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Trondheim  
med katolsk erkebiskop? 

 
Vi har lenge holdt øye med utvikling-
en omkring Nidarosdomen—og signa-
ler som gir beskjed om at sterke kref-
ter vil vende tilbake til MODER-
kirken: altså ROMerkirken. Da protes-
tantismen tok over i Danmark-Norge i 
1537, ble erkebiskopen jaget av landet 
og seilte ut Trondheinmfjorden med to 
fulllastede skip med sølv og gull. Det 
ene gikk ned i fjorden. Tidligere var 
det den katolske kirke som mobiliserte 
den store bondehæren mot Hellig 
Olav  - som de skryter på seg var døpt 
i Rouen, men som Snorre skriver var 
døpt i Norge med Olav Tryggvason 
som fadder. Kristningskongene i Nor-
ge bekjempet stort sett Rom og paven. 
1.Man har sett en stadig økumenisk 

aktivitet der oppe - samling fra en 
rekke av verdens kirkesamfunn. 

2.Man har merket seg en stadig utbyg-
ging av pilgrimsleder —akkurat som 
det skulle hjelpe noe på det kraftige 
læreavvik og frafallet fra Ordet. 

3. Nylig var det stor strid om den 12 
biskop — som Den norske kirke 
ville ha til Oslo — men som  politi-
kerne plasserte i Trondeim ut fra his-
torie og tradisjon. 

4. Nå jobbes det for å innby paven til 
Stiklestad og Olavspelet! 

5.Grunnlovens basisparagraf av  
”evangelisk-luthersk” arbeider man 
intenst for å fjerne, og da er veien 
åpen for Rom o.m.a. 

6.Rettferdiggjørelseslæren er harmoni-
sert mellom DNK og ROM! 

7.Mange flere signal kunne listes, men 
la det være med det  - men konklu-
sjonen til Olav Valen-Sendstad skal 
vi ta med oss: 

Om vår basis sviktes, sier han, 
vil sosialismen fra Moskva over-
ta staten og dens apparat —og  
Den norske kirke vil inntas av 
Rom —”hvilket var umulig om 
evangelisk kristendom var leven-
de blant oss.” Slik er ståa!   
Be fram ORDETS sanne for-
kynnere som blir hørt i folket! 

Gamle Kjell Bondevik  
om kunst og bodskap 

 
På grunn av den dårande og tryllande makt som ordet har, på grunn 
av rytme og rim, musikk og samklang; i målet må ein setja strenge 
krav til litteraturen. Han skal vera kunst, ikkje berre forkynning. Di-
for kan me ikkje godkjenna alt, om det enn formår ei djup sanning. 
Det er ikkje nok i dette høvet å ha ein god bodskap å bera fram. Her 
ligg kanskje den største i veikskapen i vår kristelege litteratur. 
Ein kan gå for langt til den andre sida og. Under slagordet ”l'art pour 
l'art” (kunsta for si eiga skuld) siglde kunsta ei tid fram som noko su-
verent, som ikkje trong ta omsyn til noka sida, men var nok i seg 
sjølv og hadde fritt slag til alle leier. Kunsta sette seg utafor kritikken, 
moralen, og ville ikkje bøya seg inn under ei absolutt. - -  
Kvaliteten i forfattarskapet syner seg nett i dette: om tendensen har 
smelta saman med kunstkravet og skapa eit verk som står for den 
kresne kritikk.” Fast Grunn nr. 1 1948 

Bblad 

Economique 

Ved varig adresseforandring: Lys 
ettersendes ikke av posten, men sen-
des tilbake til avsender med opplys-
ning om ny adresse. 

Guds prester og kirkens prestinner 
 
Jesu bønn starter med ”Fader vår”, altså et maskulint ord. Og da Far 
skulle frelse oss, sendte Han Sin Sønn. Altså nok et maskulint ord. 
Og som apostelen sier i 1. Tim. 2, 11: ”En kvinne skal la seg lære i 
stillhet, med all lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer 
eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble 
skapt først, derefter Eva, og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble 
dåret og falt i overtredelse;-” Man kan selvsagt prate bort evt blåse 
både av apostelens ord og hans henvisning til syndefallet om det ikke 
er omgjort til myter, men det er en ting man da ikke kan kalle seg: 
BIBEL-tro! Og da er man inne på de farligste avveier for tid og evig-
het. Utviklingen  i tiden med alle typer feminisme, inklusive de ånde-
lige — burde tale for seg selv og få oss til å våkne.  
Prestinnene  og kvinnelige forkynnere står — med hele sin fremto-
ning og forkynner at hun bryter Guds Ord på talerstolen og foran alte-
ret og rett i Hans åsyn - og tror det er en tjeneste for Gud som vil gå 
vel. Det gjør det ikke! Ingen jødisk prestetjeneste hadde kvinnelige 
prester — men hedenskapet hadde det i stor utstrekning. 
 
Når presten går for alteret så representerer presten ikke seg selv, men 
Far i Himmelen. Da hjelper det ikke mye med fine velvalgte sosiale 
ord  -  som skal gjøre det varmt og trivelig og skape fellesskap, ikke 
støte noen osv. osv. som man driver på med i dag. Det hjelper ingen 
ting hverken for tid eller evighet. Man står ikke lenger på SANN-
HETS grunn! Derfor strømmer nå kristenfolket ut av kirkene over 
hele Norden. Ut av kirker som er blitt så sosiale og inkluderende at de 
inkluderer synden og bryter Guds Ord.  
Det er bare en sann prestetjeneste på den  hele Skrifts grunn som kan 
skape syndenød og frelsesfryd og dermed fellesskap i Frelseren. Det 
gir det sanne broderskap og fellesskap i Herren. Det er det vi trenger! 
 
Jørgen Høgetveit 
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”Fra det høye Sverre talte, 
talte ROMA midt i mot.” 

Bilde fra Lùbeck i Tyskland hvor Roms 
religionsblanding var kommet langt. Foto:  

J.H. 
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Roma midt i mot 
 
Rom gir aldri opp med sin brutale forførel-

se — både i kirke og samfunn. En av våre 
skarpeste og mest konservative teologer — 
Olav Valen-Sendstad - er vel den som best har 
forstått ideologienes og avguderiets vesen og 
sett konsekvensene av det i samfunn og menig-
het. Han formulerte det han så bl.a. glimrende i 
sine kronikker i Dagen — som etterpå ble sam-
let i heftet ”Moskva — Rom. 14 epistler -”  

Han ble selvsagt ikke populær blant maktens 
folk for sine skriverier, selv om han tvers 
igjennom  var saklig men direkte i sin ut-
trykksmåte. Men når krisene var som størst, 
kalte de på han. Han skrev førsteutkastet til be-
kjennelsesskriftet ”Kirkens Grunn” som ble en 
vesentlig sperre mot å kjøre ungdommen inn i 
nasjonal —sosialismens vanvidd i 1942.  

Nevnte hefte viste i klartekst hvor farlig den 
katolske fascismen og nasjonal-sosialismen er 
og  nesten like farlig som sosialismen fra 
Moskva.  

På side 14 finner du noen av hans konklusjo-
ner om hva som ville skje om disse maktene 
fikk tak i Norge og at vår beste beskyttelse mot 
dette var ”evangelisk-luthersk” kristendom i 
Bibel og Grunnlov. Nå rives det systematisk 
fram mot 2014! 

Men våre røtter i Bibel og skaperrett går 
langt tilbake i de nordiske og anglo-amerikan-
ske folk. Dette er også forsøkt skjult for oss, 
men vi har kilder som taler klart, og vi vil gjer-
ne løfte fedrearven fram igjen. For når vi har 
tatt feil av veien, er det bare en ting å gjøre: Gå 
helt tilbake til der vi tok feil — å slå inn på rett 
kurs igjen. 

Vi vet også at de forførende krefter fra Rom 
som vi skriver om — skal dukke opp igjen i 
gjenreisningen av Romerriket. Da gjelder det 
at vi kjenner vår arv og den rette vei — og  
gjør som kristningskongene gjorde og frihets-
elskerne i 1814: Tale Roma midt imot - og leg-
ge ”evangelisk — luthersk” i basis for vårt liv i 
samfunn og menighet.   

Andakt: 
 

Og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil 
jeg gjøre eder til menneskefiskere. 
Mark. l, 17. 

 
Det er blot ved å følge Jesus vi kan få vårt hjertes ønske 
oppfyldt: å bli til virkelig nytte for våre medmennesker. 
Å hvor vi længes efter å bli fremgangsfulde sjælevinde-
re! Vi skulde ville ofre vore liv for å vinde sjæle for Je-
sus. Men vi er så ofte fristet til å benytte oss av midler 
som Jesus aldri vilde ha brukt. Skal vi følge fiendens 
fristelse? Hvis vi det gjør, kan vi nok plaske i vandet, 
men vi fanger ingen fisk. Vi må følge Jesus, hvis vi skal 
få fremgang. Er dette, å få istand bevegelse, følelsesrus 
og underholdning for sanserne, er dette å følge Jesus? 
Kan vi tenke os at den Herre Jesus ville samle om sig en 
tilhørerskare ved slike midler som så ofte nu for tiden 
anvendes? Og hva er så resultatet av disse midler? Intet 
som Jesus vil regne med på den siste store dag. 
Vi må fortsette å forkynde evangeliet således som vor 
mester gjorde, ti dette er den måte hvorpå vi kan vinne 
sjeler for Herren, Vi må forkynde Jesu lære og fremhol-
de et fullt og fritt evangelium, ti dette er det garn som 
sjelene fanges i. Vi må tale med hans ømhet, kraft og 
kjærlighet; deri ligger hemmeligheten å nå inn til men-
neskehjertet. Vi må arbeide under guddommelig salvelse 
ved den Helligeåndens bistand. Og når vi således følger 
etter Jesus, og ikke løper avsted foran ham, eller ved si-
den av ham, skal vi bli menneskefiskere. ”Troens Bank-
bok ” 29. mai  Spurgeon 

 

Ikke flytt 
før du har meldt fra til LYS-redaksjonen i 
god tid. Ettersending er sterkt begrenset! 

Organ for Akademi for Kristen Folkeopplysning. 58 årgang. Nr. 4. 2010 
Årsabonnement kr. 175,- Bankgiro 2901.3022230 

Adr.: Boks 196. N.-4734 Evje. Tlf.: 379-31053 fax: 379-30157.  
Red. Jørgen Høgetveit  e-mail: akf-evje@online.no  http://www.afkf.net 

Revisor. «Revisjon Sør A.S.» *AKF/Krossen Media 
Symbolene er hentet fra «Kirkelige symboler». Gyldendal. 

Vi er glad for at du sprer bladet videre ved kopiering etc. Oppgi kilde. 

”Hvor Kristus er — der går Han 
alltid mot strømmen.” Luther 

 

”Tro på Kristus, og gjør så det som 
må gjøres i ditt daglige virke.”  

Luther. 
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Bønne-Tjenesten 
 Lys 

Trufaste, 
kjærleige Far 
 
Du er ein trufast 

kjærleig Far, som vaker 
over meg. Og leiar meg 
til klippegrunn og  gjev 
meg trøyst hos Deg 
 
Du synte det i Sonen Din,  
Din kjærleik ofra alt 
For verdas endelause fall 
Du sona — skreiv betalt 
 
Du slepper aldri handa 
mi, Du held meg fast hjå 
deg. Til eg har gått den 
smale sti, og evig trygg 
hos Deg. J.H. 
 
Bønnebegjæringer 
 
Nr.41/10 
”Har fått konstatert mange blodårer 
kring hjertet er tilstoppet. Allergi. 
Pustevansker. Brokk i magen, neg-
lesopp og muskelbetennelse i over-
kropp og armer.” 
 
Nr. 42/-10 
Ein ung mann har fått indre or-
ganskader og det vert beden om for-
bønn for han at han må verta heilt 
helbreda. 
 
Nr. 43/-10 
Det vert beden om forbøn for ein 
kar som har fått noko trøbbel  med 
ei nerve. Be om at Herren tek hand 
om det og at det vert fullt og heilt 
heila. 
 

Nr. 44/-10 
Mor med flere barn, store smerter 
skulle opereres og ble bedt for. Gått 
godt så langt. Be om at det fortsatt 
må gå godt. 
Nr. 45/-10 
En eldre mann ber om forbønn for 
seg og kona—særlig henne som 
ikke er god i helsa. 
Nr.46/10 
Datter med hodepine og angst. Mor 
er reist fra dem og plages av alko-
hol m.m. Be om redning for dem 
alle. 
Nr. 47/10 
En har fått skiveprolaps i ryggen. 
Han blir dårlig av medisinene. Han 
er en kristen. Be for han at Herren 
hjelper han. 
Nr.48/10 
En kristen mann hadde fått kreft. 
Han døde og kone og barn sitter 
igjen alene. Be for familien hans. 
Nr.49/10 
Be spesielt for far i familien som 
slit med sjukdom. Legene finner 
ikke ut av det—så han og legene 
trenger forbønn om hjelp og vis-
dom. 
Nr50/10 
Ei kvinne slit—men er ikkje langt 
borte frå Gud. Be om at ho og man-
nen må bli frelst. 
Nr. 51/10 
Ein verdsleg mann er vorten sjuk. 
Be om at sjukdomen fører han til 
Jesus og at Guds Orda som vert gitt 
han kan verta til frelse for hans sjel. 
Nr. 52/10 
Me vert og mint om å be om sam-
vitsvekking blant dei kristne og for 
dei som reiser med Ordet. 
Nr. 53/10 
En dame ringer til bønnemøtet og 
ber oss minne Herren om de store 
smertene hun har i begge hoftene av 
artherose. Hun skal senere til orto-
ped og vurderes for operasjon. 
Nr. 54/10 
En datter har fått inn i huset sitt en 

avgudsfigur — noe som smerter på-
rørende som frykter Herren. 
 
.Bønn for Norge 

   Vi ber deg å ta vare 
på disse bønneemne-
ne  og være med oss i 

bønn til  Gud for 
Norge og vår felles 
fremtid. 

 
1. Be om sann vekkelse over landet 
2. Be om at kirke og org  må vende    
    tilbake til sann bibeltroskap. 
3. Be om at myndighetene må ta     
   vare på  kristen-RETTEN i landet. 
4. Be Gud fjerne alle de ugudelige   
    lovene vi nå har fått i Norge. 
5. Be Gud verne Norge, både gren-  
    ser, matproduksjon og annet vi er     
    avhengige av 
6. Be Gud ta vare på familiene og få    
    slutt på barnedrapene. 
7. Be Gud om at Norge må vise  
    sann omsorg for Israel. 
8. Be om at AKF må bli bevart i  
    troskap mot Ordet! 
9. Be Gud åpne dører for AKF og   
    Kommentar avisa ut i folket. 

 
* * * 

Vær frimodig  
skriv og ring til AKF om dine 
bønnebegjæringer. Det er oss 
en kjær sedvane å gå til bøn-
netjenesten hver lørdag kl. 

13,- og legge fram våre behov 
for vår Far i himmelen. 

 
AKF. Pb. 196, 4734 Evje 

Tlf.: 379-31053 
Fax: 370-30157 

 
”Alene i håp til Gud, min sjel 

vær stille. Han redder meg 
sikkert ut, meg usle lille.” 
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perverket og landbrukets sentrale  
betydning for liv og helse og øko-
nomi. Og når det begynner å 
skjelve i fundamentene - er det 
ikke lenge før hele huset raser. 
Sentrale økonomer signaliserer 
ikke bare at Hellas og flere euro-
peiske nasjoner er i den økono-
miske faresonen  - men også at 
USA kan gå konkurs.! 
 

Ekteskapet  
diskuteres stolpe opp og stolpe 
ned i høyst forvirrede ordelag. 
Faktum er at staten har inkludert 
og underlagt oss alle under en NY 
ekteskapslov som likestiller alle 
typer samliv - også flere som Bi-
belen fordømmer i sterke ordelag. 
Noen bagatelliserer dette - men 
det er direkte virkelighetsfjernt. 
Lover i en nasjon former hold-
ninger og skal dessuten adlydes 
om de ikke strider mot Guds Ord. 
Da skal man lyde Gud mer enn 
mennesker — som apostlene lærte 
oss og Luther repeterte i Worms i 
1521. 
AKF har styrebehandlet loven og 
laget et lite greitt hefte du kan få 
tilsendt for kr. 25,- pluss frakt. 
Det anbefaler at de som skal gifte 
seg, skriver en avtale med vitner 
på basis av for eks. gammel ek-
teskapslov - og tingleser den i By-

retten. Så vier de seg for Guds 
åsyn i en sammenheng som ikke 
har den hendenske vigselsretten. 
Hvis man fortsetter å vie seg un-
der den Nye ekteskapsloven og 
lyder staten ukritsk i stadig mer 
hedenske påfunn  -  hva har man 
da tenkt å gjøre når staten vil at du 
skal ta dyrets merke?    
 
 
Lutherske Verdens-

forbund  
Dagen juli –10 net melder at ”Det 
Lutherske Verdensforbund har i 
helgen valgt ny president under 
sin generalforsamling i Stuttgart i 
Tyskland. Valget falt på den pa-
lestinske biskop i Jerusalem, Mu-
nib Younan.” Avisen melder vide-
re at 20% av utsendingene valgte 
ikke å stemme eller stemme nei. 
De opplyser at han har sterke 
bånd til Finland og Norge og har 
samarbeidet med prost Trond 
Bakkevig, samt tatt mot og disku-
tert Midt-Østen med Kjell Magne 
Bondevik. 
Han har underskrevet ”Kairos do-
kumentet”— og Dagen sier de 
opp gjennom årene har ”skrevet 
mye om biskopens utfall mot Isra-
el.” I nevnte dokument heter det 
bl.a. ”Den militære okkupasjon” 
er en synd mot både Gud og men-

nesker”. 
Lys kommenterer: 
Vi slutter oss helt til Dagens 
konklusjon: ”Det Lutherske Ver-
densforbund har gjort et dårlig 
valg.” 

 
NLM ut av Etiopia? 

En del signaler tyder på at NLM 
har planer om en kraftig nedtrap-
ping eller full tilbaketrekking fra 
Etiopia. Mange gamle misjonærer 
sørger over dette  - og selv har en 
skrevet en fyldig artikkel i www.
Kommentar-Avisa.no som heter 
”Misjonen ut av Etiopia — eller 
støtte i nøden?”  Red sendte den 
også ut på AKF-info og fikk inter-
essante tilbakemeldinger. Det pe-
kes på at det enda er mange unåd-
de stammer, at muslimene utgjør 
en økende trussel inne i landet, at 
kirken trenger fortsatt veiledning i 
møte med karismatikken og 
vranglære fra vestens kirkesam-
funn. Presset utenfra — fra mus-
limske nasjoner de er omgitt av, 
er også mektige - og dessuten er 
Etiopia med sitt mektig folk, stor 
evangelisk kirke og store naturres-
suser — en sterk bastion for 
evangelisering i hele det nordlige 
Afrika Det bør NLM ikke glemme 
når nå saken skal vurderes. Vi vi-
ser ellers til nevnte nettartikkel.* 

Morsdagsheftet 2011 

 
AKF har nå gitt ut Lys med Morsdagsheftet 
siden 1953—og vi fortsetter ufortrødent—
selv i kraftig motvind av tidsånd og Europa-
rådet. Det fantastiske skjedde nemlig sist 
sommer at Europarådet gikk ut med et brev 
med råd til alle medlemslandene i Europa 
at ordet MOR burde fjernes fra ordbru-
ken. Den var ”sexistisk” og minte for mye 
om passivitet og kjøkkenbenken!! Unnskyld 
uttrykk, men mer livsfjern og vanvittig kan 
vel ikke en myndighetsforsamling av ledere i 
Europa bli. De mest sentrale ting som ”hedre 
din far og din mor” og mye annet må omskri-
ves — om dette skal praktiseres. 

Men til oss i AKF sier dette en ting: forsett 
kampen for mor, bestemor, oldemor ja, 
mødre overhode. Det var de russiske beste-
mødre som tok barna på fang og reddet barna 
og kristendommen i Russland. I et utdøende 
Europa med utslettende barnetall og heden-
skap og avguderi på marsj inn — blir hjem-
mene og mødrene sentrale som aldri før. Og 
det skal Morsdagsheftet sørge for at ikke blir 
glemt, men vi trenger din hjelp som selger.  
 
Så ring AKF tlf. 37931053 eller mail til 
akf-evje@online eller skriv AKF Pb. 196, 
4734 Evje snarest og bestill 10-20 hefter  og 
du får dem gratis tilsendt like over jul. Rabatt 
får du også når du tar over 10 stk. Velkom-
men og lykke til. Gi ikke opp!! 
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Da Erik Ersa skulle utrydde 
leserne 

Fortalt av ham selv 
Det var St. Hans natt 1883. l en 
slik natt og i en slik skjønn natur 
b!ir man lett meddelsom, og så 
kommer det fram både nytt og 
gammelt. 
"Ja, ja", sa Erik Ersa, "jeg har 
ikke alltid vært den jeg nå er. 
Det var en tid da jeg betraktet 
"leseriet" som vi på den tid kalte 
det, med den aller største avsky 
og mente, lik Saulus, at jeg gjor-
de Gud en velbehagelig tjeneste 
ved å søke det utryddet. Og i vår 
grend, Farnebo, var dette leseriet 
forferdelig utbredt, særlig blant 
våre husmenn". 
"Ser dere", sa jeg til de andre na-
boene som var samlet hos meg, 
"dette leseriet er smittsomt. Det 
ligger i luften som basiller. Dette 
må vi forsøke å få utryddet". 
Det forholdt seg nemlig slik at 
en del av våre husmenn hadde 
kommet i forbindelse med leser-
ne og var blitt likedan som de 
var. — Og en kveld var vi samlet 
hjemme hos meg, et dusin av 
bygdens likeste bønder for å råd-
slå om hvilke foranstaltninger vi 
skulle treffe for å søke å komme 
dette ieseriet til livs. — Det er 
klart at slike viktige ting ikke 
kunne drøftes uten at vi hadde 
noe å styrke oss på. Jeg hadde 
brennevin og konjakk hjemme, 
og med dette salvet jeg gubbene 
til de kom i den rette stemning. 
Mens vi som best drakk og kon-
fererte, kom det meddelelse om 
at just nå var en stor del av våre 
husmenn samlet til sine andakts-
øvelser hos min husmann, Lund. 
Det grep oss med kraft, og vi 
kjente at nå var stunden inne til å 
søke dette leseriet utryddet, før-
enn det spredte seg alt for meget 
i vår elskede bygd. 
Jan Andersen i Flymosen foreslo 

straks at vi skulle gå dit og slå 
kaldt vann på dem, og således 
slukke villfarelsens ild. Nei, 
mente jeg, vannet virker ikke 
slik. Men pryl skal disse lømler 
ha, og det grundig også. Dere vet 
vel at da Frelseren renset temp-
let, da gjorde han en svøpe og 
gjennompisket disse hyklere som 
gjorde templet til en røverhule. 
"Vel talt", sa Lundgren fra Høg-
kullan. "Men far litt varsomt 
fram med min husmann, så han 
ikke blir arbeidsudyktig til i mor-
gen, for jeg har meget korn ute 
som må berges". "Du har ikke 
den rette nidkjærhet, Lundgren", 
sa jeg. "Forøvrig kan du overta 
ham selv, så kan du gi ham så 
meget du synes passer. Da har du 
jo ingenting å besvære deg over 
etterpå". "Men", tilføyet jeg, "nå 
må vi gå viselig fram for at de 
ikke skal kunne gjøre ansvar 
gjeldende mot oss senere, for 
ingen vet hva deres læremestre 
kan sette dem opp til. Før vi 
krummer et hår på deres hode, 
må vi få lyset slukket og binde 
lommetørklær for ansiktene, sa 
ingen kjenner oss igjen. Siden 
lugger vi og slår dem til de har 
fått nok. Ingen, verken kvinner 
eller barn, må skånes". 
Derpå tok vi oss alle en styrketår 
og la ut på vår "misjonsreise". 
Jeg kjente meg rent ut beveget 
ved tanken på det storverk vi var 
i ferd med å utføre. Jeg syntes 
nesten jeg var en ny Gideon som 
var på vei for å slå midianittene. 
Vi var straks ved husmannsplas-
sen og begynte å utspeide slag-
marken gjennom vinduet. Der 
inne satt et dusin menn og vel så 
mange kvinner. På bordet ved 
hjørnevinduet brant et enslig 
talglys, og ved siden av satt min 
husmann cg leste i en bibel, 

mens de andre andektig lyttet 
til. — Den hovmodige sjel, satt 
han ikke der og gjorde seg like 
stor som vår prost. — Men vent, 
du gubbe lille. Du skal snart få 
erfare hva som er deg beredt. 
Snart skal du ligge i støvet for 
våre føtter og vri deg i smerte 
under vår kristelige tukt. Og så 
sant jeg heter Erik Ersa skal der 
innen midnatt ikke være mere 
lesere igjen i dere enn det er i 
min katt. . . Ja, slik talte jeg ved 
meg selv mens jeg sto utenfor 
vinduet og tittet inn til de intet-
anende husmenn. 
Nå gubber, lommetørklærne for 
ansiktet, og så stormer vi på. — 
Døren gikk opp med brak og 
bulder. Vi stormet inn og fram til 
bordet hvor vi fikk lyset slukket, 
og så begynte krigen. 
For min del fikk jeg snart med 
begge hendene tak i håret til en 
leser, og jeg bearbeidet ham etter 
beste evne. Leseren stønnet og 
bar seg, så jeg forsto at det tok. 
Men det var en villstyring til å 
bite fra seg. Om jeg hadde våget, 
skulle jeg skreket, så ondt gjorde 
det. Men vi var blitt enige om 
ikke å gi en lyd fra oss. Vi var 
nemlig ikke helt sikre på om vårt 
angrep kunne påtales som brudd 
på privatlivets fred. Derfor gjaldt 
det ikke å røpe seg på noe vis. 
Våre hender arbeidet virksomt i 
lesernes hår, men det var for-
skrekkelig så de bet fra seg. Den 
jeg hadde fått tak i, rev nesten alt 
håret av meg på den ene siden av 
hodet mitt. Det har siden aldri 
villet vokse riktig ut igjen. 
Til slutt var vi alle innviklet i en 
intens kamp, bearbeidende hver-
andre alt det vi «kunne. Intet rop 
hørtes. Bare tunge stønn. Men vi 
begynte å forstå at det var ikke så  
——–>  
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lett som vi hadde tenkt å få ut-
ryddet leseriet i Farnebo. 
Endelig bar det på dør med oss 
alle sammen. Slagsmålet fortsatte 
en stund på den mørke gårds-
plass, hvoretter vi 
litt etter litt kom løs fra hverand-
re, og skiltes ad. — Kommet ut 
på veien oppdaget jeg til min 
store forferdelse og gremmelse, 
at jeg i mørket hadde tatt feil 
person, så at min venn Jan An-
derson og jeg hele tiden hadde 
vært i hårene på hverandre i den 
tro at det var leserne vi tuktet. 
Det varte lenge før jeg riktig 
kunne tilgi Jan Anderson hans 
framferd mot mitt arme hode. 
Omsider var vi atter samlet i mitt 
hjem, blodige, hårløse, mørban-
kede og elendige. Jeg måtte 
straks gå til sengs, og mine 
drenger fikk ordre om å skysse 
de andre til deres respektive 
hjem. For alle hadde fått så pass 
at spaserturen hjem ble for an-
strengende for dem. — Jeg 
gremmet meg bittert over at min 
venn Jan Anderson hadde fått all 
den tukt jeg hadde bestemt til 
leserne, cg hans forbitrelse her-

over var ikke mindre. Vi hadde 
dog det stille håp at de andre 
hadde vært heldigere i sitt arbeid 
enn oss. Men ingen hadde trodd 
at leserne skulle være slike vill-
basser til å forsvare seg. . . . Våre 
kropper bar tydelige merker her-
om. 
Jeg sendte min hustru bort til 
hus-mannen dagen etter for å få 
rede på om noen var blitt forder-
vet under vårt angrep. For min 
samvittighet begynte å plage 
meg mer og mer. Men min hust-
ru kom tilbake og fortalte at alt 
sto vel til på husmannsplassen. 
De hadde fortalt at kvelden i for-
veien, mens de var samlet til 
møte, hadde noen ville, maskerte 
personer trengt seg inn, slukket 
lyset og kommet i et villt slags-
mål innbyrdes... . Da de endelig 
hadde fjernet seg, var lyset blitt 
tent igjen og møtet hadde fort-
satt. 
Nå ble det klart for meg at vi alle 
hadde tatt feil av hverandre inn-
byrdes. l stedet for å ligne oss 
med Gideons menn, ble vi nå lik 
midianittene. For det heter jo om 
dem at Herren vendte den enes 
sverd i leiren mot den andre. 

Etterhånden kom jeg til erkjen-
nelse av at det som hadde inn-
truffet, nok var det rette. For 
egentlig hadde vi jo ingen rett til 
å gripe forstyrrende inn i våre 
husmenns gudsfrykt. De var jo i 
grunnen, blitt både bedre og nyt-
tigere enn før, og la for dagen et 
uselvisk liv. 
Denne bedrøvelige hendelse før-
te så til at jeg ble vakt, og innen 
kort tid inntrådte et vendepunkt i 
mitt liv. Jeg ble en fortapt synder 
som måtte søke frelse ved det 
samme kors som mine husmenn. 
Ja, så fortalte den gamle Erik 
Ersa i den vakre St. Hans natt. 

(Oversatt fra svensk.) 
* * * 

Bestill LYS  
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akf-evje@online.no  

Ny toppaktuell bok om  
sulten i verden 

Mens den rike verden stort sett er opptatt av sin vel-
stand og katastrofene som rammer den p.g.a. dens 
grådighet, sulter tusener i hjel hver dag. Ca. 25 000 
er det, og 18 000 av dem er barn. Den verste seigpi-
ning en kan tenke seg må være å sulte i hjel. Skape-
ren av himmel og jord ga oss en vidunderlig verden 
som rett forvaltet etter Hans forskrifter i fred og til-
fredshet — kunne fø oss alle i Gudsfrykt med nøy-
somhet.  Men da må vi forstå og prioritere denne 
fundamentale gjerning det er å forvalte skaperverket 
slik at naturressursene kan skaffe oss mat og råstof-
fer som skal til for å bære livene våre—ikke nedvur-
dere bonden og  dette arbeidet over hele kloden. Sli-
ke fundamentale ting kan du lese om her. 
Boken er artikkelsamling på 104 sider med en rekke 
fargebilder fra forfatterens arbeid i Etiopia, Mali og 
Tanzania. Prisen er satt så lavt som kr. 98,- for at 
ikke prisen skal hindre noen fra å få tak i dette av-
gjørende stoffet! Bestilling: AKF/Krossen Media 
Pb. 196 4734 Evje, akf-evje@online.no 
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Klipp og Kommentar 
Om menighet og samfunn. Gud er Gud for begge regimenter. 

NETANJAHU  
PÅ SITT BESTE  

Etter Gasa-krigen i januar hadde 
det britiske TV et intervju med 
statsminister Benjamin Netanjahu. 
Intervjueren spurte:  
 
"Hva kommer det av at så mange 
flere palestinere ble drept i denne 
konflikt enn israelere?” Netanja-
hu: "Er du sikker på at du ønsker 
å starte dine spørsmål på denne 
måten?"  
Intervjueren: "Hvorfor ikke?"  
Netanjahu: "Fordi i andre Ver-
denskrig ble flere tyskere drept 
enn engelskmenn og amerikanere 
tilsammen, men det er ingen som 
tviler på at krigen var forårsaket 
av tysk angrep. Og som svar på 
det tyske blitz på London utslettet 
engelskmennene hele byen Dres-
den, brente til døde flere tyske si-
vile enn antall mennesker som ble 
drept i Hiroshima. Enn videre 
kunne jeg minne deg på at i 1941, 
da R.A.F. (Royal Air Force) prøv-
de å bombe Gestapos Hovedkvar-
ter i København, var det noen av 
bombene som ikke traff sitt mål 
og falt i steden på et danskt barne-
sykehus der 83 små barn ble 
drept. Kanskje du har et annet 
spørsmål? — 
 
Senere ble Netanjahu spurt om 
hva han synes om Israels okkupa-
sjon av arabisk land. SVAR: 
"Dette er vårt land". (Fra Karmel) 
Lys kommenterer 
Det er befriende å høre en statsle-
der som ikke er redd og som kan 
sin historie og sine saker så vel at 
frekkissene ikke har nubbesjanse 
overfor en statsmann som vet hva 
han snakker om og ikke bare en 
plaprende retoriker — slike som 
det er så alt for mange av i dag. 
Forførende røster. 

Europarådet mot 
MOR! 

Det ufattelige rådet er gitt fra Eu-
roparådet at ordet MOR bør 
fjernes fra vokabularet fordi det 
minner om en bortgjemt ved kjøk-
kenbenken osv. Tidligere stor-
tingspresident Jagland er nå blitt 
deres gen.sek. 
 
Det samme Europaråd har fattet 
vedtak om at Sveits bør fjerne 
sitt folkevedtak mot islamske 
minareter. Akkurat som de har 
noe som helst med å ta makten fra 
folket i nasjonalstatene om hva 
slags rettsregler som skal gjelde 
hos dem. 
Nå en skal kommentere MOR-
rådet, er det bare ufattelig hvor 
destruktive — ja direkte djevelske 
krefter som har fått tak i Europa 
og deres institusjoner. Mor føder 
og ammer og er kanskje det første 
ordet et barn lærer og får trygg til-
knytning til. ”The basic trust” —
basaltryggheten — som er funda-
mental for hvordan mennesket 
skal fungere senere i livet. 
 
Som ungdom gikk syklet jeg fort 
forbi Faret asyl i Skien. En 
kveld —kanskje flere — hørte jeg 
som et langtrukket hyl fra en pasi-
ent: Mooooor.  Ved flere anled-
ninger har jeg merket meg denne 
dyptloddende regresjon hos ald-
rende hjelpeløse mennesker — til-
bakevendelse til mor og det tryg-
ge og snille. Det og den som ville 
dem vel. Nå skal de destruktive 
åndskrefter i et utdøende Europa 
fjerne MOR — samtidig som de 
gripes av avguderiet og er utdøen-
de folk og nasjoner p.g.a. sterkt 
synkende barnetall. Les gjerne om 
igjen redaktørens dikt: ”Lysene 
slukkes nå over Europa”. 

 

Kornkriser igjen og 
igjen 

Kornet er ”gullstandarden” i den 
biologiske verden — som gullet 
er det i pengeverden. Det er bare 
det at maten er av en helt annet 
verden enn pengene. Det er maten 
vi lever av  - og det typiske for 
Bibelen og jødene er at GT skri-
ver om de syv hellige frukter - 
hvorav hvete og bygg er de to 
første.  
For øvrig hviler hele verdens liv 
og helse på noen ganske få grasar-
ter som hele kornfamilien tilhører. 
Og disse hviler igjen på god 
jord  - for det er ikke hva som 
helst jord som kan bære fram 
skikkelige kornavlinger som bæ-
rer menneskeliv og er viktig kilde 
også som dyrefòr. Dette er noe 
som  ikke økonomer og ingeniører 
og samfunnsplanleggere av ymse 
slag synes å ha den minste forstå-
else for — knapt nok naturvernere 
som er opptatt av alt annet enn 
menneskelivets bærekraft.  
Dette er direkte skremmende når 
en ser hvordan det har utviklet seg 
med naturressursene rundt om i 
verden. Forørkning, flommer osv. 
osv rykker fram med stormskritt - 
og ødelegger store jordvidder og 
produksjonspotensial og under-
graver ikke bare matsikkerheten, 
men i stor utsrekning også ver-
densøkonomien som World 
Watsh Inst påpekte for mange år 
siden. Nå siger verden sakte inn i 
den ene kornkrisen etter den and-
re. Vi hadde en i 2006-2008 — og 
en ny synes under oppseiling. 
Verdens regjeringer lovet at de 
sultne i verden skulle reduseres 
fra 500 millioner til 250. Det gikk 
motsatt, og nå passerer vi en mil-
liard. Årsak: man forstår ikke be-
tydningen av forvaltning av ska 
——–> 
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Fedrenes lange kristningshistorie 
skjules og fordunkles?     

  

 Av Jørgen Høgetveit 

 Hvorfra og hvordan inntok 
kristendommen Norge. Har vi 
fått vite hele sannheten om våre 
røtter til Kaukasus og Midtøsten, 
ja endog til jødene og den lange 
kampen mot Romerriket i øst 
og vest – riket som nå kommer 
igjen? Etter profeten Daniel skal 
Romerriket vokse seg sterkt 
igjen – men til slutt knuses av 
Guds rike. (Daniel 2,34 – 35 og 7, 
27) 
  
Våre røtter og stadige kamp 
med Rom 
Jeg har jo lest store deler av Snor-
re ,og etter som årene går, er in-
teressen for historie økt og ikke 
bare om egne familiære røtter – 
men ikke minst mitt folks røtter – 
og spesielt våre kristne røtter som 
man nå om dagen hogger over 
med stor lyst. 
Påvirkningen som vikingene fikk 
ved sine herjetokter mot Europa 
og spesielt mot England og Skott-
land er vel kjent, mens påvirk-
ningen mot Midtøsten er mer eller 
mindre fortiet – selv om det er ty-
delig at de må har vært kraftige.  
Som en sammenfatning allerede 
nå – synes våre forfedre under-
lig nok å ha vært i en sammen-
hengende kamp mot Romerri-
ket fra sitt opphav i Midtøsten i 
øst og til de møter de igjen i 
vest – akkurat som jødene igjen 
og igjen var i konflikt med de 
store riker inntil Romerriket 
nærmest utslettet dem i år 70 og 
140 etter Kristus. Det uhyggeli-
ge keiserdømmet var i de siste 
årene styrt av keiser Hadrian 
som også bygde den store mu-
ren tvers over England (i vest), 
dyrket homofilien og kom i 
voldsom konflikt med jødene og 
druknet jødeoppstanden i blod. 
Han knuste Jerusalem og steng-

te jødene ute fra byen.  Han var 
en stordyrker av Zevs og laget 
store idrettsleker og tok i den 
anledning navnet Olympos! 
  
Romerriket i øst 
Men Romerriket trengte ikke bare 
vestover – men også østover og 
truet på firehundre-tallet folkesla-
gene som bodde oppover ved 
Svartehavet – mot det Kaspiske 
hav og Kaukasus. Ti stammers ri-
ket av jødene var jo tatt av herske-
ren i Ninive ca 750 f.Kr. og ført 
øverst opp i Kaldeerriket langt 
nord for Babylon. Da så Ninive 
gikk under – ca hundre år etter at 
profeten Jonas hadde reddet 
dem – trakk jødene videre nord-
over langs de store elver og spred-
te seg over store områder som 
man i dag ikke har noen skikkelig 
oversikt over. Men i Aserbardjan 
var det tydeligvis folk som dyrket 
jødenes Gud. Thor Heyerdahl 
skriver om at der finner vi også 
den første kristne kirke. Her bod-
de og bor Udinfolket – og antage-
lig er det herifra han kom denne 
høvdingen som i Norden ble dyr-
ket som avguden Odin og krist-
ningsætta, Ynglingeætta stammer 
fra. Han skal under press fra ro-

merne ha flyktet vestover til han 
kom til Saxerland hvor han satte 
igjen 3 av sønnene sine. Så sendte 
han kona foran seg til Sverige. 
Hun ble godt mottatt og han kom 
etter og etablerte seg i Sigtuna. 
Heyerdahl skriver i ”Ingen gren-
ser”: ”Romerne kom til Aser-
bajdsjan kort tid etter at Odin 
hadde forlatt sitt hjemland fordi 
han visste at de (romerne) var 
på fremmarsj.” Deres felttog til 
Kaukasus er dokumentert. Hey-
erdahl forklarer nøye hvorfor 
Snorre nok har rett i det han 
sier om disse reiserutene vest-
over til Tyskland og Sverige, 
osv.  
  
Nordens reiser til Midtøsten og 
Jorsal 
Sverige kalles hos Snorre Svitjod, 
og det store Svitjod lå i Kaukasus 
ved Svartehavet. Aserbardjan var 
det første landet som ble kristnet, 
og det ble bygd en kirke. Det er 
underlig å se hvordan Tore Hund 
etter slaget på Stiklestad og var 
med å drepe Hellig Olav, reiste på 
botsferd til Jerusalem og ligger 
begravd der. Halvbror til Hellig 
Olav – Harald Hårdråde - flyktet 
også fra slaget til slekt i Gardari-
ket og videre til Miklagard hvor 
han ble sjef for keiserens vaktstyr-
ker. Han herjet ca 70 byer i Nord 
Afrika og sendte kapitalen til Gar-
darike. Sigurd Jorsalfar fòr til Jø-
deland med mye mannskap og 
reiste tilbake via Miklagard – i 
dag Konstantinopel. Og Olav den 
hellige seilte på en av sine første 
ferder mot Jerusalem – men ble 
stoppet av at han så Olav Trygg-
vason – hans fadder – i en drøm. 
Han sa han skulle snu og reise 
hjem og innta Norge.  
 
Fort n.s——> 
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Det gjorde han. Alt dette og mer 
til forteller oss om mange og 
lange linjer og stort fellesskap 
med Midtøsten, Israel og jøde-
dommen. Veiene måtte være kjent 
og kanskje også et visst fellesskap 
i språkene for at de kunne forstå 
hverandre. Snorre har tydeligvis 
store geografiske kunnskaper. 
Hvorfor lærer vi så lite om dette i 
våre skoler? Vi må få mye mer vi-
ten og tenkning fra disse traktene 
enn vi har fått til nå. Vi må lære å 
kjenne våre røtter – og ikke stues 
full av fremmede og onde ideolo-
gier. 
  
Kristningskongene av 
Ynglingeætta 
Når man på denne bakgrunnen ser 
hva de norske kristningskongene 
hadde fra Midtøsten og kanskje 
endatil med islett fra de jødiske 
stammer, blir det uhyre interes-
sant. De var altså blitt presset av 
romerne i øst som nærmet seg 
Kaukasus - og nå møtte de ro-
merne igjen i vest. Da er det kan-
skje ikke så rart at de gamle vi-
kinger satte i gang geriljavirksom-
het mot katolikkene og den ro-
merske framrykking i Europa, det 
de kanskje oppfattet som romer-
velde også i kirkene i England. 
Det de kanskje ikke var så opp-
merksomme på, var at etter at 
englenderne hadde jaget romerne 
ut av England rundt år 400 – så 
ble landet kristnet helt utenom 
den romerskkatolske kirke av folk 
innerst i Middelhavet. (W. Chur-
chill) Men ettersom de gjennom 
vikingferder og handelssamkvem 
ble kjent med englenderne og bl.a. 
kong Albert med flere – ble de 
vunnet for kristendommen og sør-
get for at Norge ble en kristen 
rettsbastion med Mosterlov 
(1024) som kvittet seg med ka-
tolske innslag fram til kong Sver-
re talte Roma midt i mot. Loven 
sa: ”Det første i vår lov er at vi 
skal bøye oss mot aust og be til 
Kvite Krist,-”, men ikke makten i 

Rom! Men selv om katolikkene 
var knekt i Norge, snek de seg inn 
med tiggerordenen på 1100-tallet 
og skaffet seg makt som de etter 
hvert brukte til å sende Norge inn 
under Rom og elendighet – helt til 
Luther kom og Danmark-Norge 
hev ut hele pavestyret fra landet i 
1537.  
Grunnloven vi fikk i 1814, var 
tuftet på Sinailoven og gammel 
norsk kristenrett. Derfor het den 
også Restaurasjonen fordi det var 
restaurering av denne gamle retten 
med røtter ned i Ynglingeættta og 
Israel, Moseloven og Mosterlo-
ven. Vi bygde landet med RETT 
LOV og ikke med u-lov – uten 
bærekraft.  
Språkmannen og forsker Kjell 
Aartun i boken ”Et forskerliv i 
janteland” hevder sågar at norske 
runer har fellestrekk med gamle 
semittiske alfabeter, ja, kanskje 
jødiske skrifttegn. Mye annet kun-
ne vært nevnt fra vår historie. Der 
er våre røtter og vår arv som vi 
prøver å glemme og fordunkle 
så godt det lar seg gjøre - så vi 
kan bli fri fra Han som vil oss 
alle vel endog med Sitt eget rett-
ferdige blod. Der er fedrene 
våre og hva de stod for som 
bygde landet vårt til et Kristus-
lydig land.  
  
 
 
 
Norges konger har en lang 
kamp mot Romerriket – som sy-
nes å stamme helt fra deres 
hjemland i øst – til kong Sverre 
som ”talte Roma midt i mot” til 
protestantismen hev dem ut. Nå 
slipper vi fram de som kristnings-
kongene bekjempet fra Rom, og 
muslimene som trengte inn i By-
sants og gjorde verdens største 
kristne katedral – Sofiakatedra-
len - om til en moské, samt at vi 
utrydder store deler av etterslekta 
og oppløser ”det første riket”, ek-
teskapet, med u-lover! Så flyktet 
de lærde og den Østromerske kir-
ke til Moskva som siden har hatt 
hegemoniet. Vår sivilisasjon er på 

vei mot undergangen. Maken til 
dårskap og historieløshet kan 
man bare se i det gamle Israel 
da de forlot Gud og ville være 
som alle andre. Da gikk det dem 
virkelig ille. 
  
Våre røtter fordunkles bevisst? 
Det er underlig å se hvordan ro-
mermakten har kjempet mot jøder 
og kristne i gjennom århundrerne 
både i øst og vest med sin makt og 
vranglære (bl.a. tilbedelsen av 
mennesket Maria). Det er ikke for 
ingenting at Joh. Åp. Kp. 17 und-
rer seg storlig og forteller at skjø-
gen var drukken av ”Jesu vidners 
blod.” 
Og nå arbeider deres makt på å 
innlemme oss i det gryende Ro-
merriket som skal gjenoppstå – 
men som til slutt skal knuses av 
Gud selv med sitt RIKE. Daniel 
2,34 – 35 og 7, 27. Sannhetens 
bok – Bibelen - er sann tvers 
igjennom. 
   
Da er det kanskje forståelig 
hvorfor verdens barn med stu-
derte professorer og dr. grader i 
spissen til stadighet prøver på å 
skyve Bibelen, men også Snorre 
ut på sidelinja og latterliggjøre 
Heyerdahl og selvsagt kristne og 
jøder som tror på Guds Ord. De 
synes ikke at vi bør vite hvor vi 
har våre røtter, hvem vi er og 
hva Gud har gjort og til slutt 
skal gjøre i denne verden. De vil 
ikke vite av at ”Det første i vår 
lov er at vi skal bøye oss mot aust 
og be til Kvite Krist,-.” Begynnel-
sen på Hellig Olavs lov, Moster 
1024. 
Paralleller på samme forførelsen 
ser vi m.h.p. kampen mot den fun-
damentale skapertroen, underne 
og mye annet. Men Bibelens Ord 
er Sannhet alt sammen. Vi skal 
skjønne det hele fullt ut når det 
skjer – og det kan ikke være så 
veldig lenge før det skjer alt sam-
men i stadig stigende tempo. Da 
kan vi løfte våre hoder mot him-
melen – for vår forløsning stunder 
til. 
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JESU ORD OM ENDETIDEN  

- hefte av Jørgen Høgetveit 
Av prof. dr. scient Ivar Kristianslund 

Sekretæren i Akademi for Kris-
ten Folkeopplysning, Jørgen Hø-
getveit holdt en serie foredrag i 
Haugesund og Omland Israel-
forening. 
 Disse foredragene er nå utgitt i 
et meget lesverdig hefte på 80 
sider med tittelen "Jesu Ord om 
endetiden, historiske røtter til vår 
tid og det som skal skje heret-
ter." Heftet kan bestilles hos 
Akademi for Kristen Folkeopp-
lysning/Krossen Media, Post-
boks 196,4734 Evje. Telefon 
37931053. Fax: 37930157. E-
mail: akf-eyje@online.no. Pris 
kr 45,- per hefte pluss frakt 
Jørgen Høgetveit er en dyptten-
kende og kunnskapsrik bibeltro 
kristen med et livslangt våkent 
engasjement i kristendom og 
samfunnsliv. Han ser klarere enn 
de fleste de store linjer i det som 
skjer i tiden. Høgetveit tilhører 
en gammel misjonærfamilie in-
n e n  M i s j o n s s a m b a n d e t 
(Kinamisjonen) og som sivilag-
ronom har han selv vært misjo-
nær i Afrika. 
I heftet tar Høgetveit først for 
seg Jesu avskjedsord til sine om 
endetiden i Matteus 24 og tilhø-
rende tekster. Videre behandler 
han verdensrikene og åndsarven 
fra henholdsvis Babylon og Isra-
el. Deretter skriver han om ver-
densrikene, oppgjørene i endeti-
den, Israels samling og Fredsri-
kets komme. Høgetveit skriver 
også gode dikt, og har tatt med 
en liten diktsamling som begyn-
ner med et dikt om jøden og en-
detiden. 
Høgetveits hovedanliggende kan 
vel sies å være å advare mot for-
førelser. Han fremholder sterkt 
Jesus ord om ikke å BLI 
SKREMT på avveier og FØRT 
VILL, og skriver at "forførelsen 

har lange og dype røtter fra Ba-
bylon gjennom de store rikene 
og til vår tid. Bibelen forteller 
om disse rikene, og frafallet er 
forutsagt av Jesus, Paulus og fle-
re av apostlene. De taler også om 
lovløsheten som skal komme og 
som har 
s a m m e n -
heng med 
f a m i l i e -
oppløsning-
en, oppløs-
ningen av 
det ”første 
riket” hvor 
man lærer 
retten, kris-
tenretten." 
I oversikts-
k a p i t t e l e t 
skriver Hø-
getveit "Vi 
skal prøve å 
trekke opp 
de store lin-
jene som 
Bibelen for-
teller oss, og om verdenshistori-
en og rikene slik Bibelen ser 
dem - og vi senere kan registrere 
dem ved det som har skjedd. 
Linjene fra Babylon til Rom, fra 
giljotinen i Paris til gulag i Sibir. 
Gjennom det skal vi få innsikt i 
det som skal skje senere. Det er i 
betydelig grad noe helt annet enn 
den historien vi lærer i våre sko-
ler. Det går EN LINJE MED 
VERDENSRIKENE OG DE-
RES ÅNDSARV - OG EN LIN-
JE GJENNOM BIBELENS 
LØFTER OG JØDENES ÅND-
SARV; GUDS FRELSESPLAN 
OG FRELSESØKONOMISKE 
PLAN, JESUS OG HANS 
FOLK - JØDENE." 
Videre skriver han: "Gjennom en 
del profetiske skisser av RIKER 

SOM VI FINNER I SLUTT-
OPPGJØRENE, skal vi prøve å 
skaffe oss et visst overblikk. Det 
gjelder både hva som skal skje i 
Midt-Østen, med Israel og med 
Europa, ikke minst det kontinen-
tale Europa. Vi kommer da inn-

om noen dagsak-
tuelle begivenhe-
ter som Bibelen 
omtaler som vee-
ne - som fører 
fram til det ende-
lige storoppgjør 
og Gudsrikets 
g jennombrudd 
med tusenårsri-
ket for Israel, 
F r e d s r i k e t . . . . 
Skal vi bli bevart 
i troen og på rett 
side i de store 
globale oppgjør 
er det avgjørende 
viktig ikke å bli 
ført vill fra tro-
e n s  g r u n n 
'rettferdiggjort 

ved tro alene på Ordet og nåden 
alene” - for da vil vi lett komme 
over på feil side i de store opp-
gjør som ni ruller opp på histori-
ens horisont med Israel og Midt-
Østen i Fokus."  

 
Stoffet på de foregående 
sider er hentet fra dette 
heftet som har en fyldig og 
detaljrik gjennomgang av Bibe-
lens profetier. Her er solid doku-
mentasjon med navn, hendinger 
og årstall for historikken - som 
peker tydelig fremover mot hva 
som skal skje. 
 

Kr. 45,-  + fr.  
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allerede i dag er globale - ver 
densomspennende. Begge har 
det trekk at de hater og forfølger 
de troende og jødene for de vitner 
om Gud. Endetiden kjennetegnes 
av antikristelighet og antisemit-
tisme - som vi allerede ser det. 
Men denne enheten da - skjøgen 
på dyret  - hvordan går det med 
den? Som vi har sett gjennom 
historien, har disse to kreftene i 
Europa et dødelig hat til hverand-
re - og har det fremdeles. "Dyret 
hater skjøgen" - det ødelegger 
henne - og "henne selv skal de 
brenne opp med ild." J.Åp. 
17,16-17. 
Den 27. okt. 1942 spør den kjente 
engelske forfatteren H.G.Wells i 
"The Times": "Hvorfor bomber 
vi ikke Rom?" Han skrev videre: 
Rom er ikke bare kilden og sente-
ret for fascismen, men det har 
også vært pavens sete - han som 
har vært en åpen alliert av nazi-
fascist-shinto-aksen (Berlin-
Rom-Tokio-aksen) siden han 
kom på tronen. Han har aldri he-
vet sin stemme mot aksen, han 
har aldri fordømt aggresjoner, 
mordhandlinger og grusomheter 
som de har påført menneskehe-
ten, og gir seg ut for å stifte fred 
og ber om tilgivelse - hvorfor 
hensikten åpenbart bare er den å 
hjelpe disse forbryterne til å unn-
komme -. . . Hvorfor bomber vi 
ikke Rom?" Han så klart hvor 
det åndelige og politiske ondet 
kom fra, men det var ikke de pro-
testantiske riker som skulle gjøre 
den jobben da. Den jobben skal 
"Dyret" og ilden gjøre når anti-
krist av jorden stiger fram mot 
Kristus fra himmelen. Og det 
kommer. 
 
En  synes at nyhetene bringer in-
teressante opplysninger om at 
Rom har gjort en stor innsats  for 
å gi makten til Dyret ved  å  
"frigjøre" rikene fra Polen og inn-
over og østover i det tidligere 
Sovjetunionen slik at storenhe-
ten kan dannes.  I spissen har 
det gått en rekke katolikker fra 
Lec Walesa i Polen og videre øst-

over. "Time" hadde en stor artik-
kel for en del år siden som de 
kalte "The holy alliance". Det var 
Reagan i samarbeid med katolske 
toppfolk som started undergra-
vingen av kommunismens makt i 
Polen - og de lyktes så langt. 
Men hverken  det antiteistiske 
Dyret i Russland eller det revolu-
sjonære og mer eller mindre tota-
litære  Europa, er ikke særlig glad 
i religionen og pavekirken.  
Vi ser ganske klart konturene av 
det siste dyret til Daniel - en slags 
Nimrod nr. II - det dyret som 
skulle komme igjen og være ver-
re enn de alle - et Romerriket II 
med antikrist i spissen. 
 
Den totalitære undertrykkende 
ånd og struktur med de dype 
røtter ned i Babylon  ser en 
både i kirke og samfunn. Den 
har fulgt rikene og kirkene på 
Kontinentet som en ond slag-
skygge i hundreårene. Fru 
Thatcher har helt rett i det vi 
siterte henne på  -  og det sam-
me har OVS i sine grundige 
analyser.   
 
Det er uhyre interessant å se at de 
store media i Norge som Aften-
posten (28/2-02) og Newsweek 
samme tid, skriver om at EU nå 
utvikler sin nye konstitusjon, 
grunnlov. Og  pave Johannes 
Paul II holder sin årlige tale hvor 
han sier at "religionen blir mar-
ginalisert i den Europeiske Uni-
on. - - Paven pekte spesielt på 
at forslaget til en "EU-
grunnlov" ikke inneholder noe 
om religion eller religiøse for-
samlinger."  Samtidig følger pa-
ven opp sitt store mål: Et sam-
menhengende rike fra Middelha-
vet til Ural - og terger på seg pat-
riarken i Moskva - overhodet for 
den russisk ortodokse kirke med 
arven fra Konstantinopel. (Aft. 
16.feb.02). Her brygger det opp 
til den store kontrovers i Skjø-
gen som Dyret knapt vil finne 
seg i om en stund.  
Svært interessant er det da å  
minnes den avdøde belgiske 

utenriksminister Paul Henri 
Spaak som tidlig erkjente beho-
vet for den sterke mann til å 
lede Europa da han sa:  
"Hva vi behøver, er en person 
av høyeste orden med omfat-
tende erfaring og stor autoritet, 
med vidtrekkende innflytelse 
og stor energi. La han komme, 
og la han komme snart." Ver-
denssamfunnet lengter etter en 
ny sterk mann, en ny Fùrrer 
sier Jørn Nilsen fra sin utkikks-
post mot EU i Danmark. 

* * * 
”Ja, vi elsker dette  

landet” 
”Fra  det  høye Sverre talte, 
talte Roma midt i mot.” 
Slik skriver Bj. Bjørnson denne 
sannheten i korte presise orde-
lag om vår siste kristningskonge 
i rekken av mange norske kong-
er som bekjempet pavemakten 
fra Rom. Det var kanskje ikke 
så rart når en tenker over at 
Odin — deres opphav hadde 
flyktet for Romerrikets fram-
rykking mot Kaukasus på 400-
tallet — og nå møtte de de igjen 
på vei ut Gibraltarstredet med 
samme makthunger. 
Enda grundigere har Fredrik 
Paasche skrevet om kong Sver-
re i dette fyldige verket om 
kong Sverre. Det er en gammel 
bok, men kan sikkert fås på an-
tikvariat — eller i det minste bli 
lånt fra sentrale bibliotek.* 
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Av Jørgen Høgetveit  
 
I Aft.s kronikk 21.3. d.å. skriver 
tidligere rektor ved UIO og tidl. 
stortingspresident Inge Lønning 
følgende: ”Verdiene i Grunnlo-
ven.  
Behovet for gjennomgang av 
Grunnlovens menneskerettighets-
vern forsterkes av den nye § 2 
som Stortinget vil vedta i løpet av 
kommende år, skriver Inge Løn-
ning.  

Med ny § 2 vil Grunnloven for 
første gang fastslå hvilket verdi-
grunnlag det norske samfunn er 
bygget på. Merkeåret 2014. I 
2005 reiste en dagskonferanse på 
Eidsvold spørsmålet «Hva skal vi 
gjøre med Grunnloven?» Tanken 
var å aktualisere føre-var-
prinsippet i god tid før det neste 
store merkeåret: Tilsier ikke 
Grunnlovens alder at den treng-
er en skikkelig ansiktsløftning? 
Hverdagssvaret på spørsmålet hva 
vi skal gjøre med Grunnloven, er 
enkelt: Det samme som vi har 
gjort siden 1814, nemlig å for-
bedre den når behov melder 
seg. Oppskriften er gitt i § 112 
og kan settes på den klassiske 
formel «forandre for å bevare». 
” (Uth.av meg) 
Maken til upresist tåkeprat skal en 
lete lenge etter. Det er ikke det 
minste rart at det går med Norge 
som det går – når en tidligere stor-
tingspresident kan gå hen å påstå 
slikt tøv. Man kan forstå han på 
bakgrunn av at han var sentral i 
kommisjonen i forhandlingene 
med katolikkene som forhandlet 
bort den ”evangelisk-lutherske” 
lære om rettferdiggjørelsen i do-
kumentet ”The joint Declaration”. 
Rettferdiggjørelsen er selve kjer-
nen i den ”evangelisk lutherske 

tro” som også ble basis i Grunnlo-
ven. På denne måten baner man 
veien for den videre sletting av 
den kristne nasjonalstattenk-
ningen med sikte på innlemmel-
se i EU og tilbakevending av 
Den norske kirke til Rom. Det 
er det åndelige fundamentet 
som er den sterkeste bremse-
klossen. 
Det Inge Lønning skriver, er det 
rene tøv – for ikke å si et mester-
stykke i forførelse. Selvsagt har vi 
visst hva verdigrunnlaget for det 
norske samfunn var og er. Det var 
og er det menneskesyn og ånd 
som den evangelisk-lutherske re-
formasjon og vekkelseskristen-
dom brakte vårt folk. Menneske-
rettene finner I.L. fra § 96 og ut-
over. Og forandring er ikke tillatt 
ut fra Høyres slagord «forandre 
for å bevare». Forandring som 
strir mot den evangelisk lutherske 
ånd er tvert i mot forbudt. Skjer 
det, er det gjenstand for Riksrett. 
Vår første utenriksminister og 
stortingspresident Jørgen Løvland 
sa noe helt annet enn I.L. da han 
talte på Eidsvoll i 1914.  
 
Slik talte Løvland: 
STORTINGSPRESIDENT 
JØRGEN LØVLANDS TALE 
TIL KONGE, STORTING OG 
REGJERING I RIKSFOR-
SAMLINGENS SAL PÅ EIDS-
VOLL  17. MAI 1914 
  
Majestæt! 
Mine herrar, tingmennar og riks-
raader! 
Kjære medborgarar! 
  
Her og idag for 100 aar sidan sette 
det norske folket seglet under den 
grunnlovi, som var ferdug dagen 
fyrr, med aa velja sin eigjen 
konge og dermed kunne gjera for 

al verdi, at no stod Norigs gamle 
rikje atter fullskjipa og tok romet 
sit att millom dei sjølvstendige, 
frie og sjølvstyrde rikje. 
Her og idag. 
Det var Norigs store Magna 
Charta Libertatis, som vart 
kunngjort av det suveræne folk. 
Idag for 100 aar sidan. 
Dette er den største og fagraste 
minnestund me hev upplivt. 
Me ser dei for oss idag her i salen: 
Her stod Georg Sverdrup, der sat 
Christie og nedyver benkarne sat 
dei 110 andre folksens sendemen-
nar. Dei spyr: 
Den arv me gav dykk, — korleis 
hev Di vakta han, korleis hev Di 
brukt han? Og Gud skje lov! 
Me kan hugheilt møta fram til 
reikneskap. 
 Liksom kong Christian Frederik 
og sidan Christie  og hans Storting 
fekk berga grunnlovi gjenom dei  
store vandar og faarar i 1814, so-
leis hev folk og ting  sidan varna 
og verga henne mot aatak, mot 
vrang»  tyding og mot misbruk, 
og me hev tekji burt dei  telleggi 
og dei brigde ho fekk med unio-
nen. So grunnlovi av 17de mai er 
gjeldande idag, er enno det store 
fridomsbrevet for kongerikjet No-
rig. 
 Grunnlovi var som eit ungt og 
friskt tre med rik grokraft, som 
Eidsvollstinget planta i Norigs 
jord. 
 Og treet hev vakse. Det fulle fol-
kestyret hev kome fram i parla-
mentarismen og i den aalmenne 
røysteret for karmennar og kven-
mennar. So treet stend no med 
djupare og vidare røter, med ster-
kare stamme, med høgare og brei-
dare kruna og med rikare blom og 
frukt. 
 Grunnlovi hev vakse seg saman 
med folket og folket med henne. 
——–> fort n.s.  

Tilbake til ROM i nyere tid 
Gr. L. § 2, tidligere stortingspresident  

I. Lønning, m.fl og Norges verdier 
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Tilbake til Rom 
Fort.f.f.s. 
 Og såman hev dei vakse baade 
etter  tidarhøvi. 
 President Sverdrup sagde her: 
«Gjenreist er altså inden Norges 
enemerker Norges gamle konge-
stol.»    
Me veit at denne kongestolen um 
hausten vart flutt ut av landet og 
sjeldan ei kort stund var her hei-
me, og me veit at somtid sette der 
seg ein «unionskonge» i stolen og 
styr de rik j et «utan raad av norsk 
mann». 
 No er kongestolen flutt heimatt til 
kongebyen ved Foldenfjorden, og 
i denne stund sit Norigs konge 
med sit raad av norske mennar her 
i salen. 
 Det heile Eidsvollsverk, grunn-
lovi og Norigs fulle sjølvstøda er 
livande, «so naar federne sjaa at 
paa jordi, dei kann kjenna sit 
folk og sit land.» 
 Men dagen er inkje berre ein 
minnedag og ein  reikneskaps-
dag. Han talar sterkt og aalvor-
samt um  vaare uppgaavur og 
vårt andsvar: han kallar oss til 
aa akta og varna Eidsvollsver-
ket i dei komande tider og paa 
same tid rydja og dyrka, bøta og 
byggja rikjet til større magt og 
vyrdnad, til rikare folkelukka og 
hugnad i alle heimar i by og bygd, 
so dei som møter her um 100 aar 
kan vitna um enndaa større vokstr 
og framgong i alle leider. 
 Me takkar federne for grunnlovi 
og me takkar dei for den tru og lit 
dei hadde til folket og til framtidi. 
 Dei trøystad allstøtt til forsynet 
og til den retferduge sak. Deira 
tru er inkje sviki. Gud hev hal-
de si hand yver Noreg i 100 aar. 
 Gjøv anden fraa Eidsvollstinget 
altid maa vera livande i det 
norske folket! Me samlar oss i 
den gamle bøni: Gud signe 
fedralandet!” (Uth. av meg) 
Kilde: Henta frå ”Menn og 
Minner frå 1905” Gyldendal. 
Torkjell J. Løvland 
  
Løvland takket fedrene for 
Eidsvollsverket og legg merke til 

slutten: Gjøv anden fraa 
Eidsvollstinget altid maa vera 
livande i det norske folket! Me 
samlar oss i den gamle bøni: 
Gud signe fedralandet!” 
På bakgrunn av Grunnloven og 
Løvlands tale er det merkelig at 
man kan si noe så tanketomt tøv 
som Aftenposten lar trykke. Det 
er ufattelig om det ikke har den 
hensikten jeg innledningsvis skis-
serte. Og det skal det ikke så mye 
til å tro, når man har fulgt deres 
politikk, økumenikk og skriverier 
gjennom noen år. 

 

 

 

Jeg gjentar I.L.s påstander:     
”- for første gang fastslå hvilket 
verdigrunnlag det norske sam-
funn er bygget på. - - 

Tilsier ikke Grunnlovens alder 
at den trenger en skikkelig an-
siktsløftning? - -  

Oppskriften er gitt i § 112 og 
kan settes på den klassiske for-
mel «forandre for å bevare». 

Hvis det hadde vært tilfelle at vi 
ikke hadde kjent ”verdigrunn-
laget” for Norge, er det all 
grunn til å spørre om hva stor-
tingspresidenten har styrt etter? 
Hva har båret oss fram til der vi 
er i dag? 

Har alder noe med grunnleg-
gende menneskesyn og prinsip-
per å gjøre? ”Menneske-hjertet 
er så evig og uforanderlig det 
samme” – og også det men-
neskesyn og bære-kraftige ver-
dier  fra vårt evangelisk-
lutherske frigjørende funda-
ment også med loven som stam-
mer fra Sinai og ikke minst lo-
vens andre tavle. Når blir bude-
ne foreldet?At setningen 
”Oppskriften er gitt i § 112 og 
kan settes på den klassiske for-
mel «forandre for å bevare», er 

tøv – kan enhver forsikre seg 
om ved å lese § 112 som lyder:  
”Naar Rigsforsamlingen har anta-
get denne Constitution, vorder 
den Rigets Grundlov. Viser Erfa-
ring, at nogen Deel af den bør for-
andres, skal Forslaget derom 
fremsettes paa et ordentlig 
Storthing og kundgjøres ved 
Trykken. Men det tilkommer først 
det næste ordentlige Storthing at 
bestemme, om den foreslaaede 
Forandring bør finde Sted, eller 
ei. Dog maa saadan Forandring 
aldrig modsige denne Grund-
lovs Principer, men allene 
angaae Modificationer i enkelte 
Bestemmelser, der ikke forand-
re denne Constitutions Aand, og 
bør 2/3 af Storthinget være enig i 
saadan Forandring.” (Uth. av 
meg) 

Dette frihetsbrev for nasjonalsta-
ten Norge og den ånd som har bå-
ret Norge fra den ufattelige elen-
dighet fram til i dag, synes nå 
”eliten” å ville fjerne på sin ville 
flukt tilbake til ROM! 

På Eidsvoll sitter eller satt for øv-
rig I.L. kollega fra H, Lars Roar 
Langslet som leder av 
”Rikspolitisk senter” på Eidsvoll. 
Han er katolikk og ihuga EU-
mann og så vidt jeg husker, akkre-
diterte han pavens folk i Danmark 
til Norge – da han i sin tid var 
statsråd. 

Så de visste nok hva de stelte med 
da de ” I 2005 reiste en dagskon-
feranse på Eidsvold spørsmålet 
«Hva skal vi gjøre med Grunnlo-
ven?»  
Løvland visste det og Wergeland 
med, men på en annen måte - når 
sistnevnte på forsiden av boken 
om Gr.l. skrev: ”Hør meg despot, 
jeg være vill, din pestilents så 
lenge jeg er til. For Norges lov i 
dølens hånd, skal briste dine sla-
vers bånd.” Slaveriet til ROM 
ønsker vi oss ikke igjen – men 
taler med kong Sverre og Bjørn-
son Roma midt i mot.  
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amerikanerne  har til å bære vå-
pen. 
- igjen og igjen har pavemak-
ten forsøkt seg på å knuse protes-
tantismens høyborg i Europa, 
England. Fra den spanske armada 
i 1584, til John Churchills seier 
over Solkongen, Ludvig 14. i 
1704 ved Blenheim utenfor 
Wien, Nelson knuste den fransk-/
spanske flåte ved Trafalger i 
1805, Wellington knekte Napole-
on ved Waterloo i 1815, og tys-
kernes 5 store kriger fra 1864 og 
frem til Hitler ble stort sett stop-
pet av britene og de engelsktalen-
de folk.  
Fru Thatcher har utvilsomt rett - 
når hun taler ut fra britenes histo-
rie og deres store seierherrer fra 
Churchillene og nedover i histori-
en. Opprørene har kommet fra 
Kontinentet og løsningen fra pro-
testantene av engelsktalende folk. 
Det går en ond  linje fra Rom til 
giljotinene i Paris til Sibirs Gulag 
som meget godt er påvist i boken 
"Sammenbruddet fra 1789 til 
1984", av den danske teologen 
Krarup. 
- Under siste verdenskrig lå 
den katolske kirke (kroatene)  
sammen med muslimene  bak 
også de forferdelige ting som 
skjedde mot serberne som be-
kjenner seg til den ortodokse tro 
og har dype historiske røtter inn i 
Russland. ("The Vaticans`s Holo-
caust" Avro Manhatten (1914-
1990).                                      
- Vi ser faktisk litt av de sam-
me konturene den dag i dag i 
konflikten i Midt-Østen hvor 
USA og England står sammen - 
mens Kontinentet og araberver-
denen slår seg sammen mot jøde-
ne igjen. 
- Underlig er det å se J.I. Holm 
skrive i Dagen 6.mars at 
"Romatraktaten tar opp tradisjo-
nen fra Romerriket og Det hellige 
tyskromerske rike. En av de mest 
kjente bygninger i EU-
metropolen heter Charlemagne-
bygningen (Karl den store-
bygningen.) Den første  Ecy 
mynten (forløperen til euro) som 

kom i 1987 , fikk Karl V sin 
kontrafei preget på forsiden. Det 
var keiser Karl (1519-1556) som 
kraftig forfulgte protestantene og 
stevnet Luther for Riksdagen i 
Worms i 1521. Hitler gikk også 
inn for Europas samling - og  Det 
tredje rike. 
Vel, denne arv vil avspeile seg 
mer og mer  
- Om Dyret tror jeg Olav Va-
len-Senstad har rett når han sier: 
"Den antikristelighet vi møter 
hos kommunistene og dens re-
volusjonsledere i Moskva synes 
meg - og mange bibellesere - å 
være av en sådan art at den helt 
u-tvunget passer inn i den beskri-
velse vi får av "Dyret" i Johs. 
Åp. 13,5 f.: "Det ble gitt dyret en 
munn som talte store og spotten-
de ord, og det ble gitt det 
makt. . . .  Og det åpnet sin munn 
til spott mot Gud, til å spotte hans 
navn og hans bolig, dem som bor 
i himmelen. Og det ble gitt det å 
føre krig mot de hellige og seire 
over dem, og det ble gitt dem 
makt over hver stamme og folk 
og tunge og ætt. Og alle som bor 
på jorden skal tilbede  det . . . v. 
16: Det blir gitt alle, små og sto-
re, rike og fattige, frie og slaver, 
et merke i deres høyre hånd eller 
panne, og ingen kan kjøpe eller 
selge uten den som har merket, 
dyrets navn eller tallet for dets 
navn." "Kan det gis en enklere 
beskrivelse som bedre passer på 
et ateistisk, kommunistisk dikta-
tursystem." sier O.V.S.  Muren 
har nok falt, men ikke den anti-
teistiske - materialistiske ideologi 
som har hersket og hersker i 
Russland ennå, og med dype røt-
ter inn i Europeisk revolusjon og 
åndsliv.  
Det var ikke for ingen ting at fru 
Thatcher sa nei takk til Mitterand 
da han ønsket henne velkommen 
til Paris i 1989 for å feire 200-års 
jubileet for Revolusjonen i 1789. 
Hun sa: nei, takk, det ble så lite 
brorskap av det!! Hun kunne godt 
ha føyet til: heller ikke frihet og 
likhet ble det noe av, men et for-
ferdelig blodbad og en rekke kri-

ger som altså britene måtte rydde 
opp i. Disse regimer hviler på 
Darwin og Marx og deres dy-
riske materialisme. Britene løs-
te sine sosiale problem ved sto-
re forkynnere som snudde fol-
ket! 
 - om Skjøgen sier OVS: "Den 
antikristelighet vi møter i den pa-
veledede jesuittfascisme og dens 
ledere i Rom synes meg - og 
mange bibellesere - å være av 
den klare art som vi finner 
beskrevet i 2. Tes. 2,3 f.: her er 
det tale om frafallet. Hvor et fra-
fall skal foregå, må det åpenbart 
først være en tro man kan falle 
fra. At Romerkirken og paven i 
gammel tid har vært den kristne 
tros bekjennere, lærere og for-
kjempere, vil ingen bestride som 
kjenner kirkens historie. Men at 
de fra begynnelsen av Middel-
alderen etter hvert gled inn i fra-
fall og senere er blitt den kristne 
tros verste falsknere, fornektere 
og bekjempere, vil heller ingen 
kunne bestride som kjenner Bibe-
len. På denne bakgrunn får Pau-
lus`ord en ganske påfallende 
utvungen oppfyllelse ved nettopp 
paven. 2. Tes.2,3 f. sier: "La ing-
en dåre eder på noen måte 
(nemlig så at aposteltidens krist-
ne skulle tro at "Herrens dag stod 
for døren" umiddelbart). For 
først må frafallet komme, og 
syndens menneske åpenbares, 
fortapelsens sønn, han som står 
imot og opphøyer seg over alt 
som kalles gud eller helligdom så 
han setter seg i Guds tempel og 
gir seg selv ut for å være Gud . .  
v. 9. Og Kristi komme skjer, etter 
Satans kraftige virksomhet med 
all løgnens makt og tegn og un-
der, og med all urettferdighetens 
forførelse . . . Gud sender dem 
kraftig villfarelse så de tror løg-
nen". Jeg spør: kan det gis en 
enklere beskrivelse som passer så 
fullkomment nettopp på paven og 
det vesen han leder i Rom? " sier 
OVS 
Man skal ha helt klart for seg at 
disse ideologiene - disse -ismene  
——–> 
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Men midt i dette religiøse og 
tyranniske mørke - med Rom 
som verdensmakt  - som for 
Gud altså var tidens fylde - var 
det Gud sendte sin Sønn i syn-
dig kjøds lignelse, den sanne 
frelser, levde med store tegn og 
under, døde og beseiret døden 
ved å stå opp igjen den tredje 
dag etter Skriftene. Til frihet - - 
og evig liv! 
 
Men Guds sanne etterfølgere fikk 
da og siden kjenne den verste for-
følgelse av dette hedenskapet 
som de ikke ville bøye seg for - 
og det skal altså komme igjen. 
Det systemet skapte altså både et 
rått religiøst hedenskap og sam-
funnsmessige tyranner, diktaturer 
av verste slag - som bærer giftbe-
geret i sin hånd full av urenheter. 
 
Vi kan ikke gå inn på alle sider 
ved Roms religion, katolisis-
men, men jeg nevner kort: 
1. Det er bare en mellommann 
mellom Gud og mennesket, Jesus 
Kristus og vi frelses ved tro alene 
på Ham. Vi trenger ikke  Maria 
med barn som blidgjør Far i 
himmelen. Det er ren vranglære. 
Han alene skal vi tilbe og tjene! 
Mariadyrkelsen har en rekke opp-
legg som gradvis skygger for Je-
sus både i himmelen og på jor-
den. Maria er mange ganger av-
bildet slik som Himmeldronning-
en fra Babel med 12 stjerner 
rundt hodet -  som stjernekransen 
vi finner igjen i EU-symbolet.  
2. Bønnekjeden - rosenkran-
sen med 15 sett av små biter av-
delt med større. En medaljong 
har bildet av Maria på - og fra 
denne går det en streng ned til et 
krusifiks. Så ber man om og om 
igjen mens man teller. Dette er 
ikke av kristen opprinnelse, men 
er kjent i en rekke land - også 
blant muslimer. 
3. I Babylon oppstod skrifte-
målet og sølibatordningen, mot-
satt Paradisordningen og det 
"første riket". Skriftemålet slik 

som det blir praktisert, var og er 
en farlig ordning som ga innsikt 
og kontroll. 
4. De har helgener som forfat-
teren mener er en måte å skaffe 
seg flere guder å tilbe for de 
mange aktiviteter som det var i 
det gamle Babylon. Der kunne 
deres helter bli guder. 
5. Obelisker, templer og tårn 
nevnes - også relikvier av døde 
helgener o.a. 
6. Vi kunne gått inn på deres 
nattverdpraksis med det gjentat-
te u-blodige offer og at prestene 
bare deler ut brødet. Dette er jo 
stikk i strid med Jesu egne ord: 
Dette er mitt legeme, som er for 
eder, - - dette er den nye pakt i 
mitt blod; gjør dette , så ofte som 
I drikker den, til minne om meg." 
Bare da "- forkynner vi hans død, 
inntil han kommer." 1.Kor11,24-
26 Dette var det Luther hadde 
mest imot i pavekirken. 
7. Pavedømmet, pavens ufeil-
barlighet når han taler ex. Cat-
hedra og tradisjonen kontra 
Skriften alene - kunne vært 
nevnt, men jeg vil heller be dere 
få med dere heftet "Går den nors-
ke kirke mot Rom". Vi har også 
en rekke gode kassetter av C.Fr. 
Wisløff  om disse tingene. Han er 
den fremste nålevende ekspert 
med doktorgrad på katolsk mes-
se. 
8. Machiavelli og hans Il 
Principe fra ca. 1500 har vel 
også sine røtter ned mot despote-
ne fra Babylon. Machiavelli hev-
det at statens ledere kunne se bort 
fra moralen om det tjente staten. 
Alle totalitære regimer har mer 
eller mindre åndelige røtter hos 
han. Hensikten helliger middelet. 
 
Alt dette og mer til trenger nå inn 
også i de europeiske protestantis-
ke kirker gjennom alt det økume-
niske arbeid som utvikles i.o.m. 
Verdenskirkerådet, Lutherske 
Verdensforbund og flere andre 
globale  fora. Paven ønsker seg 
et sammenhengende rike fra 
Middelhavet til Ural - og kolli-
derer nå med den russisk orto-

dokse kirke i forsøket på å opp-
rette nye bispeseter på russisk 
jord. Vi skal snart se litt på hvor 
Bibelen mener at disse kreftene 
hører hjemme. Vi ser etter hvert 
konturene av det globale sam-
funn og den globale kirke - den 
store enhet i kamp mot  Gud.  
Selv om USA har en selvsagt rett 
til å forsvare seg mot attentatet 
mot "Twin Towers" - kan man 
ikke la være å se den enorme 
symbolkraft som raseringen av 
disse handelens verdenstårn var. 
Flere - bl.a. Jerusalem Post - har 
trukket paralleller til de to store 
tårn i Skriften. 
 
Daniel så det siste store uhyret 
som forenet løven, bjørnen og 
leoparden som skulle komme 
igjen, og Johannes så at det ble 
styrt av Babylons hemmelighet, 
skjøgen på dyret.  
 
Eks. på hvor forferdelig 
åndsmakten  er - ser vi av his-
torien: 
"Og jeg så kvinnen drukken av de 
helliges blod og av Jesu vidners 
blod, og jeg undret meg storlig da 
jeg så henne" v. 6  Klart at apos-
telen undret seg når han så kirken 
"drukken av Jesu vidners blod". 
Kan det være tilfelle? Vi går til 
historien igjen - og undersøker 
hva kirken som var fylt opp av 
kaldeernes astrologi og troll-
dom har gjort bare i nyere tid: 
- etter reformasjonen i Tysk-
land startet pavekirken med jesu-
ittene i spissen en forferdelig krig 
mot protestantene, den såkalte 30 
års krigen som gikk fra 1618 til 
1648. Det sies at den tyske be-
folkning ble desimert fra 18 mil-
lioner til rundt 6. Hun ble druk-
ken av de troendes blod. 
- i Bartholomeusnatten (24. aug. 
1572 og påfølgende dager) i 
Frankrike drepte katolikkene over 
10 000 av hugenottene som disse 
protestantene kalte seg. Noen 
nevner mye høyere tall. De flyk-
tet mot Alpene - og mange mot 
Amerika. Den natten skal være 
noe av bakgrunnen for den retten 
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Rettferdiggjørelsenes betydning for  
mennesket, menigheten og samfunnet. 

  
 Dette er hentet fra kirkehistoriker Ivar Welles bok om M. Luther. Lunde forlag 1946. Det 

er uhyre viktige tanker for ”det norske hus`” fremtid, ikke minst i disse tider. 

PS – se også Rettferdiggjørel-
sen og helliggjørelsens av C. O. 
Rosenius på www.Arven.net 

* * * * * 
Rettferdiggjørelsen sprengkraft 
«Idet Luther gjorde rettferdiggjø-
relsen  til midtpunktet for hele 
kristenlivet, omstyrtet han hele 
middelalderens kirkelære og kir-
keliv. Katolisismen bygget på 
menneskets egne gjerninger. Av 
sin egen evne skulle mennesket 
frykte Gud, og såvidt mulig elske 
Gud. Men for alminnelige folk 
måtte frykten og kjærligheten 
komme i annen rekke, de måtte 
nøye seg med å gjøre gode gjer-
ninger enkeltvis, og legge gjer-
ning til gjerning for å nå så langt 
fram som mulig. Selv om man 
slapp ut av de verdslige mennes-
kers rekke og ble prest og gikk i 
kloster, krevde kirken at man 
skulle holde på med disse gjer-
ningene, det gjaldt å leve så 
strengt som mulig, be så meget 
som mulig, gjøre barmhjertig-
hetsgjerninger og valfarte m.m. 
På denne måten kunne den troen-
de bli fri, og jo frommere han ble, 
desto mer ble han trellbundet i ly-
dighet mot kirken, som alene 
hadde makt til å hjelpe ham i li-
vet og til å frelse hans sjel fra 
helvede. 
Ved rettferdiggjørelsen av troen 
ble det kristne menneske fritt for 
pavedømmets lenker, det stod 
som et barn for sin Fader i him-
melen. Paven og alle hans bisko-
per og prester kan ikke gi den 
kristne noe som han ikke allerede 
har, «hvor syndenes forlatelse er, 
der er liv og salighet.» Hele kir-
kevesenet har ikke noen rett til å 
befale, det kan bare være til hjelp 
og veiledning for de troende 
kristne. Men hvis kirken vil opp-

kaste seg til tyrann, og den viser 
en falsk veg, slik som paven og 
hans prester gjorde, da bort med 
paven og alt hans vesen! Hvis pa-
vens vesen vil snike seg inn un-
der nye former, da gjelder det at-
ter å kaste han ut. 
        
Det alminnelige prestedømme 
Alle kristne er rettferdiggjort av 
troen, derfor er de alle like for 
Gud. Det er ingen forskjell på en 
alminnelig troende mann eller 
kvinne og på paver og prester, så 
sant de er troende. Det er dette 
som Luther kaller: «det alminne-
lige prestedømme» etter ordet i 
Pet. 1.2: «Bli også I oppbygget 
som levende stener til et åndelig 
hus, et hellig presteskap til å 
frembære åndelige offer.» 
  
Rettferdigjørelsen av tro for-
andrer verden! 
Den sannhet fikk verdensom-
spennende følger. Før hadde vir-
kelig tankefrihet, talefrihet, reli-
giøs toleranse, frihet i samfunnet, 
og all annen frihet vært umulig så 
langt kirkens myndighet strakte 

seg. Nå ble det annerledes. Visst-
nok kom Luther selv ikke synder-
lig lengere enn til å kreve og leve 
i den religiøse frihet, men etter-
som den fikk virke fulgte alle 
slags annen frihet etter. Frihet 
medfører ansvar. Den enkelte 
kristne kunne ikke lenger overla-
te sin Herres gjerning til kirken. 
Den som er prest for Gud, må 
være prest for sitt eget hus, sin 
menighet og sitt folk.» (s. 35-36) 
 På denne grunnvoll er Grunnlo-
ven tuftet med alle sine mennes-
keretter. Nylig las jeg statsminis-
ter Jørgen Løvlands tale i 1914 
på Eidsvoll for Grunnloven av 
1814. Han nevnte ikke Den frans-
ke revolusjonen og Paris med et 
ord, men viste til den kristne 
arven fra England med 
«Magna Charta Libertatis». 
Red. merknad. 
  
Frihetens folkestyre 
«I vår tid har vi opplevet at den 
katolske kirke er blitt stående 
som fyrstemaktens sterkeste støt-
te, mens de rene, lutherske land i 
——–> 

Bilde fra Hornnes  
Bedehus 
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 Norden vel er blitt de mest de-
mokratiske i verden. Dette er 
skjedd ved en utvikling som kan 
sees f. eks. i Hans Nielsen Hau-
ges virksomhet. Ingen kunne 
være mer  lydig  mot øvrigheten 
og den eneveldige konge i Kø-
benhavn. Men han var også lydig 
mot Guds ord i Bibelen og i den 
lutherske barnelærdom, derved 
ble han drevet til å vitne om Frel-
seren, selv etter at han fikk vite at 
dette stred mot kongens lov og 
bud. Ved sitt eksempel er Hauge 
blitt en drivende kraft i det nors-
ke folks strev for opplysning og 
frihet, for folkestyre mot embeds-
styre. Haugianismen ble en ve-
sentlig del av det åndsliv som 
danner den nødvendige grunn-
vold for hele det demokratiske 
samfunn i Norge.  
Lutherdommen inneholder to ele-
menter, det forsiktige, konservati-
ve, som nødig vil bryte med det 
gamle og avskyr revolusjon. Det 
annet element er den evangeliske 
frihet, som i lengden må føre til 
tankefrihet og borgerlig frihet. Og 
dette frihetselement er sterkest.  
  
Katolikkenes og Roms diktatur 
I tidenes løp er Luthers lære om 
lydighet mot øvrigheten blitt 
voldsomt angrepet av dem som 
har mer sans for politikk enn for 
religion. Således har noen i vår 
tid gitt Luther del av skylden for 
nasjonalsosialismen i Tyskland. 
Dette er åpenbart uriktig. Den 
første nazistiske stat ble grunn-
lagt av Mussolini i det katolske 
Italia. Hitlers stat var en kopi av 
Mussolinis. Hitler var oppdratt i 
den katolske tro og hadde sine re-
ligiøse forestillinger fra den ka-
tolske kirke. Flertallet av folket i 
hans stortyske rike var katolsk. 
En vesentlig del av nazismen be-
står i at føreren tilbedes nesten 
som en gud, at hans kretser er 
overmennesker som skal herske 
over andre med vold og makt og 
grusomhet og løgn. Dette er hver-
ken luthersk eller kristelig, men 
djevelsk. Den slags tanker kom 
inn i de europeiske folks bevisst-

het ved Renessansen omkring år 
1400. De ble utformet blant annet 
av Machiavelli omkring år 1500. 
I det 19. århundre forkynte Ni-
etzsche sin lære om 
«overmennesket», han forkynte 
at grusomhet er hedensk herre-
dømme., men barmhjertighet er 
kristen slavesvakhet. Nietzsche 
bøker ble nazismens bibel, og det 
han forkynte fikk liv i Hitlers de-
moniske person. 
Forresten er Nietzsche tanker 
bare alt for meget utbredt i alle 
land. Hos oss ble de hyllet av alle 
de små diktere som drev opp og 
ned Karl Johan i 1890-årene og 
som sang: «Vi er guder, guder på 
jord, som leende tramper de sva-
ke!» Og mange av samme sort le-
ver enda. Det ser også ut til at fø-
rersystemet ligger i luften over 
hele kloden i det 20-århundre.  
 (Sosialismen har de samme 
røtter og frukter, men med an-
titeistisk fortegn. (red. anmerk-
ning) 
  
Det åndelige regiment 
Ved siden av «det verdslige regi-
ment» står det åndelige, som også 
er innsatt av Gud, og som er 
minst like viktig. Herren selv gav 
apostlene myndighet til å gå ut i 
alle verden og vinne disipler. Han 
gav dem også makt til å forlate 
synder for de botferdige og binde 
dem for de ubotferdige.  
Men hvilket middel skal det ån-
delige regiment bruke? Ordet ale-
ne. Ved ordet skal kirken vinne 
sjelene for Gud, og alene ved or-
det skal den øver sin oppdragen-
de gjerning. Den har ikke noe 
med å by og rå over konger, fyrs-
ter eller embetsmenn. Den bør og 
kan og skal gi dem gode råd, så-
ledes gjorde Luther i stor utstrek-
ning, han fikk satt i gang det lu-
therske skolevesen, den lutherske 
fattigpleie og mere, han fikk også 
adskillig innflytelse på forskjelli-
ge lands politikk. Men ved ordet, 
ikke ved makt. Den protestantis-
ke bevegelse, dog således at 
sveitserreformatoren ikke sluttet 
seg så ubetinget til dem. Zwingli 

og Kalvin ville helst at de kirkeli-
ge myndigheter skulle herske 
over den verdslige øvrighet, og at 
hele folket skulle stå under kirke-
lige bestemmelser. Rester av den-
ne tankegang holdt seg lenge i de 
såkalte reformerte land.» 
Så langt Welle og Luther og ikke 
minst hans grunnleggende tanker 
om den frihet og orden som skul-
le være i det lutherske, protes-
tantiske hus. Dette i klar motset-
ning til det katolsk-fascistiske 
hus og det antigudelige sosialis-
tiske hus. 
Det var vår gamle norske kris-
tenrett fra Hellig Olavs Moster-
rett i 1024 som ble gjenreist ved 
Hans Nielsen Hauges (Norges 
Luther) virke, men nå med lu-
thersk fortegn. 
 Det er det god grunn til å legge 
seg på minne i disse valgkampti-
der, med  
- den katolske kirketanke på 
rask marsj inn i vårt «norske 
hus og kirke» og  
- den antigudelige tenkning på 
fart inn i det norske hus sitt 
samfunnslegeme med et tungt 
og undertrykkende byråkrati. 
  
Gud gi at folket etterhvert ville 
våkne opp og si nei til det alt, og 
samle seg om vår lutherske 
Grunnlovsarv! Det er verdt bøn-
nekamp og strid i det offentlige 
rom også i dag.  
  
Jørgen Høgetveit 
  
(Stoffet er hentet fra 
Dagendebatt" (87 s) av Jør-
gen Høgetveit. En artikkelsamling 
om den "evangelisk- lutherske" 
livsforståelse. Kan fås tilsendt fra 
AKF/Krossen media for kr. 45, + 
frakt.) 
Vi har også flere andre hefter om 
dette Norges fundament. Mye av 
grunntenkningen har sine kilder i 
bl.a. Olav Valen-Sensdstads glim-
rende tenkning og skrifter. Det er 
viktig å lese og forstå dette nå, for 
det bryter på svært dypt vann nå 
om Norges fremtid. 
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Fort. f.fs. 
 ikke synderlig lengre enn til å 

kreve og leve i den religiøse fri-
het, men ettersom den fikk virke 
fulgte alle slags annen frihet et-
ter. Frihet medfører ansvar. Den 
enkelte kristne kunne ikke lenger 
overlate sin Herres gjerning til 
kirken. Den som er prest for 
Gud, må være prest for sitt eget 

hus, sin menighet og sitt folk.» 
Kirkehistoriker Ivar Welle. (s. 
35-36) 

  
På denne grunnvoll er Grunn-

loven tuftet med alle sine men-
neskeretter. Nylig las jeg stats-
minister Jørgen Løvlands tale i 
1914 på Eidsvoll for Grunnloven 
av 1814. Han nevnte ikke Den 

franske revolusjonen og Paris 
med et ord, men viste til den 
kristne arven fra England med 
«Magna Charta Libertatis». 
Red. merknad. 

  

Hva var og er Rom  
og Romerriket? 

Hedenskapet fra Babylon og de 
andre kultstedene hadde mye fel-
les. Vi har allerede antydet noe 
om det. La oss gå mer i detalj.  
Man dyrket astrologien og spurte 
stjernene til råds, ikke Israels 
Gud og Hans Ord. Esaias for-
dømmer det på det sterkeste. (Es 
2,6. 3,18 o.a.) Dette er ikke ulikt 
vårt folk som leker med dette av-
guderiet på så mange måter.  Vi 
skal se litt på den babylonske ar-
ven - hemmeligheten på Skjøge-
kirkens panne. Her er selve 
nøkkelen - til å forstå hele sam-
menhengen: 
I Joh. Åp. 17 - v. 5, møter vi en 
kvinne med en fremtoning som 
en skjøge ridende på et dyr fullt 
av bespottelses navn. Det har 7 
hoder og 10 horn. Daniels ti 
konger som enda ikke har fått 
riket.   
"- og på hennes panne var skrevet 
et navn, en hemmelighet: Baby-
lon, den store, mor til alle 
stygghetene på jorden".   
 
Og hemmeligheten blir fortalt 
Johannes  i de følgende vers - og 
også hvordan det skal gå med 
skjøgen og dyret. Skjøgen er den 
frafalne kirke/menighet - i mot-
setning til bruden som er jom-
fruen, Faderens menighet.  Her 
tales det altså igjen om den dy-
peste religiøse makt som styrer 
både den frafalne menighet og 

gir kraft og makt til det dyriske 
samfunn. 
 
Men hva består denne stygghe-
ten i og hvordan kan denne 
hemmelighet være "mor til alle 
stygghetene på jorden." - som 
apostelen Johannes skriver 
om? Vi må forstå det for å fin-
ne det igjen i vår tid - hvor det 
altså skal befinne seg. 
 
Det foreligger en masse litteratur 
på dette - men jeg har bare vært 
igjennom noen av bøkene. 
En av dem - "Babylon Mystery 
Religion" av R. Woodrow skal vi 
nytte litt fra:  
 
Kort fortalt var det Nimrod - søn-
nesønns sønn av Noah - som star-
tet bygging av Babel. Navnet be-
tyr opprører, rebell overfor Gud. 
Denne mannen - skriver histori-
keren Josephus - gjorde styret 
sitt gradvis om til et tyranni som 
vendte folket bort fra å frykte 
Gud. Han bygde byen Babylon 
og et stort tårn i den. En annen 
forfatter - Alexander Hislop 
("The two Babylonians") har vi-
dere skrevet detaljert om hvordan 
man bygde opp en religion om-
kring Nimrod, hans kone Semi-
ramis og deres barn Tammuz. 
Etter hans død påstod kona at 
Nimrod var blitt til solguden - og 
senere påstod hun videre at søn-

nen var en gjenfødt Nimrod. Slik 
oppstod kulten omkring mor-
barn  - en slags åndelig feminis-
me - som vi kan lese i vårt lille 
hefte: "Hvorfor gråter Maria". 
( Kulten ble omgitt med en rekke 
symboler av ild, trær, søyler og 
dyr. (Utviklingen og advarslene 
mot dette de gjorde - finner du bl.
a i Rom. 1 v. 19-32., de dyrket 
skapningen og ble dyriske) Dette 
hedenskap spredte seg til nasjo-
nene. All historie sier at dette he-
denskap fantes både i Egypt og i 
de fleste gamle religiøse syste-
mer. Hislop sier at historikerne er 
enig om dette.  
Stygghetene var dyrking av mor 
og barn og en rekke symboler - 
og etter hvert en pervers kultur. 
Barneofringer var utbredt i Ba-
bel - de gikk gjennom  ild - som 
Salme 106,34-38 og fl. av profe-
tene men særlig Esek. 33,25. Jer. 
7,31-32  taler om det. Jødene ble 
etter hvert ført ut i denne forfer-
delige praksis til det rene blodbad 
under Manasses 50 årige regje-
ringstid - da Jeremias (7,16) ble 
nektet å be for Israel, og de måtte 
til Babylon. Og Romerriket - sier 
de som et faktum - tok opp i seg 
guder og religioner fra de for-
skjellige land som de erobret og 
styrte, tok det inn i sitt religiøse 
system.  
 
 ——> 
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Om det protestantiske  
(om det evangelisk-lutherske)  hus.  

Sitater av Olav Valen-Sendstad 

Om dette huset sier Olav Valen-
Sendstad følgende i heftet 
"Moskva-Roma, Fjorten epistler 
om verdenspolitikken og det 20de 
århundres motrevolusjon.": "Å 
komme over i den protestantiske 
verden fra de to nevnte er å kom-
me til en helt annen verden. Det er 
å komme over i den prinsipielle 
individualismes verden, hvor det 
enkelte menneskes religiøse tro, 
intellektuelle overbevisning, sam-
vittighetsfrihet, dyktighet, initiativ 
og innsatsvilje er grunnverdier 
som det våkes over. Som følge av 
denne grunnleggende individua-
lisme blir det politiske ideal, de-
mokratisk, sosiologisk sett sva-
rende til at det kirkelige ideal lig-
ger i det alminnelige prestedøm-
me og de frie nådegavers utfol-
delse.  

I økonomisk henseende vil den 
individuelle eiendomsrett og en 
prinsipiell privat-kapitalisme 
alltid komme til å bli et korrektiv 
mot ekstrem sosialisme og kollek-
tivisme. Både i Norden, i det vest-
lige kontinentale Europa, England 
og USA ser man" - at Europa fin-
ner sin egen vei "Velferdsstaten" " 
i forhold både til kommunismen 
(Moskva) og fascismen 
(Rom)." (uth. av red.) 

Når man har merket seg og 
forstått det overfor siterte, bør 
man lese sakte videre hans ster-
ke advarsel som kom i 1952: 

"Så lenge de protestantiske 
folk kjenner seg bundet til sin 
historiske arv, tradisjon, kris-
tendom og kultur, kan disse inn-
flytelser og den megen forvir-

ring ikke få nevneverdig betyd-
ning. Helt annerledes blir det 
fra den tid disse folk åndelig og 
mentalt taper kontakten med 
sin fortid. Da dukker ikke bare 
Moskvas og Roms "5te-
kolonner" opp i ly av den poli-
tiske og religiøse frihet (som de 
selv er svorne fiender av), men 
deres ideer og idealer søkes om-
plantet  i vår jord - "  både på 
det politiske og det kirkelige 
område.  Og han fortsetter: 
"Med den ateistiske materialis-
tiske kommunisme og sosialisme 
kryper den byråkratiske all-
maktstanke og diktaturtendens 
inn i våre folk, og på bakgrunn 
av den "modernistiske" teologis 
fornektelser av grunnleggende 
kristelige sannheter, kryper den 
romerske kirketanke, det ro-
merske kirkebegrep inn i de 
protestantiske kirker -  hvilket 
var umulig om evangelisk kris-
tendom var levende." (uth. av 
red.) 

Olav Valen Sendstad skrev 
utkastet til "Kirkens Grunn" som 
ble lest fra alle prekestoler i 1942 
da prestene la ned sine embeder i 
protest mot nazimakten i Norge. 
Jeg lytter gjerne til slike folk og 
hva deres klare tanker bringer til 
torgs også om fremtiden. De ten-
ker "vidt og langt"  ikke "kort og 
trangt". Man bør lytte til slike røs-
ter i tide. Når alle forstår situasjo-
nen, er det ofte for sent. 

Vi gjentar også i denne sam-
menhengen disse viktige sitate-
ne av Welle. Om "Det alminne-
lige prestedømme" 

Alle kristne er rettferdiggjort av 
troen, derfor er de alle like for 
Gud. Det er ingen forskjell på en 
alminnelig troende mann eller 
kvinne og på paver og prester, så 
sant de er troende. Det er dette 
som Luther kaller: «det alminne-
lige prestedømme» etter ordet i 
Pet. 1.2: «Bli også I oppbygget 
som levende stener til et åndelig 
hus, et hellig presteskap til å 
frembære åndelige offer.»  

(Hvem var OVS?: dr. , cand 
theol Olav Valen-Sendstad  var 
en av nyere tids skarpeste ideo-
logiske og teologiske hjerner, 
meget dyptloddende i sin for-
ståelse av "det evangelisk-
lutherske rike". Han formuler-
te også førsteutkastet til be-
kjennelsesskriftet "Kirkens 
Grunn" som ble lest opp på alle 
landets prekestoler da prestene 
la ned sitt  embete i 1942 i pro-
test mot nazimaktens anslag 
mot norsk ungdom. Hans dok-
toravhandling "Virkelighet og 
virkelighetsforståelse" (enklere 
utgave "Ordet som aldri kan 
dø") er kanskje det  mest dypt-
pløyende verk om forståelsen 
av virkeligheten.)  

 Rettferdigjørelsen av tro for-
andrer verden! 

Den sannhet fikk verdensom-
spennende følger. Før hadde vir-
kelig tankefrihet, talefrihet, reli-
giøs toleranse, frihet i samfun-
net, og all annen frihet vært 
umulig så langt kirkens myndig-
het strakte seg. Nå ble det anner-
ledes. Visstnok kom Luther selv 

 
——–>  
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Norge, en kristen rettsstat? 
Våre rettskilder fra Sinai og Bibelen nedfelt i Grunnloven av 

Dagens tidligere sjefsre-
daktør holdt fast på 
Grunnloven og forsvar-
te den. Hva gjorde man 
senere og nå? 

Av Jørgen Høgetveit 

Under Stern-striden som på-
gikk fra 1981-85 skrev davæ-
rende sjefsredaktør av Dagen 
om den seieren som vi fikk 
mot det tyske 
bladet Stern 
(opplag 1,7 milli-
oner) og majori-
teten av skole-
folk i Norge. De 
anså bladet som 
den store fane-
bærer for demo-
krati og frihet i 
Europa. De bruk-
te bladet for våre 
barn, og foreld-
re - og skolesty-
ret ville ha det 
bort. Da gikk de 
til angrep med rettsvesenet. 
Men bladet var redigert av 
Henry Nannen – en tidligere 
nasjonal-sosialist i Hitlers 
rike, og bladet var selvsagt 
fullt av menneskeforakt – fri-
hetens verste fiende. Da skrev 
A. Berg: 

"Den såkalte Stern-saken 
har mange oppsiktsvekken-
de og interessante sider. 
Den har ikke minst en lekse 
å lære oss når det gjelder 
spørsmålet om skoleverket 
vårt skal kristnes på ny el-

ler avkristnes fullstendig. 
En norsk rett har slått fast 
at den kristne formålspara-
grafen for skolen betyr noe. 
En skole med en kristen for-
målsparagraf er ikke det 
samme som en skole uten 
kristen formålsparagraf. Vi 
er lenge blitt tutet ørene ful-
le av den oppfatning at 
kristne formålsparagrafer 
har ingen betydning, enten 

de står i 
Grunnloven 
eller skole-
loven.  

Slike opp-
fatninger er 
naturligvis 
selvoppfyl-
lende. Når 
ingen tror 
at Grunnlo-
vens og sko-
lelovens 
kristne ver-

diforpliktelse skal tas på al-
vor, er det til sist ingen som 
tar den helt alvorlig. Det 
kulturelle arvegods som 
man endog langt inn i den 
kristne kirke begynner å tro 
at det ikke lenger nytter å 
kjempe for, havner snart på 
museum."  

Dessverre har ikke Dagen et-
ter A. Bergs tid vært alene om 
en slik dvask kamp for vår 
kristne forfatning, men flere 
og flere av – ikke minst teolo-

gene – men også kristne poli-
tikere – har sluttet seg til selv-
oppgivelsens rekker – i stedet 
for å tape med flagget til 
topps og forsette kampen på 
alle de arenaer som Gud måt-
te gi oss. Nå synes det å be-
gynne å demre litt for noen at 
det vil bli noe helt annet å 
leve i en stat uten en 
”evangelisk- luthersk” for-
ankring som Gr.l. § 2 enda 
sier. Det synes som teologe-
ne sier ”alt for kirken” og 
politikerne ”alt for staten” – 
mens det ser ut til at det 
bare er Kong Harald som 
holder fast på ”Alt for Nor-
ge” og ber om å få beholde 
§ 2 og 4.  

Les debattartiklene under 
publisert i 2002 – og trekk 
Ordets sverd og be. Slaget 
om fjerningen av Gr.l. § 2 
står i Stortinget i snart. Kil-
dene for norsk lovgivning 
minner nå sterkt om Bibelens 
tale om ”sprukne brønner.” 

Sternboka  
koster kr. 175, og er fremdels 
meget nyttig i skolekampen. 
Heftet ”Rom i norsk 

samfunn– 
og ånds-
liv (t.v.)  
koster 
som alle 
våre hef-
ter kr. 
45,- + 
frakt. 
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Skattepengene tilhører 
staten eller folket? 

 
Dette er et stadig tilbakevendende tema, 
og selvsagt oftere og sterkere til høyere 
skattetrykket blir— og jo mer av folks 
arbeidsinnsats trekkes inn i fellesskapets 
kasse for å forvaltes av politikerne. Vi 
har fått hele partier som FrP som startet 
som en kamp mot skatter og avgifter. 
Verre enda blir det selvsagt hvis stat og 
kommune fordeler disse midlene til en 
masse ting som bare oppfattes som sæ-
rinteressers tull og tøys — som alle disse 
festivalene hvor det renner inn titalls 
millioner.  
Enda verre blir det når man bruker fel-
leskassas  midler til å undertrykke for-
eldres trosoverbevisning -  slik at begge 
ektefellene blir presset ut i arbeidslivet 
for fullt — og mer eller mindre blir pres-
set til å sende barna i barnehager og sko-
ler som ikke deler foreldrenes livssyn 
Det er i det hele merkelig hvordan so-
sialistene som er så imot kapitalen og 
kapitalismen, men synes å ha et våkent 
øye for hvordan man skal få kloa i for-
eldrenes penger og bruke dem til å over-
ta barna for sitt fellesskap og ideologi. 
Det sitter en masse ulykkelige foreldre 
rundt i Norge og sørger over dette — og 
ikke skjønner at disse som snakket så 
høyt om liberalitet og toleranse — kjører 
et så beinhardt løp mot dem  
Tiden er inne til en grundig debatt om 
hele vårt lands fundament og styresett 
hvor man igjen setter foreldre og barns 
soleklare rett til selv å styre sine og bar-
nas liv - og få slutt på religions  - og me-
ningstvang som nå hersker i Kongeriket 
Norge med hård hånd! Den gamle 
Grunnloven - ikke minst § 2 er et ypper-
lig sted å begynne: 
 

Skilsmisser sterkt  
smittsomt 

 
Dagen har en interessant overskrift: ”Pass opp hvis venner 
blir skilt.” og fortsetter: ”Din risiko for skilsmisse øker med 
75% hvis dine nære venner går fra hverandre, i følge en ame-
rikansk forskningsrapport. Familiefokus anbefaler åpenhet 
om samlivsproblemer som motgift. 
 
Det er sosiologer, psykologer ved tre amerikanske universiteter 
bl.a. Harvard, som har samarbeidet om denne interessante rappor-
ten. De har fulgt en gruppe mennesker i gjennom 32 år og 
”Undersøkelsen avdekker en klar sammenheng mellom skilsmis-
ser i vennekretsen og individets risiko for å oppleve dette, i flg 
The Observer. 
 
Fagfolkene kaller dette for ”opphoping” av skilsmisser. Nære 
venner øker altså risikoen med 75% og venners venner med 33%.   
Samlivspedagoger i Norge er ikke overrasket for ”skilsmisser kan 
ha avskrekkende effekt som gjør at andre par tar forholdet sitt 
mer alvorlig, men at snakk om misnøye i parforhold sprer seg 
fort.  Når noen går foran og skiller seg, åpner det døren for andre 
som ikke har det bra i ekteskapet, understreker, Sæther” i UIO. 
 
Rapporten bygger på en langtidsstudium fra den lille byen Fra-
mingham i Boston Massachussets og gir ytterlige interessante 
opplysninger: Skilte må ”regne med å miste ti prosent av vennene 
sine og av noen blir betraktet som en sosial trussel, ” skriver The 
Observer.  
Drøftingene er inne på bl.a. at normalisering av ”samlivsbrudd 
kan ha skylden for utviklingen. Forskerne understreker at vi må 
erkjenne de vidtrekkende følgende av skilsmisser. De mener trus-
selen vil spre seg som et virus hvis ekteparene ikke snakker åpent 
om venners samlivsbrudd.” Par som sliter, oppfordres til å være 
åpne om problemene før det er for sent, og at menighetene bør 
legge opp til hjelp på dette området. 
 
 
LYS kommenterer. 
Dette er for så vidt ikke noe nytt, men det er uhyre interessant å 
få det grundig dokumentert fra forskerhold og rapporter som byg-
ger på mange års gransking.  
Allerede Luther og H.N.Hauge visste ut fra Skriften hvor funda-
mental familiene var og er. Og ikke bare for de to, men selvsagt 
også for barna — og noe få tenker på — er at skilsmisser også 
skader slekt og venner — som vi ser av denne undersøkelsen. 
Hadde man  fått undervisning og åpnet seg før de t går galt -  
kunne mange av disse katastrofene for oss alle i stor grad vært 
unngått. Skal det skje, må en begynne å holde gode foredrag om 
dette på Bedehusene - og starte fra 1. Mosebok 1 kp.! 
I min ungdomtid var det flere voksne menn som gjorde en stor 
innsats bl.a. psykiatrene Gordon Johnsen, T. Sirnes m.fl. Og ga ut 
en rekke bøker om samliv. 
 

Foreldreforum- Foreldreforum-  Foreldreforum - Foreldreforum- Foreldreforum - 

13 
Lys  september nr. 4  2010 

Foreldreforum- Foreldreforum-  Foreldreforum - Foreldreforum- Foreldreforum - 

Boken ”already gone”   
 
eller ”allerede tapt” setter fokus på noen uhyre vik-
tige problemstillinger om ”Hvorfor dine barn sier 
farvel til kirken og hva du kan gjøre for å stoppe 
det”. Det er Ken Ham — lederen av Answer in Ge-
nesis som har skrevet boken, som hviler på grundige 
undersøkelser om hva som skjer med ungdommen 
som sier farvel til foreldrene og menighetens tro på 
Bibelen. 
Han trekker fram en rekke observasjoner fra denne 
undersøkelsen , men konkluderer med at hoved-
problemet forholder seg til hvordan foreldre og kir-
ken har undervist om hvordan man skal forstå 1. 
Mosebok og skapelsen. Altså selve fundamentet for 
hele Bibelen. Han sier videre at kirken åpnet døren 
ut fra menigheten for ungdommen da de i det nitten-
de århundre begynte å si at skapelsen er ikke noe 
tema — bare man tror på Jesus og Hans oppstandel-
se og evangelieberetningene. Han sier at hvis man 
inngår kompromiss i en generasjon omkring Bibe-
lens sannhet og lar problemet ligge, opplever du at 
det forsterkes i neste generasjon. Og er det åpne 
svikt — går ideologiene og sektene inn.  
De som leser engelsk anbefaler en å bestille denne 
boken på internett fra Answeringenesis. Red. 

Næringslivet ”Sponser 
samlivskurs for ansatte!” 

 
Dagens Næringsliv 19.juli d.å. har et stort første-
sideoppslag og to hele sider inne i avisen om dette. 
Forsideoppslaget lød: ”Samlivskurs senket fravæ-
ret”. 
De skriver videre i ingressene: 
”Hindrer sykdom:  
Smelteverket Eramet Norway Kvinesdal sender an-
satte på samlivskurs  for å få ned sykefraværet. 
Hjemmet påvirker: 
Samlivsproblemer er mer ødeleggende for arbeids-
evnen enn både alvorlig sykdom, død i familien og 
problemer med barna.” 
 
Bedriften har 200 ansatte og sponser samlivskurs 
for de ansatte med kr. 3000,- pr par for å få ned sy-
kefraværet! Og de skriver: ”Til tross for finanskrise, 
usikkerhet, permitteringer og negative resultat i fjor, 
er sykemeldingene redusert fra åtte til fem prosent.” 
”Privatliv og arbeidsliv henger nøye sammen. Hvis 
man ikke har det bra hjemme, har man det heller 
ikke bra på jobben, sier Bøgwald.” De startet opp 
dette da det på 2000 tallet kom fram at en del av sy-
kefraværet skyldtes samlivsproblemer på hjemme-
bane  
”Kurset omhandlet primært kommunikasjon; kuns-

ten å kunne luke ut grunnlaget for misforståelser og 
annet som skaper unødig kvalm. Vi gikk gjennom 
øvelser hvor poenget var å forsøke å lese tankene til 
partneren. Vi ble mer bevisst på å gi tilbakemel-
dinger på at man forstod hva den andre sa, og unngå 
at man beklager seg på at partneren ikke leser tanke-
ne dine,”- sier en av de som deltok. 
Man lærte også mye om hvordan man uttrykker seg 
og de fikk også med seg en del om  kosthold og 
trim.  
Interessant at næringslivet - symptomatisk nok på 
”det mørke Bibelbeltet” — forstår disse grunnleg-
gende relasjoner og makter å gjøre noe godt og rik-
tig med problemene  - i stedet for å la det vokse 
dem alle over hode til stor skade både for familiene 
og bedriften. 
Interessant er det som sagt at dette blir satt i gang 
her på Sørlandet - som enda er preget at arven etter 
Hans Nielsen Hauge. Han satte som Luther familien 
i sentrum for det jordiske arbeidet - og ordnet 
mange kontakter og familieetableringer og familie-
bedrifter. Disse ble åndelige og materielle kraftsent-
ra over hele landet, men ikke minst i Agder og Ro-
galand  - da er det litt ille at Ap`s krefter reiser rundt 
og taler om at denne konservative arven ”skal ryk-
kes med rot”. I tillegg bevilges det millionbeløp for 
å fremme likestillingen på Agder  - i stedet for å 
bakke opp familiene og ekteskapene som denne be-
driften meget prisverdig gjør.  


