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17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus 

Når Jesus kommer med sin nåde 

og legger den på hjertets sår, 

når synderen har sett sin våde, 

og med sin nød for Jesus står, 

da slukkes sorgen salig ut, 

da blir det glede stor i Gud! 

Når Jesus kommer inn i landet 

Og fanger folket med sin makt, 

Og hjerter fjernt og nær har sannet 

Hans Ord har gjort sin pakt, 

Da blir det trygt og godt og bo 

I Herrens fred og stille ro. 

(Sangboka 212, vers 1 & 3 – M. B. Landstad 1863) 

Jeg vil de neste minuttene forsøke å komme med noen funderte tanker om 

Grunnloven, hvordan den var, hvordan den ble slik den nå er og hele tiden  

forsøke å koble dette til Grunnlovens basis – Guds Ord. 

Jesus – Han ber oss spre Sannhetens lys og sette det i en stake så alle kan se 

Lyset. Og, leser vi i 2. Korinterbrev 10, 3-5, ser vi at den kristne menighet har 

ikke kjødelige stridsvåpen slik en nasjonalstat kan ha:  

«For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; for våre 

stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-

verker, idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser sig mot 

kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot 

Kristus,…»  

Men det betyr IKKE at Kristus og Kristne holder seg borte fra lovgivning 

og samfunnsansvar/delaktighet. 

All norsk forvaltning - også forvaltning av straffeloven - hviler på Grunnloven 

som er lov av første grad/rang.  

 

  

 

Av Lars-Arne Høgetveit 

. 
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Om Den norske stat og Grunnloven sa professor Knut Robberstad i 

"Lærebok i Kyrkjerett - Fyrelesninger på Det praktisk-teologiske seminaret til 

Menighetsfakultet " 1951 følgende: "I § 2 i grunnlovi er fastett: "Den 

evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion" og fortsetter: 

"Det særskilde innhaldet i § 2 er at staten i seg sjølv er konfesjonell. Det er eit 

statsfyremål å halde uppe og fremja den evangelisk-lutherske læra." 

HVORFOR DET? Jo, Vår statsforfatning forutsetter en kristen stat, (gr.l. 

§2) 

 

Sosiologiens far Max Weber sa : ”Uten den makt som ligger i tanken på 

Evigheten, ble ingen moralsk fornyelse som alvorlig kunne påvirke livsførsel, 

satt i verk.» 
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Først kort om nasjonalstatens basis åndelig og materielt 

Hva trenger vi i en nasjonalstat for å leve: Vann, mat, ved/varme, bolig, arbeid, 

barn og et verdifundament å bygge familie, menighet og samfunnet på for å 

unngå kaos. Menneskeverdet har Gud eneretten på å være basisen for, fordi Han 

skapte oss i sitt bilde - Den gang alt var såre godt! (1. Mosebok 1 og 2) 

 

Har det noen praktiske konsekvenser å si nei til Guds forordninger? Enn til 

Evigheten? Vi kommer inn på det gjennom de neste minuttene. Men nevner nå 

kort at trosfriheten, ytringsfriheten og selve meningen med livet blir borte, om 

Guds forordninger blir borte.  

Det norske demokrati var et bondedemokrati er det sagt (Berge Furre). 1/3 del 

av de 112 Eidsvollsmennene var bønder. Og i en masteroppgaven av Frode 

Homb, «Bøndene i 1814», ble han overrasket over at mange av de 

Grunnlovsforslag som kom fra bønder minnet om Naturretten.  

Johan I Holm skriver: «PÅ EIDSVOLL hyllet man naturretten.» (…) «MEN 

KAN DET VÆRE riktig at generasjonen 1814 kan forplikte (i § 112, 

Grunnlovens Aand, red. anm) alle senere generasjoner? Poenget er at i 

motsetning til vår materialistiske tid var generasjonen og juristene i 1814 

bibelske i sin tenkning.» 

 

Det eldste yrket på denne jord er omtalt slik i 1. Mosebok 2, 15:  

«Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte 

den.»   

Ordet økonomi kommer fra det greske oikos (husholdning) og nomos (lov) det 

vil si husholdningens lov som også har noe med økologi (læren om 

husholdning) og bærekraft å gjøre. Økonomien henger nøye sammen med 

naturforvaltningen eller vår husholdning om man vil. – Økologien i Edens hage 

var i full harmoni. Det var ingen klimakrise – jorden var ikke lagt under 

forgjengelighet da. 

 

I Edens hage fikk de beskjed om å dyrke og vokte hagen: Det var realverdiene 

(jord, skog, vann) de jobbet med og levde av – I dag stoler vi på finansverdier 

(verdipapirer o.l.). 

Jens Stoltenberg sammenlignet i nyttårstalen 2010 Josefs kornlagre fra de 7 fete 

år med Norges pensjonsfond (oljefond) – men de verdiene, basert på olje/gass 

som hentes opp etter omdanningen av organisk materiale fra Syndefloden, kan 

over natta være borte og vi står igjen med realverdiene. 
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Hvor kommer pengene fra ble en kar spurt en gang? Svaret uteble – men 

svaret er at Fotosyntesen, sammen med celleånding, er en grunnleggende 

prosess for alt liv på jorden – og derfor skal vi ha noe å leve av og handle med 

- som gir et grunnlag for pengeverdiene – da må vi tilbake til tanken i Edens 

hage. Dette forstår ikke de fleste som skal styre nasjonalstaten i dag og noen 

vil ikke forstå det!!! 

Dette med realverdier forsto jo fedrene på Eidsvoll der de hegnet om den private 

eiendomsrett og næringsfriheten og baserte landets lover på Guds Ord i § 2 – der 

inntil 21. mai 2012 sto «evangelisk-luthersk» som nasjonens verdibasis. Jeg 

kommer tilbake til det.  
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Hør hva Bibelen uttaler om realverdiene: 
 

Kong Ussias - regjerte 52 år i Jerusalem – og gjorde det som var rett i 

herrens øyne:  

”Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor 

buskap både i lavlandet og på høysletten, og han hadde jordbrukere og 

vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjertet.” 2. 

Krønikebok kp. 26, 10 

”Tross alt er det til gagn for et land, at det har en konge som sørger for at 

landet blir dyrket.” - Predikeren. 5,8 NB-88 

”Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager etter 

tomme ting, mettes med armod.” Salomos ordspråk 28,19 

 

Hellig Olav åpnet Mosterloven av 1024 med: ”Det første i vår lov er at vi skal 

bøye oss mot øst og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må få holde 

landet vårt bygd og drotten vår ved helse, Han være vår ven og vi hans vener, 

og Gud være ven åt oss alle.” 

Jødene som vi har viktige deler av vår konstitusjon i fra – der uttalte nåværende 

president i Israel, Shimon Peres, etter nyttår:   

“Ingen diplomatiske anstrengelser har promotert Israel`s rykte så mye som det 

faktum at Israel kjenner til hvordan man overvinner tørken i ørkenen, utarmet 

jord, mangel på vann og sult.” 

 Jødene kan behandle realverdiene og de er Bokens/Bibelens folk! 

 

Bibelen forteller oss også i bl.a. Mika 4 om jordbrukssamfunnet som får sin 

store renessanse inn i Fredsriket og «fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra 

Jerusalem» og Satan bindes for 1 000 år. Den forteller om at ti menn av alle 

hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og 

si: Vi vil gå med dere; for vi har hørt at Gud er med dere.» Jødene skal også 

bli kjent (bli dem til navnkundighet, Esekiel, 34, 29) for sin skogplanting. 

(Mika 4, 1-4: «Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus 

står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over 

alle høyder; og folkeslag skal strømme opp på det. Og mange hedningefolk skal 

gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så 

han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, 

og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom mange folkeslag og 
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skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine 

sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger 

løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, men de skal sitte hver 

under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, 

hærskarenes Guds munn har talt.») 

 

En nasjon som skal virke som en nasjon – med en nasjons hovedformål - må i 

følge Bibelen få på plass kontroll og forvaltning av sine realverdier, slik Salomo 

var inne på. Hva er så hovedbegrunnelsen for Nasjonalstaten? 

Hva står det om en nasjon - et land i Apostelgjerningene kp 17, vers 26-27:  

«og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste 

tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete efter Gud, om 

de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av 

oss. 

Etter Syndefloden, (i 2349 før Kristus følge James Ussher i The Annals of the 

world), får vi tydelig demonstrert motsatsen til nasjonalstaten  – altså 1. 

Mosebok 11, 4-6 i landet Sinear: «Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et 

tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over 

hele jorden! Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn 

hadde begynt å bygge. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de 

alle; dette er det første de tar seg fore, og nå vil intet være umulig for dem, hva 

de så får i sinne å gjøre.» 

 

Så forvirret Herren deres språk og de ble spredt utover jorden. 

I Edens hage var det få lover, men etter Syndefallet kom det inn fra Sinai flere 

og i dag har vi så mye lover og regler at vi har mistet oversikten. Det viser oss 

bare hva Syndefallet også fikk av betydning…på det området. 

 

Hva da med nasjonen Norge? 
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La oss kort nevne noen skjellsettende tider i norsk historie som 

fikk stor betydning for det norske samfunn: 

 

Gulatinget årene 900-1300 

Åpningsordet i den eldre Gulatingslova: “Det er opphavet til lovane våre at vi 

skal bøye oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om det 

at vi kan halde landet vårt busett og lands-herren vår heil. Han vere vår ven, og 

vi hans, og Gud ven til oss alle”.  

Nesjarslaget i Helgeroafjorden i 1016 regnes som det største sjøslaget i 

norgeshistorien. Det ble også et av de mest avgjørende: Olav Haraldsson seiret 

her over sine fremste utfordrere: Svein Jarl, Einar Tambarskjelve og Erling 

Sjalgsson. Det skulle bane veien for samlingen og kristningen av landet, og etter 

sitt fall i slaget på Stiklestad ble Olav opphøyet til helgen: Han ble Olav den 

Hellige. (Per Nyhus: «Slaget om Nesjar») 

Moster i 1024 med Olavs innføring av Kristenretten 

Stiklestad i 1030 

Sverre talte Roma midt imot i 1194 

Reformasjonen i 1537 – gikk fra «kristendom og humanisme» til 

kristendom! 

 

Så gikk årene og vi rant inn i hedenskapet igjen, men sakte ble syndere satt 

fri av evangeliet i landet. I 1739 kom den første skolen i Norge på plass, i 

Bergen, og eid av en menighet - der kristendommen sto sentralt i undervisningen 

og da også Erik Pontoppidans «Sannhet til gudfryktighet» som var utgitt 2 år 

før. Boken med 759 spørsmål og svar basert på Martin Luthers katekisme.  

Og hva var innholdet: Jo, om loven, troen, bønn, dåp og nattverd. Altså 

«spørsmål og svar om troen» som tok for seg veldig mange spørsmål som også 

da selvsagt gikk langt inn i familie og samfunnslivet og skapte en basis senere 

for en fri nasjon – for frie mennesker (i kristen forstand) skaper frie nasjoner. Vi 

ser det tydelig i Grunnloven av 1814 at her satt det menn som kunne sin 

Pontoppidan og sin Bibel. Se bare hvor genialt prinsippet om Maktfordeling er, 

basert på at mennesket er syndig og trenger korreksjon.  

Grunnloven av 1814 var så fantastisk at den ble oversatt til hebraisk av rabbiner 

Aschkanaze i 1904 - og han mente loven hadde klare røtter til Moseloven og 

jødene. I sitt forord innleder han slik: «Den første og herligste grundlov, der 

ligesom danner grundlaget for de senere verdifulle lovgivninger hos de 

forskjellige folk og stammer, var Moselov, affattet og nedskrevet på hebraisk.». 

 

Pontoppidans spørsmål nr 178 lyder slik: Hvilke plikter har styresmaktene?  

http://www.delk.no/pontoppidan
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De skal i kjærlighet gjøre det som er best for folket for tid og evighet, forvalte 

landets midler rett, gi lover etter Guds vilje og sørge for fred og orden ved å 

hindre eller straffe det onde og fremme det gode. OG BASISEN FOR 

SVARET HAR PONTOPPIDAN FRA: 

Romerbrevet 13, 4: «For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det 

som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting.» 

 

Dette har mye å lære det norske folk i dag – for profetiene forteller oss i 

Johannes Åpenbaring at Babels – forvirringens ånd – i endetiden skal gå ut til 

kongene på jorden. Og Baal med Astarte var avguderiet som regjerte der og 

førte Israel på avveier. Det ser videre ut til at disse onde ånder skal være bundet 

ved Eufrat og Tigris – altså Babels rike – for å bli sluppet løs til slutt. Dette kan 

du lese om i Johannes Åpenbaring kp. 16. 

 

Hva tenker vi om Grunnlovsdagen i 2014?   

Vi har igjen behov for en restaurasjon av 1814 Grunnloven, slik 1814 

Grunnloven var en restaurasjon av Kristenretten i 1024. 

Vi skal være veldig klar over hva som skjedde 21. mai 2012!  Da ble «stat-

kirkeforliket i Stortinget fra 2008 – fullbyrdet.  Og den viktigste paragraf i vår 

Grunnlov, § 2 endret! Endringen besto i hovedtrekk av å bytte ut «evangelisk-

luthersk religion» med «kristendom og humanisme» - ALTSÅ tilbake til 

FØRreformatorisk tid.  Helt i strid med Sinai Lovens 1. Bud – Du skal ikke ha 

andre guder foruten meg. Loven fra Sinai – De Ti Bud – var vår basis for 

Grunnloven  –  21. mai 2012 ble det Rettsgrunnlaget definitivt forlatt! 

Grunnlovens § 112 gir et absolutt forbund mot å endre Grunnlovens aand – den 

ble allikevel endret med stemmetallene i Stortinget 162 for 3 mot. Det skjedde 

en revolusjon i Norge den dagen og den var Rettsstridig mot Gr.l. § 112.  

 

Kristne mennesker skal tenke kristne tanker  

De offentlige Høringsuttalelsene fra 2006 som gjaldt Stat/Kirke forliket der 

Grunnlovens § 2 var et punkt så jeg med trist selvsyn signaturene fra 

generalsekretæren i NLM Ola Tulluan og heimesekretær Ernst Jan Halsne og 

generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon med flere at gikk for «kristendom og 

humanisme» innført i Gr.l. § 2! Mens - HMK Harald protesterte!!! (Se også: 
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Johannes 3. brev, der Johannes advarer mot Diotrefes.) 

 

Når det gjelder humanismen omtaler Guds ord humanismens praktiske 

resultat slik - i Jakob 4, 1-4:  

”Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden i blant dere? Er det 

ikke av deres lyster, som fører krig i deres lemmer? Dere attrår, og har ikke; 

Dere slår i hjel og bærer avind, og kan ikke få; Dere ligger i strid og ufred. Dere 

har ikke, fordi Dere ikke ber; Dere ber og får ikke, fordi Dere ber ille, for å øde 

det i deres lyster. Dere utro! vet Dere ikke at vennskap med verden er fiendskap 

mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.”  

Erik Pontoppidan, Hans Nilsen Hauge og flere av Eidsvollsmennene drev 

ikke slik: De var øvd i å tenke etter Bibelens hovedlinjer, der statens lover 

selvsagt har sin basis i Loven fra Sinai. 

Hva fortalte forkynner Arne Thoresen oss en torsdag i februar – for 3 måneder 

siden - fra denne talerstol? Jo, etter hukommelsen, kom han tilbake til et område 

i Kenya han hadde vært for flere år siden da hedenskapet rådet der. Nå var husa 

pene og til og med naturen i området var blitt på stell igjen! 

Korset hadde gitt indre ro og styring på livet og naturforvaltningen kom også da 

på plass – slik det ble gitt oss RETTningslinje om i 1. Mosebok, «dyrke og 

vokte». 

 

Før skulle altså lov og evangelium, slik vi i perioder har kjent det i våre familier 

og på våre bedehus, være premissleverandør for lover gitt av Stortinget, 

samme premisser lå også da til grunn for den utøvende makt av Regjeringen og 

den dømmende makt i våre domstoler. 

I den kristne forsamlingen var det i det åndelige regiment Bibelens Ord og 

bønnen som var styringsverktøyene og i staten var det statens styringsverktøyer 

som lover, politi, domstoler som ble benyttet.  

Samfunnet styres noen ulikt i de to regimenter – men Gud er Gud for begge 

regimentene: 

Vis Korsvimpelen der korset står midt i nasjonalsymbolet for Staten! 

HVA står det i Nehemja 9, 16 om Herren: «Du steg ned på Sinai berg og talte 

med dem fra himmelen; du gav dem rette befalinger og trygge lover, gode 

forskrifter og bud.» Herren gav dem en lovmessig ramme for individene og 

nasjonens liv og også for menigheten. 
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HVA var Staten Norges verdigrunnlag: Jo, «evangelisk-luthersk» - som stadig 

måtte vernes om, det gav i en fallen verden en oppbremsende effekt på 

lovløsheten – selv om lovløsheten er blitt stor. 

 

(Ett nytt slikt lovløshetens angrep er et forslag om en ny Gr.l. § 115 der «åpner 

for at Stortinget kan vedta lover som innskrenker Grunnlovens rettigheter 

såframt det er nødvendig ut fra viktige samfunnsinteresser.» Da gis det altså 

mulighet for synsing om hva slike «viktige samfunnsinteresser er». Kan det for 

eksempel være at og «tale offentlig mot Likestillingsloven, abort, homofili» 

rammes, fordi det sies å motarbeide «viktige samfunnsinteresser»?) 

 

Angrepet på nasjonalstaten Norge – slik hensikten med den ble beskrevet i 

Apostelgjerningene – gir oss assosiasjoner til Nehemja – da Jerusalems murer 

og porter var ødelagte.  

Arbeidet Nehemja kun på et sted av gangen på muren under gjenopp-

bygging av forsvarsmuren?  

NEI – hele folket ble organisert og strukturert med familie for familie natt og 

dag for å bygge opp igjen sikringsverkene rundt byen. 

 

MEN, hva preget folket som gjenreiste Jerusalems murer? HØR 

fra Nehemja 8: 

Jo den høye presten Esras åpnet Mose loven for alt folkets øyne; «og da han 

åpnet den, reiste alt folket seg. Esras lovet Herren, den store Gud, og alt folket 

svarte med oppløftede hender: Amen, amen, og de bøyde seg og kastet seg ned 

for Herren med ansiktet til jorden.» (…) «De leste opp av boken - av Guds lov - 

de tolket og utla den for folket, så de skjønte det som blev lest. Og 

stattholderen Nehemias og presten Esras, den skriftlærde, og levittene som 

lærte folket, sa til alt folket: Denne dag er helliget Herren deres Gud, sørg 

ikke og gråt ikke! For alt folket gråt da de hørte lovens ord.» 

Syndenøden tok dem! 

Hadde vi en slik mur i Norge – som ble angrepet på alle fronter? Vi hadde 

en Bibel, Grunnloven og Gudskunnskap i folket. Men, Bibeloversettelser 

har og er under stort press og vi har fått død forførende forkynnelse i familie, 

menighet og skole. 
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Jeg skal bruke 5 minutter på Frankfurtskolen som er ny-

marxisme med sin dødskultur både materielt og åndelig – slik at 

vi har rammene på plass for øde-leggelsen av Norge – der det er 

jobbet med nedrivingsarbeidet på alle fronter.   

Frankfurtskolen oppsto rundt 1930, ved Institut für Sozialforschung (IfS, 

institutt for sosialforskning) ved Johann Wolfgang Goethe-Universität i 

Frankfurt am Main som ble grunnlagt i 1923 som første lærested for 

vitenskapelig marxisme og instituttets målsetning, å fremme «kjennskap og 

erkjennelse av det sosiale livet i sitt fulle omfang». Instituttet er tverrfaglig og 

dekker områder som sosiologi, økonomi, historie og psykologi. I 1933 flyttet 

Frankfurtskolen til NewYork/California og så tilbake til Frankfurt i 1949. 

MÅLET var å fravriste nasjonens innbyggere troen på Kristus. Metoden for å nå 

målet var å jobbe på alle samfunnsområder – altså en kulturrevolusjon, vi 

kjenner kulturrevolusjoner fra Etiopia, Russland og Kina – MEN denne gangen 

kom den relativt fysisk ikke-voldelig. 

Det var den italienske marxisten Antonio Gramsci og den ungarske marxist 

Georg Lukacs, der sistnevnte med flere av sine bøker snart ble en ledende 

teoretiker på høyde med Karl Marx. Den eksisterende kulturen måtte 

ødelegges. Det var eneste løsningen på å komme videre og bygge opp en ny 

kultur, hevdet han. Da måtte man utslette tidligere verdier for å få inn sine 

revolusjonære ideer. 

 

Den hadde altså sitt verdigrunnlag fra Darwin, Sigmund Freud, Den franske 

revolusjon og Marx m.fl., som med det ”politisk korrekte” budskap i titalls år, 

har lenge drevet stormløp mot vår gamle velprøvde KristenRett og møtt lite 

motstand. Ap`s Edvard Bull innlemmet disse tankene i Ap`s program i 1923 

som en av de første i Europa.  

Så nå, om ikke før, må de møte motstand i bønn og arbeid med fotfeste i vår 

gamle ”evangelisk-lutherske” arv, Grunnloven av 1814, som Kong Haakon gikk 

med på sitt bryst, i hele krigstiden etter sitt NEI til nazimaktene, sin egen 

regjering og prelatene om å abdisere og NEI til store deler av eliten. Kong 

Haakon hadde lovet ”Alt for Norge” og Konstitusjonen, og det holdt han uansett 

hva det måtte koste. (historikeren Boman Larsen skriver om dette i sin siste bok: 

”Kongens Nei.”)  

I artikkelen «De historiske røttene til «politisk korrekthet» (”The historical 

Roots of ”Political Correctness”) som trekker de store linjer fra den franske 
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revolusjon i 1789 – til gammelmarxisme – gjennom ny-marxismen som 

Frankfurtskolen bygde opp i mellomkrigstiden fram til 1933 – og var det 

ideologiske grunnlag for 68-ternes herjinger med Norges familieliv, institusjoner 

og lovgivning som endte opp med rasering av Grunnloven i stat kirkeforliket i 

2008 og dermed ødeleggelsen av Gr.l. § 2 i 2012 – kan vi lese: 

Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte 

skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk 

revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på 

det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han 

foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive 

regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at 

siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære 

appeller. De måtte hjerne- og hjertevaskes via oppdragelse og lærings-

institusjoner.   

Høres dette kjent ut fra dagliglivet? Har du lagt merke til hvor stille det kan bli 

om en i en bibelsk sammenheng nevner feminismen, Likestillingsloven eller  

1. Moseboks syn på kvinnelig hyrdetjeneste – du kan høre en knappenål falle 

langt inn i de kristne hjem og forsamlinger! Eksploderer det er jo det kan hende 

et bedre tegn…abortloven mener nok flere er ille – men ideologien bak 

abortloven vil en ikke røre! 

Og videre: 

Den fransk marxistiske filosof Louis Althusser var på 1960-tallet en populær 

figur innenfor det nye venstre, særlig i Frankrike. Av viktige ideologer bak og 

personligheter knyttet til det nye venstre kan nevnes Rudi Dutschke, Georg 

Lukács, Herbert Marcuse, Daniel Cohn-Bendit og Che Guevara. 

 

Hør nå: 
På arrangementet på Utøya den 22. juli 2012 hang et stort bilde av den 

kommunistiske voldsmannen Che Guevara. Bildet var Alberto Cordas ikoniske 

«Guerilla Heroico» fra 1960. Han skal ha tatt livet av flere hundre uskyldige 

mennesker bl.a. på Cuba, men ble et marxistisk-revolusjonært ikon på 1960 

tallet og inn blant 68tterne. På Utøya senen sto den svenske voldsromantikeren 

Mikael Wiehe sang. 

Che Guevara dro i kompaniskap med Frankfurtideologien og Lukács og 

Marcuse er begge kjente og sentrale fra Frankfurtskolen. 
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Althusser skrev om når staten hadde «monopol på ideologi» - da hadde 

staten «to apparater» for sin styring, sitat: 

«Staten disponerer to apparater: 

- Undertrykkende / repsessive (makt)apparat – disponerer volds- og 

kontrollmidler som militæret og politiet (sentralt og enhetlig dirigert.) 

- Det ideologiske statsapparat – (utdanning, familie, rettssystemet, politikk, 

massemedia, kulturinstitusjoner etc)» 

 

EN MASSIV bruk av disse apparater/arenaer betegnes «som den lange 

marsj gjennom samfunnets institusjoner» for å få tak i hjertet og omvende 

den kristne sjel! Likestillingsloven er et dramatisk eksempel på en lov som 

trenger seg inn i familie, skole og samfunn! Likestillingslovens § 2, første 

ledd forteller oss: «Loven gjelder på alle områder.» Loven var i strid med 

Gr.l. § 2! 

SÅ - Takk til dere mødre og fedre som på døgnbasis oppdrar barna i den 

kristne forsakelse og tro! 

 

Bibelkritikk (historisk kritisk metode) og feil bibeloversettelser er også 

verktøyer som effektivt bygger opp under Frankfurtskolens mål. 

Det gamle ordtaket gjelder: «Når Gud bygger Sin kirke, bygger satan sitt 

tempel like ved.” SÅ vet vi det at Satan er beseiret og det er bare en kort tid 

så kommer Han som komme skal! 

 

Før vi sier litt mer - skal vi minnes følgende: 

Som nasjon befinner vi oss nå «på glatte steder» slik Salme 73 viser oss. 

Kai Munk, den første danske på dansk jord, som ble skutt av Gestapo under 

krigen, sa:   

”Tenk aldri på om det nytter, men om det er sant.”  

Videre, etter hukommelsen, uttalte - W. Churchill - midt i det store 

undertrykkende mørke som 2. verdenskrig var: 

Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - 

Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går 

under. 

Med Pavo Routsalainen i Finland, Rosenius i Sverige, Læstadius i Nord og H. 

N. Hauge i Norge, kom freden til de store krigsområdene som fikk navnet: Det 

fredelige hjørne av Europa, bygd på sjelenes indre fred og styring og den 

RETTE RETT fra den SANNE RETTSKILDE: Bibelen. Det gav oss etter 

hvert et land å overleve og leve i med mat, god hygiene og arbeid. 
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Hvorfor skjønner så få konservative politikere og kristne hva som forgår? 

Forstår man ikke – blir kampen vanskelig! Bibelen gir klar formaning om hva vi 

som tror på Han skal gjøre med slike tankebygninger. De skal tas fatt i og rives 

ned snarest mulig - så de ikke lenger får øve sin forførende og retoriske makt 

over land og folk. (2. Kor 10, 4-5.) 

 

Vi, også kristne, vokter en port her og der, så kommer de som legger-øde – øde-

legger - for eks via rovdyrpolitikk og smadrer Grl-rett til eiendom/ forvaltning 

og maktfordeling. Provokasjonene står i kø, men har vi forstått fienden og 

har vaktmannskaper i alle relasjoner i alle portene, som Nehemja? 

Det jobbes destruktivt innen TV/medier, barneoppdragelsen, studieplaner på alle 

nivåer der bl.a. evolusjonshypotesen herjer: Skaperen var ingen Designer – Han 

Er Gud, Fader og Hellig Ånd. Han skapte på 6 vanlige dager slik Bibelen 

forteller oss. Og i dag er det lørdag – den dagen Herren hvilte – men for å 

skape avstand til jødene – Guds folk – fikk vi en Søndag som helligdag omkring 

300 år etter Kristus. Men, fra Skapelsen av hvilte Gud på lørdagen og den første 

dag i uken var Søndagen (da Jesus også oppsto fra graven) 

I Sovjettiden ble studenter fra u-land skolert i Moskva i evolusjonshypotesen i  

1-2 år FØR de begynte på ordinære studier – for og hjerne- og hjertevaske 

dem. Det knakk effektivt tiltroen til innholdet i vår § 2 om «evangelisk-

luthersk». Så lå ungdommens sinn vidåpent – «feiet og pyntet» og inn kommer 

«syv andre ånder» verre en den første og flytter inn. «…og det siste blir verre 

med det menneske enn det første.”  Lukas 11, 23-26 

 

Er vi mennesker ikke evighetsvesener med en sjel da FALLER alt bort: Og det 

undrer meg at man åpner opp for den sentrale tese i et av de viktigste våpnene til 

Frankfurtskolen – evolusjonshypotesen – ved at man i ordet for dag i 

skapelsesberetningen ”yom” legger inn lange perioder (også med GAP-teorien 

mellom 1. Mosebok 1,1 og 1,2) – ja milliarder av år av utvikling med døde 

fossiler, når Bibelen sier døden kom inn med syndefallet til Eva og Adam. 

Skjønner man ikke at det undergraver tilliten til Skriften og behovet for den 

andre Adam, Jesus, som Frelser, Han som også er Skaperen. Taler ikke Gud 

sant på Bibelens første ark…så taler Han ikke sant senere. 

I 17. mai talen her i 2013 nevnte Marie Bergene Holm menneskeverdet gjennom 

flere eksempler og hvor viktig dette er! Nå ser vi organisasjon etter organisasjon 

sette spørsmålstegn ved Bibelens klare ord om homofili, gjengifte når 

ektemaken fremdeles lever – det stilles spørsmålstegn ved 
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rettferdiggjørseleslæren ved nåden alene osv. 

Vi drives over i katolsk retning der rettferdiggjørelsen blandes med våre 

gjerninger og IKKE Nåden alene: «luthersk» forsvant ut av Gr.l. 21. mai 2012. 

 

Hugenotterne – protestanter («Calvinister») i Frankrike – ble utsatt for brutale 

drap på ca 100 000 og blodet fløt i Paris sine gater – katolisismen førte an i dette 

rundt 1572. Flere hundertusener Hugenotter flyktet til Amerika og derigjennom 

fikk vi opphavet til deres ønske om bevæpning i hjemmene i USA! 

Jesuittene, som er en kamporganisasjon for Paven i Rom – var forbudt i 

Grunnloven frem til 1956 – da åpnet Norge opp for dem og Pavekirken ble etter- 

akkreditert. Vi ser at sentrale personer, også tidligere generalsekretær, 

Grandhagen skriver meget positivt om Jesuittere som arbeidet i Kina – det står å 

lese i hans bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», som anmelderen (etter 

hukommelsen, Engelsviken) i Utsyn (ca 2011) reagerte skarpt på at det var 

mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene – men intet 

skjedde. 

 

For en del år tilbake  

- var det slik at det ungdommen fikk høre på Bedehuset skurret etter hvert 

kraftig mot det de fikk høre av store autoriteter på videregående skoler inkl 

kristne vgs, Universiteter og Høyskoler. De var med i flokken på Bedehusene og 

hadde det sosialt greit der, men ble de befestet til den iskalde virkelighet som 

møtte dem i videre skolegang? Noen ble endatil mobbet og mistet troen. 

Forvirringen voks: Hva var sant og hva var ikke sant? Det var det langt 

mindre svar på. Her hadde hyrdene trukket seg tilbake i skrift og tale og overlatt 

ungdommen mer eller mindre til seg selv. Jeg og flere med meg fikk oppleve 

denne kampen for troen i møte med velskolert vanntro. 

Jeg har kopiert opp noen eksemplarer av talen som ligger her fremme og  

der finner dere flere gode kilder en nevnt her, blant annet helt på slutten. 

2. Petersbrev 1, 16 forteller oss: For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi 

fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi 

hadde vært øyenvitner til hans storhet. 

  



 
16 

 

Rettskilden for Grunnloven har vi vært inne på flere ganger… 

Når vi er på et verksted for bilen – har mekanikerne en fyldig manual – der 

det som står skal være korrekt for den bilen som skal repareres. Fyller 

reparatøren på 2 liter motorolje, mens det i manualen står 4 liter skjærer 

motoren seg ganske raskt. 

For å styre et godt samfunn og en menighet må Rettskilden komme fra samme 

kilde. De 2 regimenter henger sammen, men styres med ulike midler. 

Og vi leser i Paulus brev til Romerne kp 13, vers 3 om bakgrunnen for 

Grunnlovens Aand: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, 

men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som 

godt er, så skal du ha ros av den; 

 

Vår formørkede forstand 

Kan jo ikke sannhet kjenne, 

Uten din den gode Ånd 

Vil sitt lys i oss opptenne; 

Godt å tenke, tale, gjøre, 

Dertil må din Ånd oss føre. 

(Sangboken nr 25, vers 2) 

 

Hva er Frelsen og hva fører den Til for det praktiske Livet  

og for Saligheten? 

Det kan samles opp i en strofe fra Sangboka Nr 392, vers 6:  

Å Gud, vårt vern i farne år, 

Alt fremtidshåp vi vet, 

Vær du vårt hjem mens stormen slår 

Og så i evighet. 

Esaias 1, 19-20 forteller oss følgende:  

«Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, men er dere uvillige og 

gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet; for Herrens munn har talt.» Vi kan 

her bare nevne tragedien Syria. 
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Jeg hopper nå over avsnittet om det som står i § 2 om jødene,  

men dere kan kikke på det selv. Men nevner at i året 1822 er den unge norske 

staten i finansiell krise, et stort avdrag på gjelden til Danmark har forfalt, men 

Norge kan ikke betale. Karl Johan truer med å legge Norge under svensk 

forfatning om avdraget ikke blir betalt, og selvstendigheten står i fare. 

Redningen blir et statslån fra det dansk-jødiske finanshuset Hambro. Jøden 

Hambro var i Norge 3 ganger!» 

 

Noen hevder at § 2 i Grunnloven var antisemittisk  

– men da kan vi kort kort spørre oss: 

 

Hvorfor ble jøden og teologen Carl Paul Caspari ansatt ved Universitet i Oslo 

før paragrafens del om jødene ble avviklet?  

Hvorfor kom i 1822 den danske jøde Joseph Hambro og den svenske jøden 

Vilhelm Benedicks – der Hambro reddet Norge ut av den finansielle krisen 

der et stort avdrag på gjelden til Danmark var forfalt, men Norge kunne ikke 

betale. Karl Johan truet med å legge Norge under svensk forfatning om avdraget 

ikke blir betalt, og selvstendigheten sto i fare. Dette til tross for at Grunnloven 

som ble vedtatt åtte år tidligere nektet jøder adgang til riket.* 

 

Idéhistorikeren Håkon Harket skal være den første som har undersøkt 

bakgrunnen for «jødeparagrafen» til bunns.* Og det fantes mye stoff. Og det var 

hverken bønder eller kjøbmenn som var pådriverne, men de tyngste 

intellektuelle.  

Paragrafen burde aldri hatt dette innholdet, men kikker du i kildene under finner 

du en del tanker om årsaken og med mine «Hvorfor» spørsmål over kan en ikke 

se bort i fra at flere drar «Antisemitt-kortet» i ett håp om å ramme hele 

Grunnloven. 

(*Du finner mer om stoffet over her: 

«Jødene som reddet Norges selvstendighet» (Verdens Gang 04.05.2014) kan 

søkes opp i Google.) 

«Sanne lutheranere – beste jødevenner?» og «Luther - antisemitt?» kan søkes 

opp på www.Kommentar-Avisa.no ) 

 

 

  

http://www.kommentar-avisa.no/
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Avslutningsvis – hvor vil vi?  

Til Garisim-fjellet eller Ebal-fjellet  

– Velger vi Velsignelsen eller forbannelsen?  

 

Josva reiste et monument som besto av Moseloven i byen Sikem nedenfor disse 

fjell (se foto under). Og Josva leste så loven for israelittene (Josva 8, 30–35). 

(Josefs ben er gravlagt i Sikem (Josva 24, 32).  

Moseloven inneholder også De Ti Bud og Grunnloven har sitt opphav ned i 

Sinai Loven og Kristus. 

 

Vi har ett Himmelsk Løftesland – Abraham (slo leir ved Sikem 1. Mosebok 12, 

6–7) fikk se utover sitt jordiske løftesland fra Elon More som ligger rett på andre 

siden av Garisim- og Ebalfjellene.  

Vi har i Bibelen de svarene vår nasjon nå så sårt trenger! Den vet at meg og 

deg har med oss arvesynden, vet at livet uten Skaperen gir stor tomhet og 

meningsløshet og at det våre norske hjem trenger er Guds Nåde som renser 

fra all synd – all synd – slik at relasjoner mellom ektefolk, mellom barn, 

mellom voksne og barn kan bli slik Herren hadde tenkt det.  

Lar vi oss ydmyke av Gud? «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir 

han nåde.» (Jakob 4, 6) 

Bibelen er jordnær og praktisk og med et Overjordisk Lys som viser oss 

veien – det visste mennene på Eidsvoll! 

MED denne bakgrunn ønsker jeg oss alle en Velsignet Grunnlovsdag! 
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Meget gode kilde for å forstå ideologier og deres innvirkning på en nasjon: 

”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl  

Gud og Darwin linker  

Jesus fra Nasaret - jødenes konge 

 

Alle linkene over finner du om du går til nettsiden under… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Besøk gjerne: 

www.Kommentar-Avisa.no 

 

 

http://kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm
http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2012/Jesus_fra_Nasaret_-_joedenes_konge-07.11.2012.htm
http://www.kommentar-avisa.no/


 
20 

 

Norges nasjonalsang 
  

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson (1832 - 1910) 

Melodi: Rikard Nordraak (1842-1866) 

  

(Parentesene viser årstall for de historiske hendelsene  

Bjørnson bruker som referanser i denne teksten.) 

  

Ja, vi elsker 
Ja, vi elsker dette landet, 

som det stiger frem 

furet, vejrbidt over vandet 

med de tusen hjem, - 

elsker, elsker det og tænker 

på vor far og mor 

og den saganat, som sænker 

drømme på vor jord. 

  

Dette landet Harald bjerged 

med sin kjæmperad,(år 885) 

dette landet Haakon værged, 

medens Øjvind kvad; (år 961) 

Olav på det land har malet 

korset med sit blod,(år 1030) 

fra dets høje Sverre taled´ 

Roma midt imot. (år 1194) 

  

Bønder sine økser brynte, 

der en hær drog frem; (år 1612) 

Tordenskjold langs kysten lynte, 

så den lystes hjem. (år 1716) 

Kvinder selv stod op og strede, 

som de vare mænd; (år 1716) 

andre kunde bare græde; 

men det kom igjen! 

  

Visstnok var vi ikke mange; 

men vi strak dog til, 

da vi prøvdes nogle gange, 

og det stod på spil; 

ti vi heller landet brændte, (år 1716) 

end det kom til fald; 

husker bare, hvad som hændte 

ned på Fredrikshald! 

  
 

Hårde tider har vi døjet, 

blev tilsist forstødt; 

men i værste nød blåøjet 

frihed blev os født. 

Det gav faderkraft at bære 

hungersnød og krig, (år 1808?) 

det gav døden selv sin ære -  

og det gav forlig. 

 

Fienden sit våben kasted, (år 1814) 

op visiret for, 

vi med undren mod ham hasted; 

ti han var vor bror. 

Drevne frem på stand af skammen 

gik vi søderpå; 

nu vi står tre brødre sammen (år 1864) 

og skal sådan stå! 

  

Norske mand i hus og hytte, 

tak din store gud! 

landet vilde han beskytte, 

skjønt det mørkt så ud. 

Alt, hvad fædrene har kjæmpet, 

mødrene har grædt, 

har den Herre stille læmpet, 

så vi vandt vor ret. 

  

Ja, vi elsker dette landet, 

som det stiger frem 

furet, vejrbidt over vandet 

med de tusen hjem. 

Og som fædres kamp har hævet 

det af nød til sejr, 

også vi når det blir krævet, 

for dets fred slår lejr. 
 

(Fra Digte og sange 1904, Bjørnsons siste 

bearbeidelse.) 


