har forklart tidligere, det er å komme 
til tro. Det er å begynne å gå på Veien. Det var det den første menigheten var 
kjent for. De tilhørte Veien. Fordi Jesus er Veien. Alle kan når som helst slutte å 
gå på Veien. Det er et valg. Et ganske så hovmodig valg. Hvis ikke ble vi jo 
roboter når vi begynte å gå. Hvis ikke var det vi som bestemte hvem som 
skulle hvor. Som vi er så ytterst gode på å bestemme. Men det er ikke slik. Det 
er Gud den Allmektige som bestemmer. Og hvis noen går til Helvete så er det 
faktisk rettferdig.

Det er utallige mange Skriftsted som kan belyse dette, men vi vil ikke gå inn 
på det her. Jeg vil heller fortelle noe om en bestemt type hovmod i 
sammenhengen for å la oss forstå hvor vrange og vanskelige vi kan være for å 
beholde vår posisjon. 
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 «Miste frelsen» - eller gi den bort
Her er en historie som kommer av at jeg en gang på Facebook spurte om det 
er slik at vi ikke kan «miste frelsen» Nå er det jo slik at vi ikke kan det, men vi 
kan med letthet selge den for en porsjon grøt, eller rett og slett gi den bort for 
noe vi begjærer.

En ekspastor på FB mente at jeg burde vite at vi har en nådefull Gud. Mulig 
han siktete til et utsagn fra en TV kommentator som kom med følgende 
uttalelse da han hørte at jeg var kommet tilbake til Herren etter over 30 år ute 
i verden.  "Hvis Kjell har blitt frelst så er Gud raus". Han sa dette for å være 
morsom, som en fleip. Vi er jo gode på å fleipe vet du. Vi har alle en tendens 
til å være litt for mye morsomme av og til.

Tilbake til «pastoren». Da han godt kjente til dette "morsomme" utsagn og har 
hørt mitt vitnesbyrd fikk jeg høre at  jeg skulle være forsiktig med å uttale 
meg fordi jeg som var blitt tilgitt så mye burde vite bedre. Som han sa "du 
burde jo vite at Gud er raus". Akkurat som Herren ikke har glemt mine synder 
enda. Akkurat som han ville si som denne fariseeren om denne tolleren.

Vel den som er tilgitt mye elsker mye. Forresten er det jo den samme ex 
pastor som til en venn uttalte etter at han hørte at jeg hadde døpt noen; «har 
Kjell fullmakt til å døpe?» og videre: «når Jesus helbreder er det ikke alltid 100 
%» osv. Jeg sier dette for å få leseren til å forstå at selv om de kaller seg 
pastorer, ledere, ex pastorer, evangelister, avgåtte evangelister, apostler, 
profeter og lærere så er det ikke dermed sagt at de ikke er full av hovmod.

Det er nesten slik at dag at det største hovmodet finnes i «fem fold tjenesten». 
Det bør vel også nevnes at han fikk stort medhold av andre ex. pastorer og da 
jeg (som jeg ikke skulle gjort, men som jeg har omvendt meg fra) tok igjen og 
kom med forsvarende kommentarer, ble jeg strøket som venn av enkelte 
bedrevitere og i tillegg prøvet og gjort til latter i en post basert på hvor ille jeg 
var. Dessverre for dem greide de ikke å få slette kona i samme slengen så da 
så:)

10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens 
oppfyllelse. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi  
må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. 
Rom 13:10f

Dette har blitt en lærepenge for meg til å la være å ta igjen når jeg føler med 
forurettet. Håper det kan bli en lærepenge for andre som føler seg overkjørt av 
bedrevitende ex pastorer og eldste.

Når de påpeker at «alle som bekjenner Jesus er frelst». Altså at alle som sier 
de tror på Jesus er kommet inn i evig sikkerhet. De benytter seg av alt fra 
Johannes 3:16 (et av de mest misbrukte, misforståtte vers tatt ut av 
sammenhengen i den senere tid) og andre som romerne 10:9 for å forfekte at 
alle som «tror» på Jesus har evig sikkerhet. Og når de blir konfrontert med at 
Skriften sier at man faktisk må bli født på ny for å komme inn den Smale 
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Porten blir de stumme av raseri.

Demoner bekjenner Jesus og skjelver. Satan bekjenner Jesus og skjelver.

Videre bekjenner 1,2 milliarder katolikker Jesus. 1 Milliard muslimer og 0,8 
milliarder hinduer. Nesten alle bekjenner Jesus i dag. Alt fra New Age til 
agnostikere bekjenner Jesus. På en eller annen måte. Men ikke den 
Guddommelige Jesus. Alle disse vil nekte for at Han alene kan frelse fra synd. 
Katolikken har som kjent ikke treenighet lenger, men fireenighet. De har lagt til 
en «guddommelig» Maria. Og en annen ting, de skjelver IKKE. 

1 Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det 
som dere også tok imot, som dere også står fast i. 2 Ved det blir dere også 
frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere – om dere da ikke 
forgjeves er kommet til troen. 1Kor 15:1f

La oss ta begrepet «å falle fra». Eller «forgjeves har kommet til troen». 
Skriften snakker om dette ofte og vi også. Vi kaller de for frafallende. De 
samme sier at det ikke er så moe om å «miste frelsen» (altså gi den bort) som 
om at man kanskje aldri var «konvertert» altså man har aldri vært født på ny 
slik at har dermed ikke mistet noe fordi man aldri hadde noe. Vel, det kan i 
noen eller mange tilfeller være tilfelle. Men, det er ikke det vi skal snakke om 
her. Vi skal snakke om hva Skriften sier at vi er falt fra. Hva er de vi har falt 
fra?

Se derfor Guds godhet og strenghet – strenghet mot dem som falt, men over 
deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også 
du bli hogd av. Rom 11:22

4 For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og 
har fått del i Den Hellige Ånd, 5 og har smakt Guds gode ord og den 
kommende verdens krefter, 6 og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til 
omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham 
offentlig til spott. Heb 6:4-6

26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da 
er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, 27 men bare en forferdelig gru 
for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige. Heb 
10:26f

Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og 
holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 1Tim 4:1

Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Matt 
24:10

Hvor mange referanser trenger vi? 
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 Forutbestemt
Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet. 2Kor 3:17

Kalvinistisk forutbestemmelse er noen ganger referert til som "dobbelt 
forutbestemmelse." Dette er av den oppfatning at Gud har bestemt evige 
fremtid for ethvert menneske. Han har valgt noen til evig liv for å bli frelst 
gjennom det ferdige Kristi verk, og forut ordinerte andre til evig straff for sin 
synd. 

Det er helt klart skriftsteder som kan underbygge dette, men det er et 
skriftsted som tar brodden av alle disse.

Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde 
over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og 
over hvert kryp som rører seg på jorden. 1M 1:26

Altså med egen fri vilje. Det ser vi da de valgte å være ulydige.

Etter annet sted står det:

3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle 
mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1Tim 2:3f

Vi skal ikke bruke mye plass på og gå for eller i mot dette fenomenet som er 
så inderlig diskutert, kanskje mest for tiden i Statene. Det er slik at man blir 
uvenner og sletter gjenfødte som venn på Facebook dersom man ikke kan bli 
enig. Dette samme med «en gang frelst alltid frelst» eller «evige sikkerhet» er 
vel de to mest omdiskuterte teologiske «problemer». Og ofte går de hånd i 
hånd.

Vi vil dog påstå at så lenge man går ut og forkynner et rent helt Evangelium og 
ikke de nevnte doktriner så vil det jo ikke ha noe med betydningen om hva den 
enkelte mener. Men det er det som er «problemet». Fordi man kan ikke la 
være. Det er det samme som med «pentecostal oneness». (Fornekter 
treenighetslæren.) Det er ikke noe «problem» å samarbeide med dem som har 
denne oppfatningen av treenigheten så lenge ingen av partene absolutt må 
forkynne om dette. Alle vil se mennesker komme til tro. Så la oss da holde 
fokuset der.

«Problemet» med de ovennevnte doktriner får man fordi vi ikke kan holde oss 
til et rent, fult og helt Evangelium. Man må alltid legge inn dette «uvesentlige» 
som bringer total ubalanse i de Gode Nyheter. Det er når kalvinisten mobber 
en evangelist som deler ut traktater det blir så inderlig galt. Når de går ut og 
mener at det ikke er noe poeng i å evangelisere fordi alt er forutbestemt. De er 
super hovmodige i det at de ikke tar høyde for at Jesus sier:

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt 
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det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! 
Matt 28:19f

Hvis de bare kunne holdt denne meningen for seg selv og ikke blandet doktrine 
og evangelium. Hvis vi alle kunne la være å blande doktrine og evangelium 
ville vi jo få en etterlengtet enhet og en enorm slagkraft. Men vi må i vårt 
hovmod la djevelen få det siste ordet i det han ønsker splittelse. Vi vil jo 
tidsnok vite om det som eventuelt har vært forutbestemt eller ikke.

Gud er rettferdig i ALT Han gjør selv om vi ikke syntes det med vår snevre 
forståelse.

Derfor må vi gå sterkt ut å advare disse som forkynner og dette. En ting er å 
ha denne oppfatningen. Det vil vi ikke dømme om. Men vi vil dømme i den 
saken det er å klart oppfordre andre til ikke å lyde misjonsbefalingen.

 Tiende
Nok et totalt misforstått «konsept». Nok en gang et totalt misforstått 
«konsept» som ikke får eget kapittel. Fordi vi ønsker ikke å gå inn på hva den 
gamle pakt sier om dette. Det er som regel derfor det blir korte punkter av en 
del forferdelige misforståelser. Det er derfor vi rett og slett sier, og så får de 
som kan ta det til seg handle på det, at i den gamle pakt var det 10 % til 
prestene og i den nye pakt er det 100 % til de fattige.

Man skal ikke lese mye i apostlenes gjerninger før det går opp for en hvordan 
det fungerte i den første menigheten. Under en middag en gang med noen 
troende fikk jeg rett og slett høre at dette går det rett og slett ikke an å 
forkynne. Det vil ikke bli oppfattet riktig i menigheten. Vel at det ikke blir 
oppfattet riktig i menigheten er nok mer enn mulig, men at det ikke går an å 
forkynne sannheten er vi selvfølgelig ikke enig i.

Der er denne pengekjærhet, roten til alt ondt, og dette forferdelige hovmodet 
som driver oss ut i holdninger om at Ordet ikke gjelder i dag i de passasjer 
som vi ikke liker. Det er ikke mulig i dag å få disse hyklere av noen 
bedrevitende ledere at de må fortelle menigheten at de skal være fornøyd med 
mat og klær. Om vi bare hadde satt oss ned og regnet ut hva vi trengte og 
dermed kvittet oss med resten.

Her om dagen var det menighetsmøte og det kom for dagen at en avdeling av 
indremisjonen hadde 1,5 millioner på bok. Jeg kunne rett og slett ikke «dy» 
meg, men måtte spørre om hvorfor ikke dette var blitt benyttet. Hva er vitsen i 
å ha penger på konto når vi vet at hvis vi hadde gitt denne 1, 5 etter Herrens 
vilje så hadde det snart stått 15 millioner på konto som vi kunne ha gitt bort. 

På grunn av hovmod greier vi ikke å kvitte oss med det vi ikke har brukt for. 
Vertfall ikke på bankkonto. Kanskje en slitt genser hvis det er midt i den 
varmeste julimåned. Eller en slitt badebukse til Frelsesarmeen sånn rett føre 
jul for å få god samvittighet. Det er hvis man ikke skal på en forlenget fjorten 
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dagers Cruise ferie i Karibien i jula. 

7 Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt 
dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, hærskarenes  
Gud. Men dere sier: Hva skal vi vende om fra? 8 Skal et menneske rane fra 
Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? – 
Tienden og de hellige gaver. 9 Forbannelsen har rammet dere, og fra meg 
røver dere, hele folket. 10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes 
mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om 
jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i 
rikelig mål! Mal 3:7-10

Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg har hørt 30 minutters lange 
«kollektprekener» over dette temaet. Men at det er mange det er sikkert. Men 
ikke en gang har jeg hørt noen legge ut om hele tienden i prinsipper som ligger 
til grunn i den Nye Pakt. Nei det er alltid snakk om 10 % av netto eller brutto 
lønn (vi blir vist aldri enige der). Igjen; det er ikke noe galt å i gi 10 % av 
brutto eller netto hvis det er det du har bestemt deg for i ditt hjerte, men det 
blir galt når det i de fleste menigheter i dag er lagt ned som en regel at det 
SKAL du gi. Hvis ikke så kan du egentlig bare pelle deg ut. Og da helst på en 
fast giverordning slik at det blir trukket direkte av din bankkonto. Slik at man 
igjen kan ha kontroll på hvor mye den enkelte gir.

Det er ytterst nedbrytende for en forsamling å vite hva den enkelte gir. Det er 
bare Herren som skal vite hva den enkelte gir. Trenger du referanser på det. 
Vel, den jobben får du ta selv.

Hele tienden i den Nye Pakt er alt du ikke trenger. Å det blir ganske mye av 
tienden vi holder tilbake da. 

 Korset
Ja så var det dette med korset da. Heller ikke her ønsker vi å trå forsiktig, men 
trå rett ut i sannheten og vil nok få mange til å nærmest dåne av forferdelse. 
Sannheten er at korset er i sin tid sett på som et torturinstrument og en 
forbannelse. De første kristne ville ikke ha godt med et kors om halsen om så 
en engel hadde kommet og forkynt det. Det er etter at Konstantin malte korset 
på soldatenes skjold og vant at dette tok helt av i ca 325.

Før dette var det få tegn for de som fulgte Veien eller ble kalt kristne. Fisken 
var nok det første og eneste en lang stund. Så når vi i dag vikler oss inn i 
denne utbredte bruk av kors så er vi på ville veier. For å ta det helt konkret så 
er vi bedt om å ikke lave noe utskåret av noe som helst.

Når vi i tillegg begynner å tilbe korset, gi korset kraft, fortelle at korset frelser, 
og gå så langt som å selv bli naglet til korset litterært ja da skjønner vi jo at vi 
er på ville veier. Det er jo Jesus verk som er saken. At denne henrettelse 
metoden ble brukt gjør jo ikke at vi skal bruke dette som et symbol. Hva hvis 
Jesus var blitt steinet eller halshugget. Skulle vi gå med en sten rundt halsen 
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eller et sverd?

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for 
oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre. Gal 
3:13

Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et  
tre. Apg 5:30

Så hvorfor ikke gå med et tre rundt halsen. Eller sette opp et tre i menigheten. 
(vel blir det satt opp et juletre i de fleste menigheter, men det er en annen 
sak, hysterisk vil vi si, hovmodig og hyklersk er at vi feiere en hedensk jul i 
menigheten.) På Jesus tid var det nemlig det de gjorde. Henrettede mennesker 
hang på trærne langs veien inn til Jerusalem. Jeg har hørt eller lest et sted at 
opp til 300 kunne bli korsfestet på en dag. I vertfall var det svært ofte at det 
ble korsfestet flere enn de tre dagen da Jesus døde.
Så dette med et kors har i lenger tid, vi snakker om snart to tusen år, vært 
missbrukt og er det stadig.

Det er Ordet om korset som vi skal konsentrere oss om. Hva som skjedde på 
korset og på den tredje dagen, oppstandelsen. For ikke å glemme 
opprykkelsen til Himmelen. Ikke noe skal handle om selve korset eller treet om 
du vil. Det skal handle om Jesus.

Paulus skriver:

17 For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet,  
og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. 18 For 
ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som 
blir frelst, er det en Guds kraft. 1Kor 1:17f

Vi skjønner her at det er Ordet om korset, ordet om hva som skjedde på korset 
som det snakkes om. Uansett hvilken oversettelse som blir brukt. Når han sier; 
«ikke tape sin kraft» så er altså Kristi kors det Han gjorde.

Så la oss gå ut å forkynne Ordet om hva Jesus gjordet da han ga sitt liv for 
soning for våre synder.

 Sangtekster:
«Å nåde stor som frelst meg». «Som jeg elsker det eldgamle kors» osv, osv ...

Det er vel Blodet som frelser og Jesus vi elsker.

Jeg la en gang ut «Amazing Grace» med en noe annen ordlyd på Facebook og 
det ble selvfølgelig ikke tatt godt imot av «verden». 

“Amazing Blood of Jesus Christ, that can save a wrench like me”. 
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Jeg kan forsikre leseren om at denne så godt brukte begravelses sangen vil få 
en brå stopp hvis man brukte det reelle. Altså Jesus Blod og Jesus navn. Saken 
er nemlig den også at nåden ikke kan frelse noen som helst. Men sanger som 
denne som er uten Jesus navn går lett igjen hos verden. Men med en gang det 
kommer inn så må vi forstå at saken forandrer seg, drastisk ...

Vi er blitt bedt om å teste alt. Ta det alvorlig og begynn å test de sangene vi 
synger i kirken. Du vil få et sjokk ... det er vel ikke korset vi elsker?

 Nattverden – en frelses erklæring
Her er en klassisk feil (en av mange som også er nevnt i andre kapitler). Vi har 
nattverd i kirken og presten si: "alle dere som ønsker å be Jesus inn i hjerte 
ditt kan komme frem og drikke og spise og du er frelst" - det er så ille at jeg 
ikke ønsker å være i tøflene av pastor på dommens dag. Ikke i den som blir 
fortalt og «kjøper» denne falske evige sikkerheten heller.

Det spiller ingen rolle hvor "gode kristne" vi er hvis vi med vår forkynnelse 
fører folk i retning av Helvete. En slik forfalsket innbydelse skal man lete 
lenger etter selv ute i verden. Nattverden er en at to sakramenter som vi har 
fått og de er ytterst hellige. (Nattverden og dåpen)

Kanskje vi burde legge til et tredje nemlig fotvasking. Noen gjør jo dette, men 
Skriften gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å benytte dette rent litterært. Det er 
jo interessant at Evangeliet om Jesus fortalt av Johannes ikke inneholder selv 
brødsbrytelsen da de holder måltid. Men derimot at Jesus vasker sine disiplers 
føtter. I alle fall bør vi inkludere både det å tjene hverandre og ransake våre 
hjerter under Herrens Måltid.

Det som også er interessant er at vi leser fra 1. Kor. 11 (som sikkert nevnt 
tidlige) når vi kan lese i testamenter fortalt av de som var tilstede. Og i tillegg 
når vi absolutt vil lese fra et brev til en ulydig menighet hvorfor dropper vi 
dette:

27 Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir 
skyldig i Herrens legeme og blod. 28 La hvert menneske prøve seg selv, og så 
ete av brødet og drikke av kalken. 29 For den som eter og drikker, han eter og 
drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme. 30 Derfor 
er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. 31 Men 
dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. 32 Men når vi blir dømt, da er det 
Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. 
33 Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vent 
på hverandre! 34 Om noen er sulten, så får han spise hjemme, for at dere ikke 
skal komme sammen til dom! – Det andre vil jeg gi forskrifter om når jeg 
kommer. 1Kor 11:27-34

 Israel
La oss nå se. Hva og hvem er Israel? Jakob, sønn av Isak? 
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Er det El Elohe Israel? Ja selvfølgelig. Er det mer Ja selvfølgelig; Guds Folk, 
Menigheten, landet Israel, de Tolv Stammer, Jødene, Staten Israel, ja mer; den 
sekulære staten Israel, et geografisk område, ja kanskje enda mer?

Så når vi snakker om Israel hva mener vi. Vi bør mene menigheten for det er 
det det er. Guds Folk. Men når Menigheten snakker om Israel i dag mener de 
noe helt annet. De tenker på landet Israel. På Staten Israel, på jødene.

Og de viser til dette:

1 Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars 
hus til det landet som jeg vil vise deg! 2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg 
vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. 3 Jeg vil 
velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. 
Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1M 12:1-3

Dette var før Abram var Abraham. Dette var før Herren inngikk en pakt med 
ham, Før han var omskåret. Som vi vet så er det ved vår tro at vi kan kalle oss 
løftes barn. Så der igjen er det altså Menigheten som er Israel. Guds Folk. Som 
det alltid har vært. Og det er en ting vi skal merke oss: det betyr;  den som 
kjemper med Gud.

Så når «Israel hysteriet» herjer som verst i diverse menigheter bør vi legge 
oss dette på hjerte:

Jesus hater urettferdighet, om det er begått av den sekulære staten Israel, 
eller menigheten. Det som menigheten gjør seg skyldig i dag er å tilbe en 
sekulær stat, tilber urettferdighet og blir dermed skyldig i dobbel urettferdighet 
hvis ikke trippel. Dette er hovmod. Vi greier ikke å skille. I dag jubler vi over at 
våre søstre og brødre i andre land som grenser til Israel blir bombet til døde av 
en sekulær stat som vi tilber.

Ja så ille er det. Og dette hovmodet må ta en slutt. Vel er alle troende på Guds 
side når det gjelder både spørsmålet om jødene og om Israel som land. Men vi 
kan ikke oppføre oss som om vi har alle svarene. Landet er gitt av Herren til de 
tolv stammer og ingen kan røre ved det. Kanskje vi skulle være ydmyke i at 
Herren har full kontroll på dette. Det er jo Han som har gitt det.

Men en ting skal vi vite. Det er på grunn av hovmod at det er bråk i Midtøsten:

Israel blir narret til å slutte pakt med gibeonittene. Disse blir forpliktet til 
trellearbeid. Jos 9

Les gjerne hele Kapittelet. Men her er stikkord;

Da tok mennene og smakte på nistematen deres. Men Herren spurte de ikke til 
råds. Jos 9:14

24 De svarte Josva og sa: Dine tjenere hadde fått vite at Herren din Gud 
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hadde sagt til Moses, sin tjener, at han ville gi dere hele landet og utrydde alle  
landets innbyggere for dere. Da ble vi redde for at dere skulle ta vårt liv, 
derfor gjorde vi dette. 25 Men nå er vi i din hånd. Gjør med oss det som er 
godt og rett i dine øyne! 26 Dette gjorde han så med dem: han reddet dem av 
Israels barns hånd, så de ikke slo dem i hjel, 27 men Josva gjorde dem 
samme dag til vedhoggere og vannbærere for menigheten og for Herrens 
alter, på det sted han ville utvelge seg, og det har de vært til denne dag. Jos 
9:24-27

Og flere andre tilfeller om ulydighet har gjort at Israel ikke har landet for seg 
selv i dag. Dette har de seg selv å skylde og det vet de utmerket godt. Det ser 
ut til at det bare er oss etterfølgere av Jesus som ikke vet dette. En hovmodig 
skam er det at vi ikke setter oss bedre inn i skriften.

Så som Jesus sier så gjelder dette Israel og konflikten i Midtøsten også:

Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom! Joh 7:24

Å slutt med det hovmodige hysteriet. Det gagner ikke forkynnelsen av 
Evangeliet i det hele tatt. Snarere tvert i mot. Og det er det vi er kalt til. Vi er 
ikke kalt til å sitte på gjerdet og heie på alt som den sekulære staten Israel 
foretar seg. Det legger bare en grobunn for at de som trenger å høre 
Evangeliet forakter oss og da blir det jo vanskelig å forkynne Evangeliet. De 
kan jo forakte oss av andre årsaker også, men hvorfor skal vi gi dem alle 
muligheter gjennom å opptre på tvers av Skriften?

Å frykte Herren er å hate det onde. Stolthet og overmot, dårlig ferd og en falsk  
munn hater jeg. Ord 8:13

Den type Israel dyrking og tilbedelse som finnes i de fleste menigheter i dag er 
avgudsdyrkelse. Det er gått så langt at når du spør noen hvem de tilber så 
svarer de; Abraham, Isak og Jakobs Gud. Vel, jeg kan fortelle deg at Han har 
en Sønn som heter Jesus. Det er her vi bommer. Alle som tilber en «gud» som 
ikke en Sønn som Heter Jesus Kristus og som er kommet i kjød, død og 
oppstanden, med blod utgytt for renselse av synder, tilber en «gud» som ikke 
finnes. Fordi når jødene gjorde krav på å være Abrahams barn svarer Jesus:

37 Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi 
mitt ord ikke får rom hos dere. 38 Jeg taler det jeg har sett hos min Far, og 
dere gjør det dere har hørt av deres far. 39 De svarte og sa til ham: Vår far er 
Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere 
Abrahams gjerninger. 40 Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som 
har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke 
Abraham. 41 Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham: Vi er ikke født i  
hor! Vi har én far, Gud. 42 Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere 
elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller 
ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. 43 Hvorfor skjønner 
dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har 
djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann 
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fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når 
han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 
45     Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke.   46 Hvem av dere kan 
overbevise meg om synd? Men sier jeg sannheten, hvorfor tror dere meg da 
ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke 
er av Gud. 48     Jødene svarte og sa til ham: Sier vi ikke med rette at du er en   
samaritan og en besatt? 49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt. Men jeg ærer min 
Far og dere vanærer meg. 50 Jeg søker ikke min egen ære. Det er en som 
søker den, og han dømmer. 51 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen tar 
vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. 52 Da sa jødene til ham: 
Nå skjønner vi at du er besatt. Abraham døde, og profetene likeså, men du 
sier: Den som tar vare på mitt ord, skal aldri i evighet smake døden! 53 Du er 
da vel ikke større enn vår far Abraham som døde? Også profetene døde. Hvem 
gjør du deg selv til? 54 Jesus svarte: Dersom jeg ærer meg selv, da er min 
ære ingenting. Det er min Far som ærer meg, han som dere sier er deres Gud.  
55 Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. Dersom jeg sier at jeg ikke 
kjenner ham, da blir jeg en løgner som dere. Men jeg kjenner ham og holder 
hans ord. 56 Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og 
gledet seg. 57 Jødene sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett 
Abraham? 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er før 
Abraham ble til. 59 De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus 
skjulte seg og gikk ut av templet. Joh 8:37-59

Og for å ta det med i samme slengen; noen forkynner til og med at vi har den 
samme «guden» som de som kaller seg Muslimer og har Koranen som 
rettesnor i sin Islamske tro. De er løgnere av første kategori og forførende 
personer som må stige ned fra sin høye hest, omvende seg fra sitt hovmod og 
slutte som lærere på bibelskoler. Prøv å si til en jøde som dere sier har samme 
«guden» som oss at også de har den samme «guden» som araberne. Vel gjør 
du det i Israel eller Iran blir du antagelig skutt. Og gjør du det foran Jesus 
Kristus domstol så vil du antagelig ha et mega problem.

For å minne leseren om jødene, de tolv stammer og dere situasjon. Og for å 
forklare menigheten denne sannheten som det ikke ser ut til at de har verken 
lest eller fått med seg. Deres som er så opptatt av romerbrevet, jeg kan gi 
dere et tips; det har 16 kapitler. Ikke stopp å les halvveis!

La oss for eksempel ta for oss kapittel 11 og her er et utdrag;

25 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet 
– for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del 
kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. 26 Og slik skal 
hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han 
skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. 27 Og dette skal være min pakt med 
dem, når jeg tar bort deres synder. 28 Når det gjelder evangeliet, er de blitt 
fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for 
fedrenes skyld. Rom 11:25-28

Med dette vil vi forstå at Herrens plan med jødene skal vi ikke legge oss borti. 
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Vi skal bare takk for at alt det som skjer er til gang for vår og alles Frelse. 
Verken Hitler, Stalin eller Roma har noen gang greid å rokke på Herrens planer 
med sitt utvalgte folk. Så hvorfor skal vi fylle vår tid med at vi tror at disse 
arabiske diktatorer skal kunne gjøre det. Jesus har jo vist i den senere tid 
hvordan han mirakuløst har forandret en håpløs situasjon til sier for sitt folk. 
Les litt om seksdagers krigen i 1967.

Så nok en gang; slutt med denne oppførselen som er til hinder for at 
Evangeliet skal kunne bli forkynt uten noe hinder. Og spesielt at hinderet skulle 
komme fra forvirrede brødre og søstre. Stopp med denne hovmodige 
holdningen det er å blande seg borti alt mulig. Be heller for Frelse for alle jøder 
og arabere. Alle «jøder og grekere» om du vil. 

33 Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans 
dommer er, og hvor usporlige hans veier. 34 For hvem kjente vel Herrens 
sinn? Eller hvem var hans rådgiver? 35 Eller hvem gav ham noe først så han 
skulle få vederlag? 36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham 
tilhører æren i all evighet. Amen. Rom 11:33-36

 Jerusalem
Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Sal 122:6

Noen tror, det vil si veldig mange tror, at dette går foran dette:

37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er 
sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler 
kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. 38 Se, huset deres skal bli 
liggende øde! 39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere 
sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:37-39

eller dette:

De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem 
skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende. Luk 
21:24

Dessuten Jesus sa til disiplene at vil de be for noe i denne sammenheng så be 
om at det som skal med Jerusalem ikke skjer om vinteren. Og les gjerne både 
Matteus 28, Markus 13 og Lukas 21 for å få med deg resten.

Han nevner også ødeleggelsens styggedom. Du får selv gjøre deg opp en 
mening; blir det direkte hovmodig og be imot at en ødeleggende styggedom 
blir satt opp. Siden det er profetert at den skal bli satt opp. Mens du mediterer 
og spør den Hellige Ånd om alt dette så kan det være at Ånden vil åpenbare for 
deg at mange kristen ikke har forstått at det «tempel» som skal bli satt opp av 
jødene ikke vil behage Herren. Antikrist skal sette seg der og utgi seg for 
Kristus. Mange i dag tenker ikke over hva de ber om når det kommer til alle 
disse spørsmål rundt Israel, Jerusalem og jødene. Fordi de ikke kjenner 
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Skriften.

Så denne salmen av David, som er begeistret for at Herrens Hus er der, er blitt 
gjort til en unnskyldning for å hate alle som har noe imot hva dette sekulære 
Jerusalem bestemmer av utfoldelse på sekulære handlemåter i både krig og 
fred. Som alle vet så er ikke Herrens hus der lenger. Det er i våre hjerter. Så 
hvis du vil be om fred i hjerte så er jo det greit.

Dessuten dette er det Jerusalem vi hører til og venter på. Det Jerusalem som 
er nå skal brenne opp:
 
Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den 
hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. Åp 21:10

Så slutt med og hovmodig proklamere at vi skal be om fred i Jerusalem for det 
er å gå imot Jesus ord. Det er heller på tide å gråte:

27 En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner, 
som slo seg for brystet og gråt over ham. 28 Men Jesus vendte seg om til dem 
og sa: Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg. Men gråt over dere selv og deres  
barn. 29 For se, dager kommer da de skal si: Salige er de ufruktbare, de 
morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. 30 Da skal de 
begynne å si til fjellene: Fall over oss! – og til haugene: Skjul oss! 31 For gjør 
de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Luk 23:27-31

 Tjeneste og tjenersetegaver. 
En del troende er klart stolte av sine nådegaver. Det er trist når man blir så 
hovmodig. Vi kan ikke rose oss av noe. Alt er jo som det så krampaktig 
forkynnes, av bare nåde, helt ufortjent. Når det gjelder frelsen er vi kvikke til å 
hevde dette. Men når det gjelder andre nådegaver generelt er vi ikke ydmyke.

En del troende er litt for opptatt med alltid å betjene andre. Spesielt med dette 
som de kaller den profetiske tjeneste. Vi skal hele tiden «bevise» at Herren 
taler til oss og igjennom oss ved til stadighet å spre om oss med 
fremtidsspådommer til alle og enhver. Det man skal lære av historien er at der 
er andre enn «profeten» som stadfester at han er en profet.

Hvis vi har fått en gave så er det bare å begynne å praktisere. Det blir fort nok 
bestemt av andre enn oss selv at det er en nådegave gitt av Herren for å være 
med på å bygge Hans menighet. En som er gullende nyfødt er jo ganske ivrig 
på å få begynne. Dette må de som har gått en tid på veien ta hensyn til å 
være behjelpelig på en måte som er i samsvar med Skriften.

Ofte kan nyfødte begynne å se opp til støttene og ønske seg en tjeneste som 
de har. Dette er et ønske som ikke er av det sunne. Vel er det bra å ha et 
ønske om å tjene Herren, men det må foregå på Hans premisser. De fleste som 
har en fremtredende tjeneste har allerede dratt på seg en eller flere uvaner 
som det ikke er så bra å ønske seg.
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Som for eksempel å la tjenesten gå foran familien. Man blir avhengig av 
tjenesten. Man prioriterer tjenesten fremfor Herren. Uvanene eller skal vi si 
syndene er mange. Det er i alle fall feil og feil vil vi ikke ha så om vi kaller det 
uvaner og feil i stedet for synd og vise versa spiller ingen rolle. Hvem kan skille 
på dette i det hele tatt? Det kan gå så langt at tjenesten kan bli en avgud.

Disse feilgrep har ødelagt mange og satt mange ut av spill og familier lider. 
Eldste opphøyer seg selv til å ta bestemmelser på andres vegne og sier mellom 
linjene at de vet best. Selv bedre enn den Hellige Ånd virker det som. De kan 
gå så langt som å nekte noen og slutte til de har funnet en annen og det kan 
jo ta år. De kan bruke unnskyldninger som at vi har ingen andre for å presse 
noen for å bli i en tjeneste som de ikke er kalt til. Heller kanskje aldri var kalt 
til av andre enn dem selv. Vel kan den Hellige Ånd gi drømmer og visjoner, 
men alle drømmer og visjoner skal selvfølgelig håndteres ytterst forsiktig og 
med all mulig testing.

La oss huske på at en tjeneste gave er en gave. Og den er ment og brukes 
med all mulig ydmykhet. Selv de som mener seg kallet til eldste og er valgt inn 
av en halvt sekulær forsamling bør være ydmyke i dette.  

 «Ismer» inklusive Paul-isme
Jeg lurer på om noen virkelig tror at Paulus kom med de Gode Nyheter, med 
Evangeliet. På meg så virker det slik i veldig mange sammenhenger. Det blir 
referert til Paulus på mye, mye mer enn det blir referert til Jesus. Hva kan det 
komme av? Doktrine skoler baserer sin undervisning om frelsen på et brev fra 
Paulus til noen jøder i Roma. Det er nesten ingen ende på hvordan be fleste 
bygger videre på Paulus. Akkurat som han er Hjørnesteinen.

Så mange ting kommer foran Jesus Ord fortalt i de fire testamentene. Var det 
Paulus som innstiftet den nye pakt? Så hvorfor leser vi da fra et brev til en 
ulydig menighet i Korint hver gang vi skal spise av legeme og drikke av blodet 
for å minnes den Nye Pakt? Hvorfor ikke lese opp Jesus Ord direkte fra et av 
testamentene til noen av de som var til stede? Da får vi til og med vasking av 
føtter.

Og dette er tilfelle med mange andre ting. Vi velger sekundær informasjon. Vi 
velger bort Kristus og holder oss til Paulus. Vi er blitt delt. Vi krangler derfor 
om så mye. Vi er kommet inn under Paul-ismen. Men selv Paulus advarer mot 
dette. Jesus også selvfølgelig. Men la oss høre Paulus sine egne ord;

11 For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er 
stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder 
meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. 13 Er Kristus blitt 
delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det til 
Paulus' navn dere ble døpt? 1Kor 1:11-13

Jesus forklarer til noen saddukeere:
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Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner 
Skriftene og heller ikke Guds kraft? Mark 12:24

og til noen skriftlærde:

35 Mens Jesus lærte i templet, tok han til orde og sa: Hvordan kan de 
skriftlærde si at Messias er Davids sønn? 36 David har jo selv sagt i Den 
Hellige Ånd: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får 
lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 37 David selv kaller ham altså 
Herre. Hvordan kan han da være hans sønn? – Og den store folkemengden 
hørte ham gjerne. Mark 12:35-37

Når vi begynner å forstå at Paulus har ikke skrevet noe annet enn hva Jesus 
Sier kan det hende at vi vil basere både prekener og undervisning på hva Jesus 
Sier. Han er jo Ordet.

 Gjenstridighet og trass, rebelsk og stahet
22 Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer 
som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er 
bedre enn fettet av værer. 23 For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-
synd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har 
han forkastet deg, så du ikke skal være konge. 1Sam 15:22f

Dette er en del av et hovmod som er meget snikende. Men ultra vanlig. Vi gjør 
det samme som Saul. Vi tror vi har adlydt, men i vår iver etter å behage 
nesten så «glemmer» vi hva Herren har sagt. Vi kompromisser ved å ha et 
begjær for å bli likt av naboen. Vi lever våre liv for å bli likt av naboen. Vi 
preker for å bli likt av menigheten. Og vi tillemper Alpha kurs så det skal bli 
likt av verden. Selv Gudstjenesten tilrettelegger vi for verden til det grader at 
vi skyver den Hellige Ånd fra oss. Vi prøver å kneble Ham ved vår 
gjenstridighet og trass. Vi skjønner ikke at vi kommer inn under det å være 
rebelsk og sta. Vi furter for alt mulig og er som ulydige barn.

Vi skjønner ikke at når dette foregår i lengden, dette vi kaller søkervennlig, så 
kommer vi inn i noe vi vil kalle søkerfiendtlige. Fordi vi blir fiender av den 
Hellige Ånd som er den som søker mennesker til våre Gudstjenester. Vi tror vi 
er gode når vi sier at vi skal ha lav terskel og høyde under taket. Så vidt jeg 
vet så skulle det ikke vært noen terskel i det hele tatt og rett og slett ingen 
takhøyde uten Himmelen selv. Vi skjønner ikke at vi er noen rebeller som er så 
hovmodige i vårt virke at om det faller ned to lovtavler av stein i våre hoder vil 
vi aldri skjønne poenget.

Ja det er rebelskhet og stahet og furt og gjenstridighet og trass når vi skjønner 
at noe er galt og vi ikke gidder å gjøre noe med det. Vi fleiper det heller bort 
når noen foreslår det og rett og slett overkjører noen som har en annen menig, 
spesielt hvis det skulle være en ny på veien. Vi er så gode på å fleipe bort alt 
og alle som skulle komme med et forslag om at noe må være galt og noe må 
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gjøres at vi heller kanskje skulle vært i politikken. Noe som ofte er tilfelle. Eller 
i vertfall i et annet forum hvor dette blir godt mottatt.

Enhver med ansvar selv i Røde Kors eller andre Gud fornektende steder vil jo 
skjønne at det er på tide å konkludere med at vi må avveie om noe er galt når 
resultatet uteblir. Og vi som har den Hellige Ånd vi er ikke en gang i nærheten 
av å være villig til å komme ut av hovmodet. Selv Human Etisk Forbund vil jo 
en gang i blant ta en helsesjekk som det er så populært blitt også i 
menigheten. Problemet er at vi gjør det på humanetiske prinsipper. Vi spør oss 
ikke selv en gang hvorfor vi ikke har noen frukt å vise til.

Man forfekter og har et ansikt utad med at man er medgjørlig og omgjengelig, 
men innfor tronene er man rett og slett trassig og rebelsk. Jo fortere dette går 
opp for oss jo bedre er det. For hvis vi kunne innrømme at hovmodet har gått 
over i det som avsatte og til slutt tok livet av Saul så ville vi muligens i vertfall 
starte å spørre den Hellige Ånd igjen om Hjelp. 

 Politikk – et kapittel for seg
25 Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine 
folk, og deres stormenn har makt over dem. 26 Slik skal det ikke være blant 
dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, 
27 og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, 
28 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. Matt 20:25-28

Det er på det rene at det å kalle seg en etterfølger av Jesus og politikk i dag 
har blitt så viklet inn i hverandre at den Hellige Ånd er i dyp sorg. Dette vises 
overalt i hele verden. Også i Norge. Man har da også «Jesus etterfølger folke 
parti» som daglig benekter store deler av Ordet, Jesus.

Det kunne som sagt skrives lange kapitler om dette, men jeg er mer eller 
mindre sikker på at det vil ikke få de som har viklet seg inn i dette uvesen ut 
av det. Dette ligger så dypt og hardt befestet i de som det gjelder at vi ikke vil 
bruke kapitler på å forklare.

Vi kan bare si det slik. De som tror at bergpreken einer seg som et dokument i 
et politisk parti må omvende seg. Hovmod, det er det det er. Ja det er det det 
er når vi ikke bare kan lese de få vers over og så etter det bare rett og slett 
omvende oss.

Politikk betyr å styre byen med makt. Byen skal betjenes med kjærlighet. Ser 
du forskjellen, men er engasjert i politikk. Vel omvende deg. 

 Høytider
9 Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, latt det bli tilbake en liten rest av oss,  
da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. 10 Hør Herrens ord, dere 
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Sodoma-fyrster! Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk! 11 Hva skal jeg med 
alle deres mange slaktoffer? sier Herren. Jeg er mett av brennoffer av værer 
og av fett fra gjøkalver. Blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. 
12 Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere 
skal tråkke ned mine tempelforgårder? 13 Kom ikke mer fram med unyttig 
matoffer! Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, 
festforsamling – jeg tåler ikke høytid og urett sammen. 14     Deres nymåner og   
fester – min sjel hater dem. De er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å 
bære dem. 15 Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. 
Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. 16 Rens 
dere og tvett dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med 
å gjøre det som er ondt! 17 Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er 
rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens 
sak! 18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder  
er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal 
de bli som den hvite ull. 19 Dersom dere er villige og hører, skal dere ete 
landets gode ting. 20 Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært 
av sverdet. For Herrens munn har talt. Jes 1:9-20

For å være ekstra kort. Dagens feiring er av spesielt «jul» - Jesus fødselsdag» 
er så ute av kontekst i henhold til Skriften at vi må omgående slutte med 
dette. I tillegg er det helt og holdent tatt over av verden og blitt en verdslig 
skikk. Dette har vi gått inn på og blitt slave under. Jesus hater det. Nisseluer i 
menigheten. Vi orker ikke skrive mer enn, omvendelse, omvendelse. Hovmod 
og atter hovmod.

 Lederskoler, doktrine skoler og profetskoler
De fleste av dagens «bibel» skoler er ikke fra Herren. Ja dette vil vi påstå. 
Etter å ha hørt hva de som leder lærer og etter å ha hørt de som blir lært 
forkynne, så må dette være det eneste riktige slå fast.

Klart det finnes unntak. Og mange vil komme å si at ingen er fullkommen 
enda, men det er ikke poenget. Poenget er at frukten uteblir. Eller retter sagt 
poenget er at hvis det vi investerer i et år på bibelskole, fra et år av vårt liv, til 
resurser i menigheten, ikke syntes bedre enn det gjør i dag så må det jo være 
noe aldeles galt. Man må spørre seg; hva er det man lærer og hva er det man 
lærer bort? Man lærer en mengde ting som IKKE står i Skriften, men som er 
menneskebud.

Ta for eksempel et par tre ting. Man lærerer at man ikke har mulighet til å 
forstå frelses verket uten å kunne ha fordypet seg i forståelsen av 
Romerbrevet. Man lærer at hvis man ikke kan finne tre referanser i skriften så 
er det ikke sant og vise versa. Man må finne tre referanser i skriften for at det 
skal være sant. Man lærer til og med at Allah er Gud. Ja det er ikke måte på 
hva man lærer og ikke lærer. Jeg lurer på om det noen gang er blitt undervist 
om hovmod fra disse hovmodige lærere?

Ta for eksempel profetskole. Akkurat som man kan gå på skole for å bli profet. 
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Vi er så skakkjørte når det gjelder å kompromisse at vi ser ikke skogen for 
bare trær. Vi ser ikke den store feilen for bare «småfeil» om du vil. Vi ser ikke 
hovmodets størrelse på grunn av de mange kompromisser som produseres av 
vårt ego. Jesus setter i menigheten profeter. Og evangelister. OSV. Noen gjør 
disipler ja, men det er noe annet enn å gå på dagens bibelskole.

Så her begynner altså melkedrikkende troende å lære å bli gode på å spå 
fremtiden for naboen. Det å stå opp i en trygg forsamling på 10 og 
proklamerer at noen har vondt i ryggen. Ja halvparten av de som er der har 
vondt i ryggen. Hvem har ikke vondt i ryggen? Eller de er enda bedre; de står 
ikke en gang opp, proklamerer sterkt at det er en i forsamlingen som har 
problemer med økonomien. Alle har mer eller mindre problemer med 
økonomien.

Hvorfor skal vi holde på lenger? Det er jo åpenbart at:

13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan 
kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på 
en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som 
forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som 
skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt 
budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: Herre, 
hvem trodde vel det han hørte av oss? 17 Så kommer da troen av 
forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi 
ord. Rom 10:13-17

og videre:

Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Mark 9:23

Så man trenger altså ikke å gå på en eneste skole for å lære noe som helst 
fordi vår læremester er den Hellige Ånd. Det er her vi bommer. Vi stoler ikke 
på at den Hellige Ånd vil komme å fortelle oss hele sannheten. Vi er hovmodige 
i det at vi ikke stoler på hva Herren har sagt. Vi sier ikke med dette at det er 
noe galt i at man vil gå sammen med noen andre et års tid å studere Ordet. 
Det er da hvis det blir forkynt at man må ut å forkynne de Gode Nyhet og 
dermed konsentrerer seg om å lære å praktisere dette hånd i hånd og ikke la 
mesteparten av tiden gå med til å utdype doktriner som diverse lærerer har 
spesialisert seg på.

Det er da bevist gjennom alle tider at de som har vært og er kalt støtter og 
menneskefisker stor sett aldri har gått på noen bibelskole. Aldri har vært i 
nærheten av et menighets fakultetet. Ikke at ikke mange storfiskere ikke har 
hatt bibelskole, men det er jo ikke poenget. Poenget er at hvis vi skjærer det 
helt inn til beinet så kan INGEN forfekte at man MÅ HA bibelskole for å kunne 
forkynne evangeliet. Og vi forfekter i dag at dette med bibelskole er kommet 
så langt på avveie at det kan umulig være fra Herren med det som læres bort.

Til slutt; lederskoler. Det ligger jo i ordet. Det skulle i så fall hete tjenerskoler. 
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Hvis vi ikke kan lede ved å tjene så er vi jo kommet helt på avveie. Dette 
gjenspeiler seg da også i bibelskoler fordi der går man en god del for å bli 
pastorer, lærere eller lovsangsleder. Det snakket ikke om annet en fem fold 
tjeneste og ikke noe om å være et vitne i hverdagen ved å tjene andre. Sånn 
som det er i dag mener jeg å lese av annonser at alle bør være ledere. Slik at 
det ikke lenger ble noen å lede. Det hadde jo vært greit. Så kunne kanskje alle 
begynne å tjene. 

Så vårt råd er, IKKE begynn på verken bibelskole, lederskole eller profetskole. 
For sikkerheten skyld. Ja vi fortsetter å forfekte. At slik vi kjenner til dagens 
bibelskoler i inn og utland og andre skoler av samme slaget så er det ikke fra 
Herren. Å gjøre disipler er derimot fra Herren så hvorfor ikke begynne med det 
i stedet? Man blir IKKE en disippel av å sitte bak en pult et til syv år. Spør de 
som vandret med Jesus om det når du forhåpentligvis møter dem i Himmelen 
en dag. GÅ UT. Ikke gå INN. Og fremfor alt. Stol på løfte om det Hellige Ånd.

 Røyk
Det er bevist at få ting er mer avhengighetsdannende en den tobakken vi får 
servert i dag. Men hvor mange ganger har jeg hørt;

«Så du mener at hvis jeg røyker så går jeg til helvete?»

Hvis dette er sagt av enkelt årsaker så går man vel heller på veien til Helvete 
på grunn av hovmod enn avhengighetsgrunner?

Jeg har lov til alt – men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke 
la noe få makt over meg! 1Kor 6:12

... For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av. 2Pet 2:19

Vi kan jo også minne om at:

19 Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som 
bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 
20 Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud! 1Kor 6:19f

Og hvis du er litt overvektig vil da den som er slave av nikotin svare; «ja og 
det er synd å fråtse» - noe han har rett i ...

Men han har da for andre gang vist sitt hovmodige ego frem for alle og må 
omvende seg av den grunn.

Men selvfølgelig; har noe makten over deg så må du selvfølgelig omvende deg 
fra det. Selv en som ikke tror på Gud vil jo innrømme det. Ingen ønsker jo å 
være slave av noe. Men hva gjør vi såkalte troende? Jo vi lar begjæret gå foran 
og kompromisser, som så ofte før. Det er ikke å tro, det er vantro.

Mange som blir konfrontert med disse problemstillinger og andre av samme art 
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vil si; «jeg tviler på om det er riktig». Har ikke de som kaller seg støtter mer 
greie på tingene enn at de vakler slik i sine avgjørelser at de ikke kan håndtere 
et slikt svar? Dette med å røyke er faktisk et godt eksempel som kan brukes 
på resten av de syndige uvanene i menigheten. Vi kompromisser og sier; «det 
er da ikke så farlig». Vel døm selv; er det «farlig» å la andre en Gud ha 
makten over deg. Da har du vel ikke dødd bort fra ditt gamle ego? Kan du da 
kalle deg begravet og oppreist med Kristus?

Da er det vel slik at hovmodet og ego går først. Og det er derfor vi må gå på 
Helliggjørelsens vei. Fordi dette må vi ta tak i på daglig basis. Vi kan ikke ta 
tak i dette i et skippertak en gang i året når vi hører en og annen evangelist 
som er ledet av den Hellige Ånd konfronterer oss. Forresten blir det færre og 
færre av gode prekene så vi trenger vel å spørre oss. «Hvor er alle 
evangelistene blitt av?» «Hvor er alle de gode prekenene tatt veien?»

Så hvis du røyker tobakk eller andre farlige saker så må du altså gi det til 
Jesus. Han vil med glede ta det og begrave det sammen med alt det andre du 
begravet i dåpen. Jeg har selv røkt både det ene og det andre og jeg vet at 
hvis jeg for eksempel ville forfekte at man kan røyke hasj hver dag, men 
allikevel vel gå til Himmelen, vil jeg vel bli sett på som en man ikke riktig 
kunne ta på alvor. Nå kan det jo hende at det finnes neon som mener at man 
kan røyke hasj hver dag og ikke være i fare for å gi bort frelsen ved heller å ha 
lyst til å leve ut eget begjær, men det er i så fall fordi de har hørt for mye på 
enkelt falske «hyper grace» forkynnere. At jeg, av noen, sikkert ikke blir tatt 
på alvor overlater jeg til Jesus. Men det er i så fall IKKE fordi jeg mener at vi 
kan leve ut vårt begjær og lidenskaper og allikevel kruse inn gjennom Porten 
med røyken eller pipa i handa og en halvflaske Smirnoff på innerlomma. 

Eller er det slik at du vil sette frelsen på spill for en dose nikotin en gang i 
timen? Ja for det er nå en gang slik at vi ikke kan gjøre krav på å vite alt. I 
følgen skriften så blir man ikke med Jesus når Han kommer hvis man har valgt 
å leve i synd. Så er det da å røyke på linje med dop, drukkenskap og 
samboerskap? Det får jo den enkelte avgjøre, men så lenge det kan være en 
liten mulighet for at dette er tilfelle så vil jeg i alle fall ikke leke med frelsen på 
denne måten. Det er ultra rebelsk og hovmodig og det må vi i alle fall 
omvende oss fra.

 Alkohol
Det eneste som vil fungere hos dagens troende i dagens samfunn er 
totalavhold. I Norge, Spania, Nord eller Syd-Amerika, Antarktis eller 
Filippinene. Den eneste som har tatt seg et glass vin og ikke syndet er Jesus. 
Og slik kommer det til å være.

Det samme som jeg hører om røyken hører jeg om vinen. «Den vil jeg ha, den 
skal ingen få ta fra meg». De skjønner ikke at med dette har de kommet inn 
under en meget, meget verre ting enn en til to flasker rødvin på 
lørdagskvelden. Nemlig hovmod.
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Jeg skulle gjerne se de sitte i en samtale med Jesus og forfekte det samme. Og 
det er jo det de ofte gjør. De går rundt med en falsk forkynnelse om at vi er 
født inn i en frihet hvor alt er lov. Altså vi er ikke under loven, men under 
nåden. Den type fortrenginger som er så populært forkynt i så mange år. Det 
man ikke greier å ydmyke seg under er:

41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans 
rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. 42 Og de skal kaste 
dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. 43 Da skal de rettferdige 
skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han høre! Matt 13:41-43

21 Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som 
er til anstøt for din bror. 22 Har du tro? Ha den for deg selv, for Guds åsyn! 
Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. 23 Men den som 
tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er 
av tro, er synd. Rom 14:21-23

Hvis man er så opptatt av vinglasset sitt, og ikke kan la være å ta det på 
julaften så man kan kjøre sin egen mor hjem, så har vel dette ene vinglasset 
blitt til anstøt for hans mor. Vi skal jo hedre vår mor eller hva?

Mange andre eksempler kan tas. Mange andre. Endeløst med mange andre. 
Men hvorfor gjøre det. Skriften er også fylt opp av advarsler mot dette med å 
drikke. At vi ikke tar det alvorlig er fordi vi ikke kan greier å bekjenne at alle 
som ikke kan ligge unna er alkoholikere. Det sier seg jo selv. Kan du ikke ligge 
unna noe som Skriften sier så klart i fra om at vi bør ligge unna så er vi 
alkoholikere.

Derfor er mange ledere og eldste i dag alkoholikere. Men det vil de selvfølgelig 
nekte for. Så hvor går grensen. Et glass, to glass, fire glass, en flaske eller en 
halv lett øl? Eller kanskje det er verre med en Red Bull? Eller fire kopper kaffe? 
Hvem vet? Ja vi drar det ut i vanvidd fordi det er ikke her det ligger. Det ligger 
i det hovmodet det er å ikke være villig til å la noe stå så lenge det vekker 
anstøt.

Det ligger selvfølgelig også en masse opp på dette. Men det er dette som er 
det vi må ta tak i. Vi lurer ofte på hva er dagens avgudsoffer. Dette som de i 
for eksempel Korint var så redde for å få kjøpt på markedet når de var ute og 
handlet kjøtt. At Paulus må bruke mye tid og mye av innholdet i flere brev for 
å belyse saken. Jeg skjønner faktisk dette. Jeg tror at hvis det var meg ville 
jeg ikke kjøpt kjøtt på markedet i det hele tatt. Slik er det også i dag. Hvis vi 
er i tvil så kan vi ikke ta det. Og de fleste ER i tvil, om ikke en aldri så liten, 
når det gjelder å drikke og da spesielt hvor sterkt og hvor mye det kan være. 
Alle lager seg noen egne regler som de mener passer for dem. Men det de ikke 
regner med er at både naboer og søsken tar anstøt. Derfor:

21 Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en 
ikke skal stjele, stjeler du? 22 Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du 
hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer? 23 Du som 
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roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 24 For på grunn av 
dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Rom 2:21-
24

Vel skriver Paulus her til jødene i en bestemt sammenheng, men vi vet jo at 
det er de som er jøder på hjerte som er ekte jøder. Altså de som er 
rettferdiggjort av tro. Og alle de som mener seg å være hevet over loven for 
da å bruke dette som en klarsignal for det de kaller sin frihet vil komme inn 
under dette speilbildet i sin vranghet og falskhet. De har ikke loven skrevet i 
sitt hjerte og derfor ikke rettferdiggjort av tro. For alle som er rettferdiggjort 
av tro har loven skrevet i sitt hjerte og sinn.

Dette gjelder selvfølgelig så mye mer en alkohol, men nå havnet det her. Så 
hvorfor ikke slutte mens leken er god. Gi også din kosedrikking til Jesus.

 Hva Gud kan og ikke kan
Her er vi inne på toppen av hovmodet. Vi sitter og snakker om hva Gud 
Allmektig IKKE kan. Det er vel bare et par steder, korriger meg hvis jeg tar feil, 
hvor Skriften rett ut sier noe om hva Gud ikke kan:

1 Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til  
å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt, 2 i håp om evig liv. Det har 
Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Tit 1:1f

Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. 2Tim 
2:13

Selv om det står i Skriften at «Gud kan ikke lyve og ikke fornekte seg selv» så 
skal dette ikke bli et utgangspunkt for å diskutere hva andre ting Gud «ikke 
kan».

Hvordan våger vi å sitte å diskutere hva Gud den Allmektige vår Skaper kan og 
ikke kan? Det er rett og slett intet som er umulig for Gud. Ferdig med den 
saken. Så dermed som vi har sagt så mange ganger. La oss omvende oss fra 
hovmodet.

Gud kan lage en stein som er så tung at den ikke kan løftes og løfte den på 
samme tid. Vi har ingen mulighet til å forstå med vår lille hjerne hva Han kan 
og ikke kan. Slutt mens «leken er god». Aldri mer snakk om eller diskuter hva 
Gud kan eller ikke kan. 

 Peters innsettelse og ansvar og autoritet:
15 Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' 
sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg  
har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! 16 Igjen sier han til ham, annen 
gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du 
vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! 17 Han sier tredje 
gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet 
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over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til 
ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine 
får! 18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om 
deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender,  
og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. 19 Dette sa han 
for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde 
sagt dette, sier han til ham: Følg meg! Joh 21:15-19

Bare for å gå rett på sak. Vi nevner det igjen med store bokstaver:

JESUS LIV OG LÆRE STEMMER OVERENS.

Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var 
oppstått fra de døde. Joh 21:14

Så hvis noen tror at Jesus minner Peter på noe som allerede er tilgitt og 
utvisket så tar de feil. Selv i studiebibler heter det i overskriften av dette: 
«Jesus oppretter Peter» Han «oppretter» ikke Peter etter hans fall her. I så fall 
måtte han jo snakke til alle de tilstede værende;

Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte  
deg! På samme måte talte alle disiplene. Matt 26:35

Og alle forlot ham og flyktet. Mark 14:50

Selvfølgelig har de alle fått oppreisning i sitt første møte med Jesus. Så når 
hele den kristne verden holder tale på tale om den forferdelige svikeren Peter 
og bruker lange kjedelige taler på å forklare en masse sludder rundt denne 
«oppreisningen» så blir det bare hovmodig. Fordi; hadde vi vært der ville vi 
også flyktet. Vi ville også ha benektet. Når skal vi slutte å lesse all vår skyld og 
skam over på en død disippel? 

Det Jesus her gjør er å innsette helten Peter med full autoritet over 
menigheten som skal vokse frem. At andre senere prøver å ta over denne 
rollen kan vi lese om, men det er en annen historie. 

 Jesus «beseiret Satan på korset» konsept
 ..Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da 
han viste seg som seierherre over dem på korset. Kol 2:15

Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn 
tolv legioner engler? Matt 26:53

Viste seg som seierherre, ikke vant seier der. Jesus selv kastet Satan ut fra 
Himmelen. Denne syndige engel kalt Lucifer ble personlig tuppet ut av 
Himmelen av Jesus. Han ble i tillegg til det skapt av Jesus.

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var 
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i begynnelsen hos Gud. 3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt 
til av alt som er blitt til. Joh 1:1-3

Vi må snart begynne å undervise om korset på en riktig måte, for ikke å 
snakke om å forkynne om Jesus på en riktig måte.

 Når vi føler oss forulempet

Da skal vi overlate det til Herren. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort og 
det trengs trening. En fin trening er å begynne å poste noe som kan være 
konfronterende for en del av våre venner på Facebook. Når da ubehagelige 
kommentarer kommer inn på løpende bånd, så la være å svare tilbake. Rett og 
slett å la være å svare tilbake i mange sammenhenger kan være en fin trening 
når man en dag blir virkelig forulempet og forfulgt for navnet Jesus.

Det kunne vært skrivet mye om mangt i dette oppsummering kapittel om det 
eldgamle falske og andre uvaner. Men vi stopper her. Dette bør være nok til å 
starte en søken for å granske sitt eget liv om man har kjøpt falsk lære og 
dermed er under forvirring. Ta dette alvorlig. La dette bli starten på en tid med 
grundig testing av alt som blir sagt og skrevet. La dette bli starten på en ny tid 
med ingen kompromiss eller unnaluring. La dette være starten på ydmykhet og 
en avskaffelse av egoet og begjæret. La dette bli en dag da hovmodet blir 
konfrontert i ditt eget liv slik at det etter hvert kan forsvinne mer og mer. En 
liten surdeig syerer hele deigen. La intet komme inn mellom deg og Jesus. 

 Avslutning
Det er faktisk mye eller mer eldgammelt falskt som vi ikke har vært villige til å 
ta et oppgjør med i de ca 2000 år det har gått siden Jesus innstiftet den nye 
Pakt. Årsaken til dette er hovmod. Jesus advarer mot dette:

7 Hyklere! Rett profeterte Jesaja om dere da han sa: 8 Dette folk ærer meg 
med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. 9 Men de dyrker meg 
forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. 10 Og han 
kalte folket til seg og sa til dem: Hør og forstå! 11 Ikke det som kommer inn 
gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det 
gjør mennesket urent. 12 Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet du at 
fariseerne tok anstøt da de hørte dette ord? 13 Men han svarte og sa: Hver 
plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot. 
14 La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en 
blind, faller de begge i grøften. Matt 15:7-14

I disse dager, rett før Jesus kommer for å hente en hvit Brud uten lyte, vil Han 
rense menighetene og det som ikke er plantet av vår Himmelske Far vil bli 
rykket opp med rot. Ta dette alvorlig og ransak ditt hjerte om det finnes noe 
der som ikke skal være der. Med andre ord; GI SLIPP PÅ HOVMODET.

13 Nå vel, dere som sier: i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi 
skal bli der et år og drive handel og tjene penger! 14 Dere som ikke kjenner 
morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg 
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en liten stund og så er borte! 15 I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får 
vi leve og kan gjøre dette eller hint. 16 Men dere skryter og roser dere selv! All  
slik selvros er ond. 17 Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke 
gjør det, for ham er det synd. Jak 4:13-17

Det er mulig at noen finner denne boken uten kjærlighet, men det er også 
noen som rope «du er OK», når de ser noen på vei til stupet. Det er ikke 
kjærlighet, det er mord. Vi er faktisk mange «morder» som slipper unna med 
både det ene og det andre.

Det er mange ting som er årsaken til at vi ikke får åpenbaringer fra Herren 
Jesus ved den Hellige Ånd. Hovedårsaken er selvfølgelig vårt hovmod. Under 
årsaker er at vi er villige til å kompromisse Ordet. Vi er mer interessert i å leve 
ut vårt begjær enn å gå på Helliggjørelsens Vei. Vi er mer interessert i å kjøre 
Rolls-Royce på den brede motorvei enn å ta opp vårt kors og vandre i 
ydmykhet på den Smale Vei mot den Smale Port. Vi er mer interessert i å bli 
likt av skapelsen enn å bli likt av Skaperen. Vi skjønner rett og slett ikke hva 
som skjedde på korset og på den tredje dagen.

Hvis vi ønsker å forandre på dette kan denne boken være til hjelp. Vi innledet 
boken med en fokusering på typiske «hverdagslige» ting som vi ikke tenker 
over. Akkurat som vi ikke tenker over at når mor sier til et barn når han eller 
hun tar telefonene når den ringer; «Er det den eller den så si at jeg ikke er 
hjemme». Vi lærer altså våre barn opp til å lyve. 

Mange slike ting gjør vi. Hvem har vel ikke sagt i affekt en eller anen gang; «Å 
jeg hater han/hun. Jeg skulle ønske han/hun var død»  Vi må derfor begynne i 
det små å ta det onde ved roten. Begynn med dette helt konsekvent: Når noen 
sier til deg; «Takk skal du ha» så ikke svar: «du er velkommen», «ingen 
årsak» eller noe lignende eller verre. Bytt det ut med: «All Ære til Jesus».

Det vil få deg inn på et spor som gjør at gradvis så vil hovmodet, herr og fru 
ego, begynne å vike plass for ydmykhet. Det er mange ting som kan gjøres på 
toppen av dette for å fremskynde prosessen, men det overlater vi til den 
Hellige Ånd å fortelle deg. Fordi når Jesus ser i ditt hjerte at du er full ut villig 
til  å kvitte deg med hovmodet så vil du få åpenbaringer som er skreddersydd 
for deg spesielt til å knekke ditt ego.  

Vi trenger all den nåden vi kan få: så derfor; 

5 Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle 
dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke 
gir han nåde. 6 Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan 
opphøye dere i sin tid. 7 Og kast all deres bekymring på ham, for han har 
omsorg for dere. 8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring 
som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. 9 Stå ham imot, faste i 
troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de 
samme lidelser. 1Pet 5:5-9
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Og gi ikke djevelen rom. Ef 4:27

Jak 4:7:
Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Gal 5:16:
Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

Fil 1:6:
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil 
fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

 Ettertanker
Det er på en måte «kjekt» å kunne skrive en bok i ledelse av den Hellige Ånd. 
Jeg er derimot ydmyk på at kjødet kan spille meg enkelte puss og vil 
selvfølgelig, selv uten feil og med et rent innhold fra Ånden, få diverse kritikk 
for enkelte uttalelser. Særlig i den retning av at; «det blir få som vil bli rykket 
opp ved Jesus gjenkomst». Da er det betryggende i ettertanker å kunne si at 
ikke noe er bedre enn at dette er «feil». Jeg håper dette er «feil». Jeg ber om 
at dette er «feil». Vi går daglig ut og risikerer livet for at dette skal være «feil»

Flere avsnitt kan komme inn under dette. At det er jo bare bra hvis jeg tar 
«feil».

Når jeg uttrykker meg som «vi» er det derimot med klar overbevisning om at 
det er Ånden som taler. «Vi» er også menigheten; Kristi Kropp. Jeg er en del 
av den og bør uttale meg i de fleste tilfeller som «vi» -Kristi Kropp, 
menigheten. Da jeg har hatt eller har alle de feil og mangler som det skrives 
om.

Det vil sikkert forekomme feil selv etter at alle som har hjulpet til med 
utgivelse og med retting er ferdig. Av alle mulige feil også når det gjelder å 
bruke «vi» eller «jeg» også jeg som meg, altså ikke «forfatter».

Jeg tar derimot dette med stor ro, gitt som en gave av Ånden, da jeg mener 
meg å ha ett rent hjerte og en god samvittighet i bruken av formuleringene. 

For en som ikke er familiær med livet innen de fleste menigheter kan nok 
boken virke som et angrep på enkelte menigheter og ledelse, spesielt kanskje 
den så kalte «karismatiske» eller «bibeltro» eller «trosbevegelse» om dere vil, 
ekstra mye kanskje pinsebevegelsen. Det er det ikke. Det er heller ikke hevn 
eller bitterhet over noe som jeg har erfart og opplevd, blitt i sorg over eller følt 
urettferdig. Det er derimot irettesettelse til ledelsen, men også til det enkelte 
med-lem.

Det er også, om ikke et angrep, så en klar irettesettelse av enkelte 
trossamfunn hvor en av dem er den Katolske Kirke. Det er derimot ikke rette 
mot den enkelte, men mot lederskapet. Vi ber derimot den enkelte komme ut 
fra disse trossamfunn og/eller menigheter som bevist forkynner vranglære.

Det er mitt håp og bønn om at flere vil forstå alvoret med at Jesus er i ferd 
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med å sluttføre sin renselse av menigheten og at vi derfor ikke lenger kan 
utelukkende konsentrer oss om de «unådde», men også ta et ansvar mot de 
som tror de er på vei til Himmelen, men dessverre viser klart med sitt liv og 
lære at de må formanes og irettesettes og forandre retning. 

Hvis bare alle kunne komme ut av sitt hovmod vil vi snart befinne oss i 
Himmelen, alle sammen.

Spørsmålet blir det samme igjen og igjen; skjønner vi alvoret?

Det dreier seg om det Evige Liv fremskaffet av Jesus gjennom Hans verk på 
korset, oppstandelse og opprykkelse. Hans utøsing av sitt blod for renselse av 
synder. Hans utøsingen av Ånden til kraft for å vitne. Å ta imot denne 
nådegave gjennom tro kaller Jesus «å bli født på ny». Alle som skal arve må jo 
være født inn i Familien. Født av Ånd og vann. Døpt i Ånd og vann. Nekter man 
å la seg døpe på sin tro og bekjennelse, har man altså kommet inn under 
vantro. Ingen vantro vandrer på veien mot evig liv. 

Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare 
en røk som viser seg en liten stund og så er borte! Jak 4:14

Det er min inderlige bønn at menigheten tar dette på alvor. Vårt liv her på 
jorden er bare enormt mye kortere en et billionte-dels mikrosekund 
sammenlignet med Evigheten. Vi må be den Hellige Ånd åpenbare for oss noe 
om og angående Evigheten. Det er det det dreier seg om. Hvor skal vi tilbringe 
Evigheten! Vi må ta det inn over oss når Jesus sier:

Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det 
er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir 
kastet i helvete. Matt 5:29

Dette er ikke noe vi skal kimse av! Vi må få kastet hovmodet ut. Vi må få tatt 
livet av ego! Vi blir nødt til å ydmyke oss for hva Ånden sier til menigheten slik 
at vi kan omvende oss og få syndenes forlatelse.

4 Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. 5 Kom derfor i 
hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke,  
så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – 
hvis du ikke omvender deg. 6 Men du har dette: Du hater nikolaittenes 
gjerninger, som jeg og hater. 7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til 
menighetene: Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds 
Paradis! Åp 2:4-7

La oss finne tilbake til vår første kjærlighet. La oss igjen vente med lengsel og 
smerte på at vår Brudgom skal komme i skyen og hente en renset Brud. La oss 
feire hver dag ved å GÅ UT at det er et Helvete å unnfly og en Evighet med 
Jesus og vinne. 
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 La oss be i sammen i full enighet og ydmykhet:
OBS! Dett er ingen frelsesbønn som gjør at du blir frelst. 

For oss som alle trenger til omvendelse og for de som trenger til vanndåp og 
Åndsdåp:

Himmelske Far. Vi erkjenner at vi har syndet i mot deg og mot medmennesker 
og mot oss selv. Vi er ikke verdig til en gang å tiltale Deg eller kalles Dine 
barn. (a)

Vi vil omvende oss fra vårt hovmod våre synder og erkjenner at vi trenger 
Hjelp. (b) 

Vi tror at Jesus Kristus er den Du utsendte til Frelse for oss. (c) 

Vi erkjenner, tror i vårt hjerte og bekjenner med vår munn, at det ikke er 
andre veier til Deg enn gjennom din Sønn Jesus Kristus. (d) 

Vi erkjenner at det er ved Hans utgytelse av Sitt Blod vi kan få tilgivelse for 
våre synder. Jesus vi ber deg tilgi oss våre synder å gi oss kraft til å tilgi andre 
det de har gjort mot oss. (e)

Jesus Kristus vi ber deg ta over våre liv. Vi erkjenner at vi ikke er i stand til å 
styre våre egne liv. Vi overgir oss 100 % til deg og i din varetekt. (f) 

For deg som ikke er vanndøpt/Åndsdøpt:

Jeg ønsker å bli døpt i vann på min tro og bekjennelse og vil ta skritt for at 
dette skal skje omgående. Jesus, jeg ber deg døpe meg i den Hellige Ånd for 
utrusting og salvelse for tjeneste og for å bli et vitne for deg i hverdagen. (g) 

Ref:
(a) Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er  
ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Luk 15:21 - Dersom vi bekjenner våre 
synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss 
fra all urettferdighet. 1. Joh 1:9

(b) Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til 
syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Apg 2:38 - 
15 Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be 
Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere  
for evig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og 
kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.  
18 Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Joh 14:15-18

(c) Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og 
ham du utsendte, Jesus Kristus. Joh 17:3

(d) Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til 
Faderen uten ved meg. Joh 14:6

(e) Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn 
med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1Joh 1:7 - 
Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Matt 6:12
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(f) Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i  
meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som 
elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2:20

(g) Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann 
og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5
Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal 
være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til 
jordens ende. Apg 1:8

Jeg vil være i enighet med deg som forfatter når du ber denne bønnen. Jeg ber 
med deg for jeg trenger også å omvende meg hver dag. Det er ikke en 
«frelsesbønn» som du sikkert nå skjønner. Det er en start på veien for deg som 
går på en annen vei og en justering for oss som slingrer en gang i blant. Det 
betyr at når du har ærlighet, ydmykhet, viljen og troen til å be denne bønnen 
så ser Jesus det i ditt hjerte.

Du vil nå gjøre en god samvittighets pakt med Jesus i det du lar deg døpe. 
(1Pet 3:21) Vi tror også at Jesus vil døpe deg i den Hellige Ånd.

Vi vet at det er Jesus blod som renser fra synd. Derfor legger vi nøyaktig i 
vanndåpen det dåpen i vann er.

Jesus bryter aldri en Pakt. Vi derimot gjør det stadig vekk. Derfor heter det:

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til 
enden, han skal bli frelst. Matt 10:22

Søk deg en menighet og be om å bli døpt og/eller ta kontakt med noen som du 
kjenner/vet om som du regner for en etterfølger av Jesus. Han/hun kan døpe 
deg i vann. 

 Et dokument som maner til enhet.
Vi ønsker å si at vi håper at denne boka kan være et dokument som maner til 
enhet. IKKE den «enhet» som verden vil tilby og heller ikke den «enhet» som 
verdslige kirkeleder vil tilby, men den 1-het som Jesus har lagt klar for oss å 
vandre i. 

Det er mange ting vi gjør som Jesus forbyr. Absolutt hele kristenverden gjør en 
eller flere ting av dette nevnte og andre ting helt kontinuerlig. Det er 
uvitenhet, hovmodig og blasfemisk. Vi kan ikke forfekte 1-het i Ånden uten å 
være enig i dette.

Så det er noen kapitler her som er mer knyttet sammen enn andre. Vi vil 
nevne «Enhet» og «Faste» som et eksempel. Et meget godt eksempel.
Fordi at skal vi få enhet må vi først kvitte oss med hovmodet, ydmyke oss i 
bønn og ikke gi oss før vi kan gjøre og si som den første menigheten under 
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den Nye Pakt.

24 Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss, har forvirret dere med 
sin tale og vakt uro i deres sjeler – vi har ikke gitt dem noe oppdrag – 
25 syntes det godt for oss, etter at vi er kommet til enighet i denne sak, å 
velge noen menn og sende dem til dere sammen med våre kjære brødre 
Barnabas og Paulus, 26 menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi 
navns skyld. 27 Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det 
samme kjent for dere. 28 For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge 
på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: 29 at dere avstår fra 
avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for 
dette, vil det gå dere godt. Lev vel! 30 De som ble sendt av sted, kom da ned 
til Antiokia. De samlet hele menigheten og gav dem brevet. 31 Da de hadde 
lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Apg 15:24-31

Vel var det samtaler i forkant av dette og støttene refererte til Skriften for å 
finne svaret. Ikke tro at dette var noen enkel sak. Å skrive til de nyplantede 
menigheter, at de ikke trengte å bli omskåret, var ingen enkel sak. For det var 
det saken egentlig gjaldt. For en jøde å si til noen at man ikke trengte å bli 
omskåret for å bli arving til Guds Rike var ikke akkurat noe de tok lett på. Men 
så var de jo klare i sin sak. «Den Hellige Ånd og vi har besluttet». Vel kunne de 
droppet «og vi», men frimodigheten var vel allerede strukket så da ble det 
slik ...

Når den første menigheten kunne greie dette ved den Hellige Ånds kraft, å bli 
enige om dette, skulle vel vi, nå ca 1950 år senere, kunne greie det samme 
ved Hjelp av Hjelperen. Han er i vertfall den samme i dag som Han var den 
gangen så da må det jo være noe galt med oss hvis vi ikke får det til.

Akkurat som de måtte omvende seg fra døde gjerninger så må vi gjøre det 
samme. Derfor begynner det fundamentale med dette med å omvende seg fra 
døde gjerninger. Som er hovmod. Derfor blir det en test for oss alle når vi slår 
sammen Kapittelet som nevnt over. En test  på om vi er villige om å gå den 
veien som den første menigheten måtte gå. Å ydmyke seg for det Ånden sier 
til menigheten. La oss ta en oppsummering av noe av det vi trenger å starte 
med.

Slutte å faste, avholde seg fra mat (La være å spise å påberope seg åndelighet 
og bønne svar av den grunn, da noen tror at det er og ydmyke seg for Herren 
å la være å spise)

Slutte med konseptet «frelsesbønn»

Slutte med falsk nåde forkynnelse (Nåde i stedet for kjærlighet - ingen tro eller 
håp nødvendig)

Slutte med dåp av småbarn 

Slutte med håndspåleggelse uten tro (Be for ting vi ikke har tro for)
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Slutte med å dømme (han/hun går/har gått til Himmelen/helvete)

Starte med et gjenfødelseliv og hva det innebærer (Ambassadører)

Slutte å kompromisse

Ta avstand fra det Økumeniske 

Begynne med å konfrontere hverandre slik som Skriften sier.

OSV

Dette er bare nevnt som en «kick» start for å få forklart at vi må komme oss 
ut av gamle falske doktriner og ikke lage enda flere. Denne boka er da ikke 
skrevet for å prøve å legge nye doktriner til allerede et virvar av andre, men 
for å fjerne det eldgamle og sette mennesker ut i frihet fra forvirring og 
lunkenhet. Hvis noen eldste, ledere eller pastorer, bibelskole lærere eller 
ledeskoler/proffskoler skulle føle seg uthengt så får det heller stå til. Det er 
bedre det enn at millioner for ikke så milliarder av søkende skal fortsette på en 
vei som ikke fører frem. Føler du deg uthengt så kan det jo hende at du 
trenger til omvendelse ...

Den Hellige Ånd sier bestemt at hvis vi kan høre hva Ånden sier til menigheten 
og vi er villige til å kvitte oss med hovmodet og ydmyke oss for Herren så vil 
Hjelpen komme umiddelbart til å komme inn under en ny Guddommelig Enhet 
som forklart av Jesus.

Verden vil tro at Gud vår Far sendte Jesus og vi vil se det vi alle ønsker; at 
mennesker blir satt fri og starter sin evighetsvandring med Jesus.

Du advarte dem og ville omvende dem til din lov. Men de var hovmodige og 
hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, de som mennesket lever ved  
når han gjør etter dem. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot, de var 
hårdnakkede og ville ikke høre. Neh 9:29

La oss nå legge av hovmodet.

For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne 
har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå  
med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem. Matt 13:15

Derfor:

17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, 18 for 
at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra 
Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem 
som er helliget ved troen på meg. Apg 26:17f
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Alle som sier at de tror på Jesus er forpliktet å leve sitt liv for Ham. Vår 
oppgave på jord er å gi all ære til Jesus og Herliggjøre Ham slik at Faderen blir 
Herliggjort.

2Tim 3:12:
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

1Joh 3:16:
På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi 
skylder å sette livet til for brødrene.

1Joh 2:6:
Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han 
vandret.

 Den Hellige Ånd 
Det er på sin plass og avslutte både bok, bønn, formaning og irettesettelse 
med å gi all Ære til Jesus Kristus. Det er den Hellige Ånd som tar av Hans og 
Herliggjør Ham. Slik blir Faderen også Herliggjort.

13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele 
sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han 
tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre 
meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen 
har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Joh 
16:13-15

Jesus og Faderen snakker en del om å bli herliggjort og vi skal legge oss dette 
nøye på hjerte og sinn.

1 Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er  
kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, 2 likesom du 
har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du 
har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne 
Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. 4 Jeg har herliggjort deg på jorden 
idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. 5 Og nå, 
herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før 
verden ble til! Joh 17:1-5

Hvor mye ligger ikke i denne starten på en bønn som vi alle bør kunne fremsi 
uten å slå opp. Hvor mange hemmeligheter ligger i hva vi kaller «Jesus 
Yppersteprestlige bønn»!

Nøkkelen til vårt virke er den Hellige Ånd. Uten Ham kan vi intet gjøre. Han er 
Jesus på jord. Han er Guds Rike i våre Hjerter. Han er Hjelperen. Han er 
Talsmannen. Han er Sannhetens Ånd. Som gjenfødte er vi neddykket i Ham. 
Han er den som vi må ha en konstant dialog med. Han har mange flere navn i 
Skriften enn vi vil ramse opp her og Han er omtalt i Skriften med en slik 
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Hellighet at det ikke kan beskrives. 

Det er Han vi daglig gjør sorg. Det er Han vi ignorerer og til og med prøver å 
binde og overse og absolutt stenger ute. Det er Han som vi med våre 
gjerninger ligger på nippet til å spotte mer enn vi aner. Det er da ingen 
mulighet for omvendelse.

28 Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få 
forlatelse for, hvor meget de så spotter. 29 Men den som spotter Den Hellige 
Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. 
Mark 3:28f

1 Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom. 
2 Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så 
med en del av summen og la det for apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: Ananias,  
hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og 
stikke unna noe av betalingen for åkeren? 4 Var den ikke din så lenge du 
hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over 
pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke  
for mennesker du har løyet, men for Gud! 5 Men da Ananias hørte disse ord, 
falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. 6 Noen 
unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begravde 
ham. 7 Omkring tre timer senere kom også hans hustru inn. Hun visste ikke 
noe om det som var skjedd. 8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si meg, er 
dette summen dere solgte jordstykket for? Og hun sa: Ja, dette er summen. 
9 Da sa Peter til henne: Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens 
Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal 
bære deg ut! 10 Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de 
unge menn kom inn, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravde 
henne ved siden av hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten 
og over alle som hørte dette. Apg 5:1-11

Dommen kommer umiddelbart der hvor det ikke er mulighet for tilgivelse.

Hvor lenge skal vi prøve å hindre den Hellige Ånd? Hvor lenge skal vi være så 
ytterst hovmodige at vi tror vi er blitt verdensmestere i å drive menighet når vi 
løper rundt og leker og har det som hobby. Ja det er det det er, vi har bare en 
hobby. Vi er lunkne sympatisører på sidelinjen som gå hjem når det blir for 
kjedelig. Derfor må vi innføre mer aktiviteter og underholdning for i det hele 
tatt å få noen tiltrukket av dette falske skuespillet med å leke menighet.

49 Himmelen er min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags 
hus kan dere da bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet hvor jeg kan 
hvile? 50 Har ikke min hånd gjort alt dette? 51 Dere stivnakker og uomskårne 
på hjerter og ører! Dere står alltid Den Hellige Ånd imot – som deres fedre, så 
også dere! 52 Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte 
dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme, han som dere nå 
har forrådt og myrdet, 53 dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke 
har holdt den! 54 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar 
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tenner mot ham. 55 Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp 
mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 
56 Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds 
høyre hånd! 57 Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet 
alle som én inn på ham. 58 De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la 
klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Og de steinet 
Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! 60 Så falt han 
på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han 
hadde sagt dette, sovnet han inn. Apg 7:49-60

Ikke tro at det er noe bedre i dag. La oss komme ut av dette verste hovmodet 
som finnes. Nemlig å påstå at vi tror, men lever som en verdslig.

Du kan jo selv regne ut selv hva som er det verste hovmodet. Å ikke tro og 
leve som en verdslig, enn å påstå at man tror, men leve som en verdslig. 

La oss kaste alt dette og komme inn under Herrens Åsyn igjen.

Det er enda håp for Skriften sier:

18 Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har 
behag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for 
hedningefolkene. 19 Han skal ikke trette og ikke rope. Heller ikke skal noen 
høre hans røst på gatene. 20 Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke 
slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. Matt 12:18-
20

Til Fader, Sønn og Hellig Ånd være all Ære i all Evighet. AMEN

 Epilog
GÅ derfor UT!

Brannalarmen ringer! Alle som sitter klare kaster seg på og sklia ned 
brannmannstanga, river til seg uniformen og får på seg støvler. Hopper inn i 
bilen mens de drar på seg jakka, slår på sirener og råkjører til brannstedet for 
å slukke brannen.

En mann har mistet fotfeste i fjellveggen og har ramlet ned og ligger forslått 
på et utspring av en fjellhylle. Alarmen går nede hos redningssentralen i dalen. 
Hele bygda kommer seg på bena og den nasjonale redningssentralen blir 
alarmert. Mange begynner å sette livet til for og nå den forulykkede i tide. For 
å redde et liv. Helikoptre setter ned folk over ham og andre begynner å klatre 
opp mot ham. Et helikopter står klart for å frakte ham til nærmeste, best 
utstyrte sykehus. Ingen ting blir uprøvd for å nå frem og redde mannen i tide.

En mann er meldt savnet i påskefjellet. Nyhetene kringkastes inn i ethvert 
hjem. Nok en gang har en vært skjødesløs og ikke fulgt fjellreglene med den 
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konsekvens at “hele” Norge er på beina og leter. Ham er allerede tilgitt og når 
han blir funnet er det bare glede og ingen anklager.

Alt dette koster millioner av kroner hver gang det skjer og det skjer i ett sett. 
Vi er mer enn villig til å betale. Vi er og har et ultra villig hjerte til å redde liv. 
Troende og ikke troende. Koste hva det koste vil.

MEN ...

Når det kommer til å GÅ UT for de som påstår å være medlem av «gå ut» 
familien, så er vi skamfulle over Evangeliet. Ja det må være det eneste svaret 
siden vi er så villige til å redde et liv som senere kan gå fortapt i Evigheten, 
mens vi gir nærmest blaffen i å redde liv for Evigheten. Vi er mer enn villig til å 
risikere liv og lemmer og penger for å redde en som er fysisk fortapt, mens en 
som er å vei til et evig Helvete gidder vi ikke å løfte en finger for. Vel vi setter 
inn en annonse i en «kristen» avis en gang i uka; «kom til vårt kirkebygg»,  
men det er mer eller mindre alt.

Hva kommer dette av? Jo; hovmod, vantro, ulydighet, likegyldighet og til dels 
uvitenhet. Vi kan ikke lenger gå rundt å late som at alt er i orden. Vi kan ikke 
lenger forfekte at; «jo vi er frelst». Vi har ingen frukt og er mest sannsynlig i 
ferd med å bli kastet på ilden.

Alle andre enn «troende» er villige til å gå ut for sin sak. Leger Uten Grenser, 
Røde Kors, UNICEF, FN og de fleste andre religioner er villige til å gå ut. De er 
ofte villige til å ofre livet for et liv som senere kan gå fortapt for Evigheten. 
Politiske partier er mer villig til å gå ut enn oss. Jehovas vitner og andre 
religioner er mer villig til å gå ut enn oss.

Første Verdenskrig, Andre Verdenskrig ja i alle kriger, i alle væpnede konflikter, 
melder unge gutter og jenter seg på for å kjempe for «frihet» og 
«rettferdighet» med livet som innsats. Mens vi som kaller oss Guds Barn, som 
påstår å være de eneste som vet hva Frihet og Rettferdighet er, sitter hjemme 
i godstolen og kommenterer enhver konflikt på lik linje med verden som om 
det ikke plaget oss et sekund at rett foran våre øyne går mennesker tapt for 
evigheten. Hovmod og atter hovmod.

For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og 
fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Matt 5:20

Ja det er Rettferdigheten som Herren fremskaffer i et liv gjennom troen på 
Jesus Kristus, men vi benekter Ham med våre handlinger. Vi kaller Ham Frelser 
og Herre, men gjør ikke som Han sier. Vi er verre enn en vantro. Vi forfekter å 
kjenne sannheten, men ignorerer konsekvensen av å vite. Konsekvensen av å 
kjenne Sannheten er nemlig at vi handler. For uten handling er troen unyttig 
og død.

Ja vi, eller noen, gir sin tiende, ja noen få vasker gulv og toaletter i 
menigheten tidlig lørdag morgen. Men vi kommer ikke unna den store Sannhet 
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at vi bygger og investerer i bygninger i stedet for sjeler. Vi skal bygge 
mennesker ikke flotte kirkebygg. Vi skal investere sjeler ikke eiendom. 
Beskjeden er klar. Selg det dere eier å gi det til de fattige. Å ja sier noen, men 
dette har vi fått av Herren så dette skal og kan vi beholde. Vel da må jeg få lov 
å spørre; har vi tenkt å ta det med til Himmelen? For til Helvete kommer det 
ikke!

Det vil alltid være en overveielse hvordan vi forvalter det vi har fått av Herren. 
Men hvis vi forfekter å ha fått en Mercedes til to millioner og bruker den til og 
fra menighets garasjene og garasjen hjemme og nesten ikke mer så kan jeg 
fortelle at det går buss og T-bane. Det finnes også andre rimeligere biler å få 
kjøpt som bruker noe mindre bensin og som er lettere å parkere.

Vi kan ramse opp alt fra hytte ved sjøen og hytte på fjellet til dyre båter og 
reiser, men vil nøye oss med å si at hvis vi tok dette med å GÅ UT på alvor så 
hadde de fleste troende forvaltet penger og ting på en annen måte.

Og vi tar opp dette med penger fordi det er det som det er mangel på i de land 
som de lokale har begynt å gjøre indremisjon. Vi i vesten kan ikke lenger bli 
feitere og feitere og samle oss mer og mer og bygge mer og mer så lenge det 
er lokale pastorer og evangelister som er villige til å ofre livet for Jesus som 
daglig sykler 100 km på en liten porsjon ris for å nå frem med Evangeliet.

Når vi etter hvert forhåpentligvis alle sammen møtes i Himmelen en dag kan jo 
de som må dele rom med et søsken kikke opp på slottet til disse pastorene og 
evangelistene i all evighet å spørre seg om det var verdt det. Å ha sine goder 
her på denne jord. Noen vil også dessverre beskue dette fra en ganske så 
varm plass.

Vi ser ingen grunn til å legge inn en drøss med referanser til Skriften om saken 
da vi er overbevist om at de fleste som akkurat i dette øyeblikk blir konfrontert 
av den Hellige Ånd og/eller sin dårlige samvittighet (noe er jo ganske så døve 
blitt) kjenner Skriften godt nok til å vite at de må omvende seg.

Hvis vi selv ikke mener oss «kalt» til å reise ut, så kan vi i alle fall være et 
vitne på arbeidsplassen og blant venner og bekjente. Men vi bør revurdere 
våre goder. Er vi ment å ha denne luksus overfloden mens andre sliter for å få 
ende til å møtes i et tredje land?

Vi ønsker ikke å dra da lenger med dette med mammon. Men vi ønsker å slå 
fast at vi er skamfulle over Evangeliet. Vel da er det slik at Far er skamfulle 
over oss. Hvordan kan det ha seg at vi påstår å kjenne Sannheten, Jesus, og 
ikke gjør som Han sier? Det er rett og slett hovmod. Vi kan umulig kjenne 
Sannheten nå vi oppfører oss som vi gjør.

Den hvite mann har for lengst forspilt sine sjanser i denne verden med å reise 
ut som misjonærer. Spesielt etter det gamle fordreide bildet av en misjonær og 
en misjonærstasjon. Våre spisse neser og tunge er ikke lenger ønsket og det 
har vi våre falske doktriner og livsførsel og takke for. Derfor er vi ikke ønsket 
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lenger, men våre penger er ønsket. Så GÅ UT og jobb og gi pengene til en 
innfødt lokal Evangelist.

Men vi skal vitne. Hver dag. Over alt. Så kanskje vår Far i Himmelen vil 
forandre mening og ikke slippe over oss Sin harme for vår vantro, ulydighet og 
rebelske latskap. Norge er et av de land som er mega velsignet og som vil bli 
mega rammet dersom vi ikke snur. Vi må ikke tro at vi kan sitte på vår høye 
hest her oppe i nord å regne med at vi er trygge. Herrens øyne farer over HELE 
jorden for å se etter de som er helt med Ham. De som har feilet i dette vil 
ha/få krig.

Er vi skamfulle over Jesus. Det ser sånn uten selv om Han er grunnen til ALT. 
Han er grunnen til at vi trekker hvert eneste åndedrag. Han er den som har 
gitt os alt vi trenger uten at vi spør om det. Han er den som forlot sin Herlighet 
for å komme ned her å bli ofret av Sin Egen Far. Han er den som frivillig har 
dødd for hver og av en av oss. Han er den som er oppreist fra de døde. Han er 
den som har utøst Ånden som kommer oss til Hjelp hvert sekund. Han er den 
som Har gitt oss adgang til et evig liv med all den Herligheten dette innebærer. 
Og hva gjør vi? Jo vi ligger i sofaen og zapper oss til Helvete. 

Eller enda verre vi lever i synd med vitende og vilje. Ja for nå vi gjør alt det vi 
ikke skulle og ikke gjør noe av det vi skulle gjøre så er det jo klart at vi ikke 
tror. Men vi gjør krav på å vandre i Ånden og dermed verre enn en vantro. 
Klikker oss sammen i våre menigheter og kjedelige kjødelige familier og vil 
ikke kjenne igjen en som trenger hjelp om han sitter naken på trappa foran 
eneboligen på beste kanten av byen.

Du sier; jeg tror. Jeg bekjenner Jesus. Det er OK med meg. Ja djevelen og 
hans demoner bekjenner også. De tror også og de skjelver. Hvis vi bare kunne 
skjelve litte grann. Nei ego og dermed hovmodet har hørt så mange ganger at 
vi er frelst, så da så. Det kalles mange på Gudsfrykt der jeg kommer fra. Det 
er overhode ingen Gudsfrykt å spore noe sted lenger. Og uten Gudsfrykt er vi 
på avveie. Vi har prøvd å bekjenne at vi har respekt for Faderen, men viser at 
vi er blasfemiske i vår uforstand med den definisjonen og lister oss ut bakdøra 
så snart ordet høres – Gudsfrykt.

Vi nekter konsekvent å innrømme at Jesus sier:

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og 
Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh 3:5

For vi trenger virkelig å begynne å Frykte for oss selv og våre nærmeste. Hvis 
Jesus skulle komme i morgen spørs det jo om det er nærmest bare barna som 
blir med. For vi kommer ikke unna denne Sannhet;

21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike,  
men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den 
dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i 
ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg 
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åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde 
urett! Matt 7:21-23

46 Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! – og gjør ikke det jeg sier? 
47 Hver den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem – hvem 
han er lik, vil jeg vise dere: 48 Han er lik en mann som bygde et hus, og som 
gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen 
imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd. 49 Men den 
som hører og ikke gjør etter det, er lik en mann som bygde et hus på bare 
marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks 
sammen, og dette husets fall var stort. Luk 6:46-49

Beskjeden er klar: GÅ UT. Om ikke direkte så GÅ UT og jobb og send pengene 
til dem som trenger dem.

 Ref:
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_by_country  
2) http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?  

Strongs=G5485&t=KJV 
3) http://www.filabirk.no/Stanly%20Frodsham.pdf   
4) http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Philippines   
5) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations   
6) http://arekarlsen.blogspot.com/   
7) http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments  
8) http://www.opendoors.no/  
9) http://books.google.com.ph/books?id=HOlCPiKO7yYC&hl=en  

10) http://www.gotquestions.org/Norsk/Bibelen-kanon.html  
11) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_denomination  
12) http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Ball_Barratt  
13) http://www.gfa.org/resource/books/revolution/  
14) http://www.catholicity.com/catechism/the_church_is_catholic.html  
15) http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Albularyo  
16) http://www.biblegateway.com/   
17) http://www.hebrew4christians.com/About_HFC/Death_Rate/death_rate.h  

tml
18)https://no.wikipedia.org/wiki/Synkretisme   

 Tillegg

 Farene ved de mest kjente denominasjoner og doktriner.

Farene er helt klare og det er fordi vi ikke er konsentrert om dette og tar alt for 
let på dette. (11)

For å ta de/det «store» og noen mindre, veldig kort:

Katolsk, protestant og ortodoks og den assyriske kirke. 
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Etter reformasjonen delte den protestantiske delen seg opp i enda flere:
Noen av de mest kjente i Norge i dag er: 

Adventist, Baptist, Pinsevenner, Metodist, Luthersk, Anglikansk, Evangeliske og 
selvfølgelig andre sekter som, Jehovas Vitner og Mormoner.

Det er mange, mange flere. Denne boka er påbegynt i Filippinene og der er det 
mer enn 40 forskjellige denominasjoner.

De fire hovedgruppene skiller seg ikke ut med mye. Forvrenging av Skriften er 
stor og det liturgiske har tatt overhånd. Tradisjoner og lokale stamme- og 
verdslige uttrykksformer og tilbøyeligheter kommer i forsetet og den Hellige 
Ånd er ganske så forsøkt ignorert eller til og med totalt ignorert.

Den største forvrengningen vi finner i de fleste, om ikke alle av disse er hva 
Skriften sier om dåp i vann og dåp i den Hellige Ånd.

Vi vil også advare mot noe vi vil kalle «Warren-ismen»

Man har noen steder basert sin tro og lære på en annen bok en Bibelen. Man 
refererer til andre enn Jesus og de få gangene man refererer Skriften så er det 
tatt helt ut av sammenhengen eller brukt en oversettelse som er feil eller som 
lett kan mistolkes.

Tenk på dette; de fleste av dagens store kirker i vesten er full av agnostikere 
som ikke blir konfrontert med synd og nødet til omvendelse og helt klart ikke 
utrustet til å gå ut. Deres pastorer påstår at Jesus elsker deg akkurat som du 
er selv om du lever i synd. Bare for å ha det helt klart. Jesus elsker deg, men 
hvis du lever i synd så sier Han; omvende deg! 

Disse tendenser er bare starten på verdens kirken. Se opp. Om en stund, og 
forkynnelsen er alt her, vil det bli forkynt at det ikke er nødvendig med 
omvendelse. 

Det som vil komme i de siste tider er at Jesus Guddommelighet vil gradvis bli 
tatt bort. I disse skrivende dager er Hans Dyrebare Navn i ferd med å 
forsvinne. Man snakker ikke lenger om Jesus, men om Gud. Den allmektige 
Gud som vi i dag snakker om vil også snart forståes og forkynnes som den 
internasjonale gud, allah, isa, (muslimenes jesus) og mer er vil bli lagt til. Vi 
har jo aldrede katolikkenes tillegg som Maria og x antall helgener. 

Det er slik at vi ikke lenger kan tolerer denne inndeling i denominasjoner, men 
vi må slutte å kompromisse å lete etter de som vi kan kalle Guds Barn. Med de 
referansene i Skriften som tilkjennegir et Guds Barn. Vel skal vi skjelne på de 
som er mer eller mindre uvitende og de lederne som med vitende og vilje, på 
grunn av en annen agenda, har latt seg føre ut i unnfallenhet og synd. Det 
enkelt med-lem er også blitt bedt om å teste alt. Alle har fått beskjeden om å 
ikke kompromisse. Ikke vike av til høyre eller venstre.
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Alle har fått beskjed om at veien og porten er trang og vanskelig å finne. 
«Ingen» ha noen unnskyldning. Vi må alle gjøre en ting; omvende oss å 
komme oss ned av den høye hest ved navn hovmod.

 Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)
Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible
Institute USA, i 1965 ved Stanley
Frodsham. Broder Frodsham var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i 
Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England. Les den nøye og 
vit at dette er til vår tid og tiden heretter!

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort 
mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i 
det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at 
mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, 
hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. 

Den (vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men 
du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer. Mine dommer er det de blir 
beskrevet som i Ordet, og bør ikke tas lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense 
vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt 
hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før 
Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus.

Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. 
Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min 
vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende 
deg til Meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men 
dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen tas bort søker dere 
den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at 
du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, 
og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele 
ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når 
prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og 
dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter 
overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle 
sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på 
mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet 
vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for 
Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og 
tror at dere klarer dere selv. Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av 
og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. 
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Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg 
salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for 
dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne 
tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede 
seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av 
Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men 
hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, 
da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg.

De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme 
en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk 
må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og 
mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige. 
Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg.

Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense 
mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem 
til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre 
vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. 

Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg 
ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke 
fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller 
lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men 
vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.

Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, 
slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet. La meg lede deg slik at du 
gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt 
og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg 
ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og 
Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting 
som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme 
forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å 
vinne innpass hos mitt folk.

Mitt folk skal undersøke Skriften og si; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet 
hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til 
deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom 
slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en 
forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og 
sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel.

Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil 
doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte 
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han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han 
være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det 
må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. ”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine 
ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av 
Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem 
skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg. 

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og 
rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele 
tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av 
dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg 
vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres 
lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når 
en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren 
først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som 
de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, 
for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du 
blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i 
vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når 
du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp 
til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av 
Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en 
opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av 
hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange 
skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem.

Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et 
liv som gjenspeiler Min sannhet. Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og 
ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og 
etter å ha gjort alt Jeg befaler deg, bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, 
men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg.

I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et 
verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har 
vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem 
som vokter Min hjord.  Stanley Frodsham (1882-1969)

 Sitater og vers som vi vil legge ved
Vers og sitater som bør settes inn senere under riktig kapittel. Da helst av 
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leseren;) - der hvor du kjenner at de hørere «hjemme». 

Why is it so difficult to go out. Even pagan politic parties and pagan help 
organizations go out. We have to draw the conclusion that we are ashamed of 
the Gospel. Woe to me of I'm not preaching the Gospel I'm not ashamed of. 
Yes woe to us all if we are ashamed and don't GO OUT! 

The sign that you are baptized by Jesus in the Holy Spirit is not tongues, but 
that you go out and are a witness. No one baptized with Holy Spirit and Fire 
and Power to go out will not use their anointing. If you are anointed you will go 
out. 

We are called to make disciples. A disciple will go out. If no one goes out no 
disciples made. No fruit. No heaven. 

No doctrine only pure Gospel. Then the Holy Spirit will take over. When He 
does that there will be life, growth and harvest. If not the opposite: stagnation. 
It is very simple, but the pride is in control. And the control make many 
churches sects. We are in an evil spiral and only let go of ego can be the 
answer. The fact is there is no life, no growth and no harvest. One day we will 
have to make an account for that. 

God is Spirit. When the world do fleshy things in the flesh they often succeed. 
No problem about that. God say; if I don't confuse them noting will be 
impossible for them. But when a believer starts to do spiritual things in the 
flesh and a non believer do fleshy things in the "spirit" it will crash, dramatic. 
Spiritual things most be done in the Spirit. 

False grace:
It is never about losing salvation, it is about two things if we talk about that 
serious thing; give it away or one never got converted ... and it is not about 
the concept of predestination, it is about refusing to go out. And if you are 
receiving it you will be confused, but if you preach it (the false doctrine) you 
will even have bigger problem ...

8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you 
than that which we have preached unto you, let him be accursed.
9 As we said before, so say I now again, If any [man] preach any other gospel 
unto you than that ye have received, let him be accursed.
Gal.1:8f

Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere 
helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Rom 6:22

Hold ikke opp med å formane dere i tre år. Ap. 20:31

1Pet 1:9:
når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.
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Rom 14:23:
Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt 
som ikke er av tro, er synd.

“Anger rests in the bosom of fools” (Ecclesiastes 7:9)

Pride [goeth] before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Prov.16:18

1 John 2:16, applies to most of us because, unfortunately, we fall prey to the 
items it mentions: “For all that is in the world—the lust of the flesh [sexual 
temptation], the lust of the eyes [greed], and the pride of life—is not of the 
Father but is of the world.” The New American Standard amplifies that third 
item, translating it as “…the boastful pride of life.”

Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot. Overflod av brød og 
trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun 
ikke. Esek 16:49

How sad it is when believers (witness), pastors and evangelists don't 
understand the difference about preaching and convincing. 

Vi skal ikke overbevise (forkynne) verden om synd det er den Hellige Ånd som 
skal gjøre det. 

Kommet TIL tro. Hva med Paulus ikke under loven, men under nåden?
Men vi er "under" troen. Skal leve av tro, ikke av nåde.

Ord 1:7
Ord 9:7-10
Daniel 11: og 12 :10
Åpen 22:11

Slik som bibelskoler drives i dag og (og har vært drevet en god stund) med det 
vi forstår av og om bibliotekskoler i dag må alle advares mot å gå på 
bibelskole.

Hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg midt i blant dem

Man vil heller ha begjæret en helliggjørelse. De sier, «vår Helliggjørelse er 
Kristus», men glemmer at hvetekornet må dø. Hvis ikke ingen frukt. Du blir 
hogd av.

Det kan jo enkelt forståes slik at grunnen til at den yngste sønnen dro bort 
fortalt i Lukas 15 er en "eldste"  bror som behandler ham dårlig. Dersom da 
ikke broren mot formodning forandret sin holdning etter at broren dro, noe 
som er tvilsomt. Siden han var så utilgivelig når han om hjem.

Begjæret og hovmodet står jo i samme båt og ror med hver sin åre rett inn i 
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helvete.

Overgriperen blir tilgitt hvis han ber om det, men hvis den som er blitt offer for 
overgrep ikke vil tilgi så ...

Humanismen har snekete seg inn i menighet og vi lesere skriften med 
humanist briller.

Apg. 20:31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I 
ceased not to warn every one night and day with tears.

And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through 
the truth. John 17:19

Apg 18:27 kommet til tro ved nåden KJV av 1611.

If Paul do NOT mean, when he talks about salvations, to be Born Again, the 
Bible contradict and there is no salvation at all. BUT he means of course the 
same as the Word, Jesus. No matter how Paul expressed himself, he will never 
claim to set apart what Jesus, the Word, say.

So woe to you who claim there is many ways to salvation. Or at least two. One 
through Paul and one through Jesus. You preach another gospel and are 
accursed, as Paul said.

For where envying and strife [is], there [is] confusion and every evil work. 
James 3:16

But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the 
LORD troubled him. 1 Sam.16:14

I wonder what they think this "church" leaders and "pastors" who think they 
can trick people into the Kingdom with worldly entertainment?

Doubt and unbelief are two sides of the same coin. And the coin is from satan.

Isn't it strange when the same people who are the first to shout "no 
condemnation for those who are in Christ" five minutes later need to convince 
everyone that they are saved already by telling them lies what they don't need 
to attend to concerning salvation. They try to take away the Truth so they shall 
not feel condemnation.

What is the point? If you walk according to the Spirit there is no condemnation 
anyway, but this people are walking in flesh and are hindering others who want 
to walk in the Spirit.

So many believers talk about the love of God. Not some many about His wrath 
over sin.
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So many say that love is to sit still and see others in their "happiness" cruising 
along the highway to Hell without warning at all. Well they are wrong. Love is 
to warn. Of course. A child will understand that. But we are so occupied with 
our happiness that we don't care if we or someone else live in sin. 

Those who scream; "don't judge" and "remove your log" have the most to 
hide. Their screaming put them away. No one who walk the narrow road of 
Holiness will do other than welcome corrections from the Lord, even if it comes 
through another believer.

All the compromising of the Word we do stops us from having the revelations 
we need to understand. Stop comprising the Word and Jesus will guide one and 
each of us in the right directions by His Holy Spirit.

Why is this so ultra rampant? Because we don't test the preachers. We are 
more than willing to "buy" what fits into our lustful lives. Shame on us and 
cursed are all the false preachers.

Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she 
loved much: but to whom little is forgiven, [the same] loveth little.
Luke 7:47

28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which 
the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he 
hath purchased with his own blood.
29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in 
among you, not sparing the flock.
30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw 
away disciples after them.
31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased 
not to warn every one night and day with tears.
32 And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, 
which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them 
which are sanctified.
Acts 20:28-32

25 Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og 
gav seg selv for den, 26 for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i 
Ordet, 27 slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten 
flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. 
28 Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. 
Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. 29 Ingen har noen gang hatet sitt 
eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med 
menigheten. 30 For vi er lemmer på hans legeme. 31 Derfor skal mannen 
forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett 
kjød. 32 Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og 
menigheten. 33 Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg 
selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ef 5:25-33
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10 Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har 
formant ham én gang og én gang til. 11 For du vet at den som er slik, er 
forvendt og synder, dømt av seg selv. Tit 3:10f

Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli 
fordømt sammen med verden. 1Kor 11:32

Hadde dere visst hva dette betyr: Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, 
så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. Matt 12:7

36 Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig. 37 Døm ikke, så 
skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så 
skal dere bli ettergitt. Luk 6:36f

25 Og Herren gjengjeldte meg etter min rettferdighet, for mine hender var 
rene i hans øyne. 26 Mot den fromme viser du deg from, mot den rettvise 
mann viser du deg rettvis, 27 mot den rene viser du deg ren, mot den 
forvendte viser du deg vrang. 28 For du frelser elendige folk, og du tvinger 
høye øyne ned. Sal 18:25-28

Han sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og 
tro på evangeliet! Mark 1:15

Luk 24:47:
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle 
folkeslag, fra Jerusalem av.

Da Jesus hørte det, sa han til dem: Det er ikke de friske som trenger lege, 
men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere 
til omvendelse. Mark 2:17

20 Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige 
Ånd, 21 og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre 
Jesu Kristi miskunn til evig liv. 22 Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler, 
23 andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere 
miskunne dere over i frykt, idet dere til og med hater kjortelen som er smittet 
av kjødet. Jud 20-23

44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør 
vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, 45 for at dere 
kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og 
gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46 Om dere nå elsker 
dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det 
samme? 47 Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? 
Gjør ikke også tollerne det samme? 48 Vær da fullkomne, likesom deres 
himmelske Far er fullkommen. Matt 5:44-48

Men dere skryter og roser dere selv! All slik selvros er ond. Jak 4:16
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1Joh 3:17:
Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt 
hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld 
skal sannhetens vei bli spottet, 2Pet 2:2

Falskhet hele 2. Peter 2 og 3

Ikke i kraft av korset. Nei, i kraft av Jesus Blod

Gripe fatt i korset, Nei grip fatt i Ordet, Jesus.

Alle som er i en familie er jo født inn i den. (eller adoptert, men det går ut på 
det same)

For å referere til Malcolm Muggeridge: (fritt referert)
”Sannheten om det kristne liv er dyp og vanskelig å komme inn på. Det er 
nettopp når man ser på det beste i menneske at man ser at i hver av oss er 
det en hard kjerne av stolthet eller selviskhet som korrumperer våre beste 
handlinger og forderver våre beste erfaringer. Det viser seg på alle slags måter 
i misunnelse som ødelegger vennskap, i forfengeligheten vi føler når vi har 
gjort noe riktig bra, i kjærligheten som så lett blir til lyst, i tarveligheten som 
får oss til å heve oss over andre anstrengelser, i at våre vurderinger så lett 
forderves av vår egeninteresse, i vår forkjærlighet for smiger og vår motstand 
mot kritikk, i vår selvhevdende bekjennelse til fine idealer som vi aldri 
begynner å praktisere.” 

”Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste”
(Hans Nielsen Hauge)

”Jesus, Jesus, Jesus alt mitt hjerte sikter til
Og det meg forplikter å gjøre det Jesus vil”
(Thomas  Ball Barratt) 

13 Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler 
gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, 14 og 
så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt 
åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi 
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deres synd og lege deres land. 15 Nå skal mine øyne være opplatt og mine 
ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. 2Krøn 7:13-15

1 Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, 
men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss.
2 Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise 
oss, og vi skal leve for hans åsyn.
3 Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! 
Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som 
regnet, som et senregn som væter jorden.
Hos 6:1-3 

Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være 
med dere alle! 2Kor 13:13

Utgave #1 av 01.08.2013
(Påbegynt høsten 2012)

Hovmod #1 utgitt som e-bok i PDF format under utvikling ...
Trykkes: __________________Når Herre Jesus vil :) <3

Lastes ned gratis på: http://digos.serena.no/hovmod.html 

Sosialt media: https://www.facebook.com/hovmodet 

Kontakt: hovmod@serena.no

Adresse:
Hovmod v/Kjell Sørsdal
PB 310
1326 Lysaker
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