evangelium som batt han, og der evangeliet
har makt er Satan bunden.
Me kan ta eit døme som viser det. Vårt
folk var eit heidensk folk, som sette barna
sine ut i skogen, levde av vold og røveri som
dei berømte vikingane, der synd og drap og
den sterkaste sin rett rådde, eit folk bunde i
treldom under Satans makt og herredøme.
Så blei Kristus og evangel iet kjent og forkynt
og etter kvart som evangeliet fekk makt i folket og over hjartene måtte Satan vika for
Kristus. Og me kjenner vel alle til den velsigning det har vorte for vårt folk.
Men så står der at når dei tusen år er lidne
(Menigheten si tid nådetida). då ska l djevelen
bli løyst ei lita tid . Det hender når evangeliet misser si makt over folket, då blir Satan løyst og ter ut over all jorda for å dåra
folket. Sjå korleis det går i vår tid, når folket viser Jesus og evangeliet frå seg og det
misser si makt over hjartene og dei som styrer. Djevelens makt stig, og viser seg i at
heidenskapen kjem att, fosterdrap, vold og
røveri i posthus og bankar, tjuveri, seksualitet,
drukkenskap og narkotika, forakt for Guds
ordning i ekteskap og heim, i lauslivnad og
såkalla «papi rlau se ektesakp», forakt for lov
og rett og lovløysa osv. Kva anna er det enn
at djevelen blir løyst og får makt.
Mykje tyder på at denne tida er nær, i alle
fa 11 så ser det ut for å gå med storm-skridt
mot denne tida. Og den skal bli hard, slik at
om ikkje Gud forkorta den for dei utvalde si
skuld, ville ikkje liv overleva, sa Jesus.
Då vi l djevelen gå ut med dårande og forførande lære, ut over hei le jorda og fø ra strid
mot dei heilage, kringsetja legret åt dei hei·
lag e og den byen Gud elska. Kva er så den
byen Gud elska 7
l den gamle pakt var det Jerusalem, også

kalla Sion. Det var staden der Gud hadde
reist sitt tempel, der Gud openberra seg og
tala til folket. Ville dei møta Gud, måtte dei
til Jerusalem- Guds eigen by. Men på grunn
av vantru og synd skulle templet rivast ned,
det skulle ikkje liggja att stein på stein, sa
Jesus. Riv ned dette templet, og eg ska l
byggja det opp att på tre dagar. På den kananeiske kvinna sitt spørsmål om ein skulle tilbeda i Jerusalem ell er på Garisim, svara Jesus: Det kjem ei tid , og ho har alt kame, då
dei ikkje lenger skal tilbed Gud hverken i Jerusalem eller på Garisim, men tilbeda Faderen
i And og sanning. Så i den nye pakts tid er
det nok Jesus og hans menighet som. er Guds
tempel, der Gud bur og openberrar seg og
talar igjennom. Menigheten er Jesu Kristi
lekam, de er Guds tempel, vitnar Skrifta, den
er bygd av levande steinar til eit Ande/eg tempel, seier Peter ( 1. Pet. 2, 4 - fg.)
Det Isra el og Jerusalem gjekk igjennom
ved Jerusalems øydelegging år 70, er eit fyrebilete på det som skal skje når Satan set
inn sin siste kamp mot Jesus og hans menighet, før Jesus kjem att.
Deretter kjem enden, den endelege domen
som åpenberringa 20 vitnar om. Der alle må
møta den rettferdige dom, etter gjerningane
sine, og den som ikkje har namnet sitt i livets
bok blir kasta i eldsjøen. Dette er den andre
døden.
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Me ber til Gud i Jesu namn :
Før folket ditt til himmelhamn.
PA jorda ligg ein skodde-eim,
som løyner vegen til v/u heim.

l mørkret Ormen ter i løynd,
og seier sigren hans er røynd.
l lyset bur ein helga flokk,
som har i Gud sin frelsar nok.

l dimme folkeslags går,
og sjåarar med otte spår
om det som hende skal pA jord,
nAr lyden trampar pA Guds ord.

Hans folk går fram i von og tru
og ser ei fager himmelbru.
Når otte legg seg over land,
dei lit pA han som hjelpe kan.

For hat og hemn gjer kjærleik kald
l
og trugar sjelene med vald.
Ein søkjer trøyst i sus og rus
og finn ei vegen til Guds hus.

Som barnet finner ly og livd
og lever sælt i trygd og trivd,
sd kviler Herrens lyd i Gud
og berer himlens rettferdsskrud.
Johan LAstad.

Men dei som er frelst og har namnet sitt i
livets bok blir med Jesus til den nye himmelen og den nye jorda der rettferd bur. Og sæl
og heilag er den som har del i den første
oppstoda, over han har den andre døden inga
makt.

Vårt barnekår hos Gud
Av Øivind Andersen
cMen er vi barn , da er vi også arvinger,
Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt
vi lider med ham, forat vi også kan herliggjøres med ham», Amen. Slik står det i Rom .

8, 17.
Av dette ordet kan vi høre at det å bli en
kristen er det samme som å komme inn i
Guds Sønns kår. Vi har ødelagt vårt barnekår med vår synd vi mennesker. Det er øde-

lagt så grundig at det kan i kke gjenopprettes.
Det er mange mennesker som tror at Gud skal
hjelpe oss til å gjenopprette det vi har ødelagt med vår synd. Men når vi kommer for
Guds ansikt, da kjenner vi i vår samvitti ghet
at det vi har gjort er uopprettelig for oss, og
at ikke en gang Gud kan repa rere vårt barnekår.
Men nå skal du høre, vi har fått et nytt kår,
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et helt nytt barnekår . Guds Sønn er kommet
til oss her på j orden, med alt det som han
har rett ti l, med sitt barnekå r og alt det som
følger med barnekåret hans. Han gikk inn i
våre kår og tok dem på seg, og har på den
måten frelst oss fra de kå rene vi har skjemt
ut og ødelagt. Du kan lese om dette i 2 . Kor.
8, 9 : «l kjenner vå r Herre Jesu Kristi nåde,
at han for eders skyld ble fattig, da han var
r ik, forat l ved hans fattigdom skulle bli rike.»
Han kom inn i våre kår, til gjengjeld skal v i
få lov til å komme inn i hans kår. Jesus tok
alt vårt på seg, ti l gjengjeld ska l vi få alt det
som tilhører ham . Han døde forat vi skulle
leve, han ble f orlatt av Gud, han ble gjort til
synd forat du og jeg ska l bli rettferdiggjort
overfor Gud, J esus tok vå rt og vi får hans.
Dette er Guds klare ord .
Det at Jesus gikk inn i vå re kå r, har han
gjort for hele menn eskeh eten, for alle m ennesker uten unntak. Det at vi får komme inn
i han s kår, det skjer ved at vi omvender oss
til ham, og kommer til troen på ham . Det
overføres ikke automatisk på oss, men det
skjer altså ved omvendelse og tro . Men hvert
eneste menneske som hører ordet om J esus
og tar imot dette ordet, får som gave fra
himmelen det som J esus har skjenket og gitt.
Vi leser i Rom. 6, 23: «Den lønn som synden
gir er døden, m en Guds nådegave er evig liv
i Kristus Jesus, vår Herre.»
Loven gir oss det vi har fortjent, men her
får vi noe vi i kke har fortjent ved troen på
Jesus, vi f år en nådegave, det b etyr at vi får
en gave uten å ha fortjent det. Det består i
at vi blir Guds barn, vi komm er inn i et sønnekår som egentlig tilhører Guds Sønn, men
jeg får dele kåret med ham. Og er jeg barn,
så er j eg også arving, Guds arving og Kri st i
medarving. Jeg er også en meda rving til Guds
Sønn. Kan du fatte hva det innebærer? Nei,
det kan du ikke, og det kan i kke jeg heller,
men dette si er Guds ord.
Det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte
det som ikke kommer opp i noe menneskes

hjerte, det som Gud har beredt for dem som
elsker ham, dette har v i fått i J esus, og det
har Gud åpenbart oss ved sin And. Dette forkynner jeg deg nå som en gave fra Gud, f orat
du ska l høre det og ta imot det der du sitter
ved høytaleren.
Og særlig v il j eg b e deg som til denne dag
ikke er blitt en kri sten. Hør detl Vend deg t i l
Jesus! Det er ikke noe du ska l fortjene, nå
må du høre hva jeg forkynner deg: Du skal
få noe du ikke har for tjent, og det kommer av
at J esus tok på seg det du har fortjent, derfor
skal du få det som han har fortjent og som
du selv i kke har fortjent, og det er intet mindre enn et helt nytt barnekå r med alle de rettigheter og herligheter som følger m ed å være
Guds Sønns medarving.
l første omgang blir det et lidelseskår her
i verden, det står så fremt vi lider m ed ham.
Dette ordet må ingen misforstå , det betyr
på ingen måte at vi skal lide f or våre synders
skyld. Jesus var alene, og måtte være al ene,
om å li de for vå re synder. Ingen andre enn
ham alene kunne ta på seg å gjøre godt igjen
det vi hadde forbrudt, han alene er den som
kunne sone synden med sitt blod, og han
trådte persekaret alene si er Guds ord, ingen
var m ed ham. l sa nn het m åtte Jesus gjøre det
alt alene for vår sky ld, for å frelse oss.
M en du forstår, den som tar imot dette,
han kommer på mange måter til å dele skj ebne m ed J esus her i verden. Jesus var ikke
popu lær , følgelig blir den som t\.)r på ham
ikke populær. Menneskene forstår ikke Jesus,
hans samtid forsto ham l ike lite som vår samtid forstår ham, Jesus var ikke populær i sin
samtid og han er heller ikke popul ær i dag.
J esus sier : Jeg har gitt dem ditt ord , og ver·
den har hatet dem , om sine første disipler.
Jesus sier at verden har hatet den fordi Jesus
har gitt dem si tt ord . Dere er ikke av verden,
likesom jeg ikke er av verd en, si er Jesus. Fra
det øyeblikk jeg har mottatt Guds ord og fått
det inn i mitt hjerte, da er jeg ikke lenger av
verden . Om dette heter det i Rom . 8: l er
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Eg er redd for at dei gjer same feilen som
jødefolket gjorde, og ventar på eit rike som
aldri kjem. Så lat oss sjå litt på kva Guds
ord seier om disse ting.
Openb. 20. kap. tek t i l med å tala om ein
engel som kom ned f rå himmelen med ein
lykke! og ei lekkja i handa. Her er det klart
at det er bi leteleg tale, for ingen lykkel eller
lekkja kan lesa Sata n inne eller binda han.
Og det meste av Openb. talar i biletleg tale,
og gjennom det viser Jesus tenaran e sine det
som snart skal henda ( Openb. 1 , 1). Johann es fekk bod å skriva ned både det som er og
det som koma skal (Openb. 1, 19 ). Denne
engelen er eit bilete på Jesus, for ingen andre
kan binda Satan.
Han greip draken og batt han f or tusen år
og leste han inne. Draken er bilete på Satan,
djevelen, den gamle ormen, står det. Dette
hende nok då Jesus sigra over han på krossen. l Johs. 12, 31 seier Jesus : Nå går det
dom over denne verda, nå skal denne verda
sin fyrste kastast ut. Jesus talar også om ei
kjempa som vepna vaktar sin gard, men kjem
det ein sterkare som v inn over kjempa og
tek våpna f rå han, då først kan dei ta det
som kjempa eig. Her t enkjer han på d jevelen som vaktar menneske han røva frå Gud,
og den sterkare er Jesus som på krossen
sigra over han , tok våpna hans, og la han i
band. Våpna som djevelen bruka var menneske si synd og Guds dom over syndaren, og
begge deler tok Jesus bort ved sin død og
siger på krossen. Jesus avvepna maktene og
myndighetene og synte dei openberleg fram
då han viste seg som sigerherre over dei på
krossen, står det i Kollos. 2, 15.
Luther seier at det same hender når eit
menneske kjem t i l trua på Jesus. Der evangeliet kjem inn, blir Satan bunden og må ut
or hjarta og Jesus flytter inn.
Når det her står at Satan blei bunden for
tu sen år, så er det også symbolsk tale som
ikkj e kan forståast bokstaveleg. Dei står for
ei n lang ti debolk, som rimelegvi s er Jesu Kri -

111

sti menighets tid på jorda . Dei derimot som
trur på læra om tusenårsriket lærer at det tek
til først når Jesus kjem att, og at Jesus kjem
att to gonger, og dei lærer at der er to oppstoda frå dei døde. Første gong ved Jesu
første koma står martyrane og dei som ikkje
har dyrets merke opp, og ved Jesu siste koma
dei andre truande.
Dette synet sitt byggjer dei på det som
står i vers 4-6 , der det blant anna står : Sæl
og heilag er den som ha r lut i den første oppstoda, over han h ar den andre døden inga
makt. Spørsmå let blir då kva den første oppstoda er. Så langt eg skynar Skrifta tyder
det Jesu Kristi oppstoda frå dei døde. Han
var det første og einaste menneske som sigra
over døden og sto opp frå grava, den førstefødde av mange brør, seier Skrifta. Og det å
ha del i den første oppstoda, er å ha del i
Jesus og hans død og oppstoda for oss. Med
andre ord dei som er frelst og oppreist med
Kristus ved trua på han. Dei og ingen annan
lever i Jesus og skal leva og råda saman med
han i tusen år (menighetens tid), som Guds
og Kristi prestar. Dei er sæle og h eilage,
vitnar Skrifta. Det som står om martyrane
og dei som i kkje har t eke dyrets merke på
panna, står for dei som er oppvakte og oppreiste med Kristus ved trua (Sjå Efes. 2, 4-6)
Det evige livet tek til her nede ved vår
sameining med J esus då me kom t il trua.
Dei vart levande og levde og rådde saman
med Kristus i tusen år, står det i vers fire.
Men dei andre døde blei ikkje levande f ør
dei tusen år er gått. Her er det tale om dei
vantruande som døydde i sine synder og overtredelser (Efes. 2, 1 - fg .) Dei blir ikkje levande før i oppstandelsen ved Jesu atterkoma,
for å henta sine og til dom.
Nå har du nok ten kt: Men det står då at
Satan skulle verta bunden, så han ikkje lenger
skal forføra folket, og han er vel ikkje bunden i vå r tid, det er noko alle kan sjå . Me
ha r alt sagt at det var Jesu Kristi si ger og
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Misjonen i Sentral-Afrika
Misjonsarbeidet i Sentral-Afrika som omfatter Zambia og Malawi dri ves av Wisconsin
Evangelisk-Luthersk Synode i U.S.A.
Denne misjonen begynte for 25 år siden.
For 15 år siden ble et bibelinstitutt opprettet
og for sju år siden ble et presteseminar dann et. Ved det toårige bibelinstituttet og det
treårige presteseminaret har de som litteratur
foruten Bibelen bl.a. Luthers store og lille
katekisme, Concordiaboken, litteratur av Pieper m.fl.
Det er vel 90 menigheter og prekeplasser
i Zambia og Malawi , og det er mellom 4000
og 5000 døpte og vel 2000 natverdberettigede ved utgangen av året 1975.
Den samme lære som kommer ti l uttrykk i

«Dette tror vi», læres og forkynnes i denne mi
sjonen. Den lutherske kirke i Sentral-Afrika
som er vokst fram ved dette misjonsarbeid
unngår forøvrig ethvert samarbeid med Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund fordi den er overbevist om at den kristne
forsamling enig ska l hold e fast ved alt Guds
ord, at avvik fra Guds ord må føre med seg
kirketukt og at kirkefellesskap forutsetter enhet i tro. lære og bekjennelse.
De som ønsker å støtte denne misjonen,
kan sende penger til kassereren Sverre Bøhn,
Postgiro 68213, Bankgiro : Vikøy Sparebank
3530.07.09492, 5601 Norhei msund og skrive «Afrikamisjonem> på blanketten.
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Mitt rike er ikkje av denne verda
(Johs. 18, 36).
Mange har misstyda Skriftene og teke fei l
av Guds rike n ed gjennom tidene. Jødefolket
tyda skrifta slik at dei trudde M essias kom
for å grunna eit jordisk rike, at han skulle fri
dei frå romarvelde og byggja opp att det gamle Guds rike som nå låg til nedfall. Det var
vel hovedårsaka til at når Jesus kom, så
kjend e dei han ikkje og tok i kkje imot han.
Sidan har mange gjort det sa me, og det blir
eller å anse, at disse eskatologiske hend elser
skjer. i kke ved tidenes ende, men samtidig
med historien.
Dette er det Skriften lærer om Jesu gjenkomst til dom. Dette tror, lærer og bekjenner
v i.
Gjengitt med tillatelse fra Wisconsinsynoden.

Av Amund Lid
også gjort i vår tid.
Mange tolkar Openb. 20 slik at d ei ventar
eit tusenå rig fredsrike her på jorda når J esus
kjem att. Dei tyder Openb. bokstaveleg. og
ventar ei tid på tusen år der Satan er bunden
og Jesus saman med martyrane og nokre utva Ide ska l styra og rå da på jorda. Då ska l
Guds rike gå fram på jorda som aldri før, og
prega sam funnet og folket, så der blir fred og
gode kår på jorda. Ska l i kkje nemna meir om
denne læra, då den er velkjend av dei fleste.
Denne læra er gamal og av jødisk opprinnelse, seier dei lærde. Men alt Augustin avviste
den, og viste at den hadde ikkje sin grunn i
Skrifta. Det same gjorde Luther og dei andre reformatorane. Men i vår tid er det ikkje anna enn denne læra som blir forkynt, og
mange fester tiltru til den.

Norheimsund

ikke i kjødet, men i Anden, så fremt Guds
ånd bor i eder. Har jeg fått Guds ånd i mitt
hjerte, og det har jeg fått ved at Guds ord
er kommet inn i hjertet, da hører jeg Jesus til ,
da er jeg hans eiendom, da deler jeg skjebne
med Jesus, de som ikke liker Jesus liker heller
ikke meg, de som ikke utstår evangeliet kan
heller ikke utstå meg. Verden kan ikke tåle
dem som har fått Guds ord lag t inn i sitt
hjerte, de er ikke og kan ikke være populære
her i verden.
Jesus sier ikke at de skal komme ut av
verden, j eg ber ikke at du skal ta dem ut av
verden, si er ha n ti l sin himm elske Far, men
at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke
av verden, likesom jeg ikke er av verden. Derfor blir det på mange måter et lidelseskår
det å være en kristen, og det er derfor det
står slik h er: Så fremt vi lider med ham. Det
at jeg lider med Jesus, det er et kjennetegn
på at jeg har tatt imot ham det. Det er ikke
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en betingelse for å være en kristen , betingelsen det er uforskyldt, av hans nåde, ved forløsningen i Kristu s Jesus. Nei det er i kke satt
noen betingelse, jeg får det for intet det å
være en kristen og høre Gud til. Men det følger med, det er en virkning av at jeg tror på
Jesus, dette at jeg lider med ham. Men det
resulterer i at jeg også kommer til å bli herliggjort med ham.
Det skjer når Jesus kommer igjen, og vi
leser om det i Kollos. 3, 4: Når Kristus, vårt
li v, åpenbares» det vi l seie når han kommer igjen «da skal og l åpenbares med
ham i herlighet.» Og hva det innebærer kan
vi ikke fatte. men det er stort, og i sannhet
har vi noe å glede oss til vi som tror på Jesus
Mens vi lever her i verden under de lidelseskår som følger med å være en kristen, så
har Gud gitt oss mange trøstegrunner. Dem
kan du lese om videre her i Romerbrevet åttende kap . fra vers 18 og ut. Jeg skal i kke
komme inn på det, vi har hel ler ikke tid til
det nu.
Jeg vil bare nevne en ting. A lt må samvirke til gode for dem som elsker Gud, står
det i vers 28. Fordi jeg hører Jesus til,
kommer alt til å tjene meg til det gode, alt
blir ledet slik av Gud at det tjener ti l det formål å hjelpe meg til det mål som Gud har
satt for meg. Det skal du rekne med, du som
synes at det er svært meget som går deg
i mot. Herren vender det til det gode for deg
fordi du hører Jesus til. Og så må du som er
en kristen ikke bli m i smodig da, om det er et
lidelseskår for deg f ordi du er en kristen, det
viser at du er på rett vei det. Se nå på Jesus,
tenk på hva Ordet sier: «Er vi barn, så er vi
også arvi nger, Guds arvinger og Kristi medarvi nger. Det er i sannhet noe å glede seg
over og å takke for. Amen.
Avskrift etter lydband fra Norea Radio
sin Lutherske time, ved A .L., med løyve
fra Andersen og Norea.

100

LOV OG EVANGELIUM

Disiplene gikk avsted og gjorde det
Jesus hadde sagt dem
(Matt. 2 1, 6 )
Når vi tenker på dette ordet, da melder
spørsmålet seg om det går an for oss som
lever i dag å gjøre hva Jesus ha r sag t oss. Og
likeledes om vi er interesert i å vite hva han
vil v i skal gjøre.
Det står i Johs. 17, 7 at den som vi l gjøre
Guds vilje, han skal kjenne om læren er av
Gud. Det er en stor nåde av Gud når vi blir
interessert i hva han har å si oss, og derti l
eier et villig sinn til å gjøre etter det Gud sier
oss.
Men går det da an i vår tid å høre Guds
stemme, følge den og kunne være viss på at
det er fra Gud 7 Få tror vel at Satan er ute
for å få oss til å vitne om Gud, men Bibelen
taler jo mye om falske vitner og falske profeter og advarer oss mot dem. Og det var ikke
bare i den tiden da Bibelen ble skrevet at de
eksisterte, men d e finnes også i vår tid. Den
som følger med i Fast grunn vil ofte få sitt
blikk rettet mot d et falske, og det er hel t
nødvendig for oss å følge m ed, da det er
faw for a t vi laf oss dåre av den falske røst.
Den sikreste vei for oss, det er å gå t il
Guds ord, for d et er der Gud åpenbarer sin
vilje for oss. Gå til Ordet med den innstilling
og bønn: Hva er det Herren har å si meg i
dag. Jesus har lært oss: Bli i mitt ord , da er
d ere i sannhet mine disipl er (Johs. 8, 31). l
Ordet gir Gud oss en skriftlig anvisning på
sin vilje, på sin frelse, og viser oss den rette
vei osv.
Mange bryr seg ikke om dette. Men det er
meget v iktig å ta denne påminnelse alvorlig ,
for gjør vi ikke d et kan det medføre at vi
mister vårt åndelige liv, og d ermed evnen til
å høre Guds tale.
Den som leser og hører Guds ord, vil sna rt

se at mye av det handler om gaver Gud har
gitt og vil gi, at det er næring for vår tro og
sj el, åpenbarer for oss sannheten og hva som
er falskt, viser veien til livet og advarer mot
de mange falske røster og veier osv. Lever
vi her i Ord et, da er det som oftest ikke vanskelig å se og høre hva vi skal gjøre. Det hender at Gud også bruker innskytelser, men
d em må vi alltid prøve på Guds ord, da djevelen også bruker innskytelser og vi lett kan
ta f eil. Men går v i til Gud og Guds ord med
slike minnel ser, så vil v i nok få se hva som er
av Gud.
Når vi møter kall til oppgaver som v i synes
vi ikke duger til, eller ikke finner noen forutsetning hos oss selv ti l å kunne utføre, da er
det vanskelig å følge kallet. Her vil jeg ta
med to vidnesbyrd fra mitt eget liv. Jeg ble
kalt til forkynner da jeg var 44 år gammel, og
hadde da aldri talt over et Guds ord, bare
vitnet om Gud, hadde ingen bibelskole eller
ingen annen utdan nelse utenom 9 uker for
året i samlet klasse, var jordbruker og fisker.
Så det var vel ikke så unerlig at jeg protesterte og trodde at det dugde jeg ikke til. Dertil hadde kallet en spesiell adresse: Du ska l gå
ut for å hjelpe disse som blir dåret av falsk
forkynnelse, og dette gjorde saken enda vanskel igere. Så jeg sto imot kallet inntil jeg
var helt utmattet. Men da kom Guds ord til
meg på d et avgjø rende punkt: Jeg skal være
med din munn og lære deg hva du skal tale
(2. Moseb. 4 , 12) .
Da så jeg ingen utvei
til å komme unna, og jeg svarte ja, jeg ska l
gå. Da ble jeg fyllt med en usigelig fred og
ro. Men d et gikk ennå 6 år før jeg kom ut,
så der finnes i kke hastverk hos Gud. Hans
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3) Vi tror at de eneste midler Gud har gitt
kirken for å utføre sin bestemte hensi kt er
Hans åpenbarte Ord i den Hellige Skriften
(Mrk. 16:15). Bare ved forkynnelsen av loven
og evangel iet, synd og nåde, Guds vrede over
synden og Guds barmhjertighet i Kristus, vil
mennesker bli omvendt og gjort v ise til salighet. Vi tror at d e midler som er anbetrodd
staten for å utføre det som er anvist den er
borgerlig lov og makt, som er opprettet og
benyttet alt ettersom forstanden er opplyst.
(Rom. 13 : 4). Den opplyste forstand i nnbefatter den natu rlige kunnskap om Gud, den
innskrevne lov og samvitti gheten.
4) Vi tror at det tilbørlige forhold er bevart
mellom ki rken og staten og a lles vel rettelig
bare da, når hver av dem, kirken og staten,
forblir i sitt guddommelig beviste område og
bruker sine guddommelig anv iste mid ler. Kirken skal ikke f orva lte borgerlig myndighet
og ikke blande seg inn i affærer staten er ansvarl ig for å utføre. Staten skal ikke bli en
forkynner av evangeliet og ikke blande seg
i nn i k irkens prekemisjon. Kirken skal ikke
forsøke å benytte seg av den borgerlige lov
og makt for å føre mennesker til Kristus, staten skal ikke søke å regjere formedelst eva ngeliet. Derimot , kirken og staten kan delta
i det samme foretagende så frem t hver holder
seg innenfor sine bestemte grenser og bru ker
:;ine anbetrodde midler.

5) Vi forkaster ethvert forsøk av staten å
innskrenke d en frie utøvelse av relig ionen .
6) Vi forkaster ethvert forøsk på å se hen
til kirken å ve ilede og øve innflyte lse over
staten i utførelsen av sine affærer.
7) Vi forkaster ethvert forsøk av kirken å
søke finansiel stø tte fra staten i utfør else av
sin hensikt til frelse av mennesker.
8) Vi forkaster enhver anskuelse som mener at en borger har frihet til å være ulydig
mot de statens lover som han i kke er enig
med ifølge sin egen bedømmelse.
Dette er det Skriften lærer om kirken og
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IX.

Jesu gj enkomst til dom

1) Vi tror at Jesus, sann Gud og sant Men-

n eske, som oppstod fra de døde og oppfor for
å sitte ved Faderens høyre hånd, vi l vende
tilbake synl ig på samme måte som disiplene
så Ham inngå til himmelen. (Ap. Gj. 1 : 11 )
2 ) V i tror at ingen kan vi te akkurat t imen for Jesu gjenkomst. Denne kunnskap er
skjult endog for englene i himmelen. (Matt.
24 : 36) . Ikke desto mindre, har vå r H erre
gi tt oss tegn for å ho lde oss i stadig forventning av Hans gjenkomst. Han har tilsagt oss
å ta oss i vare og våke, at den dagen ikke
kom mer på oss uforvarende. (Luk. 21 : 34).
3) Vi t ror at ved Jesu gjenkomst vi l d er
bli slutt på denne verden. «Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor
rettferd ighet bor.» (2. Pet. 3 : 13).
4) Vi tror at når Jesus kommer igjen og
Hans røst høres over hel e jorden, skal a lle de
døde oppstå og tilsammen med de gjenlevend e opptre for H errens domstol. De vantro
skal bli dømt til evighet i helvete. De som
ved troen er renset ved Jesu blod vil b li med
Jesus i evighet i en velsignet t i lvæ relse hos
Gud i himm elen. (J oh . 5 : 28, 29).
5) Vi forkaster enhver form av læren om et
tusenårsrike, fordi det har ingen gyld ig grunn
i Skriften og leder de kristne til å sette håp til
at Jesu rike ska l være et jordisk rike. Likeså
forkaster v i som ubibelsk ethvert håp om at
jødene vil omvendes i de siste dager, eller
at alle mennesker tilslutt vil nyte evig sali ghet.
6) Vi forkaster enhver benektelse av den
legemlige oppstandelse og at der virkelig er
et helvete.
7) V i forkaster som stridende mot den klare åpenbarelse i Skriften ethvert forsøk på å
fortolke d e eska talogi sk skriftsteder i det Nye
Testamente (de som ta ler om verdens ende,
Jesu annet komme, og dommen) symbolsk,
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at en skuer inn i menneskehjertet. Det kan
alene Gud gjøre. Det er ikke nødvendig! at
all e er enige angående kirkeritual eller ordning. Angående disse ting har Skriften ingen
befalinger.
7) Vi tror at de som åpenbart er enige i
toen vil gi det ti lkjenne til sitt kri stelige broderskap og vil trakte etter å gi uttrykk derfor
ettersom det er anled ning til det. De kan
bevise sitt broderskap ved f elles gudstjenester, ved felles forkynnelse av evangeliet, ved
felles altergang, ved felles bønn , og ved felles kirkearbeide. Vi tror at vi ikke kan øve
el igiøs fellesskap med dem hvis trosbekjennelse beviselig inneholder ell er lærer, støtter
eller forsvarer villfarelse. Herren byr oss vike
fra hårdnakkete vranglærere. (Rom . 16 : 17,
18).
8) Vi tror at enhver kristen hører til det
«konge lige presteskap» (1. Pet. 2 : 9). Alle
t-oende har direkte og like stor eller jevnbyrJig adgang til nådens trone i og ved J esus
Kri stu::;, vår Midler. (Ef. 2 : 18) . Gud har gi tt
nådemidlene til alles bruk. Alle kristne skulle
«forkynne hans dyder som kalte eder fra mørket ti l si tt underfulle lys.» ( 1. Pet. 2 : 9). l
denne henseende er alle kristne evangeli ets
prester.
9) Vi tror at det er Gud s vilje at kirken
ifølge god orden (1. Kor. 14: 40) vil kalle vel
skikkede menn (1 . Tim. 3) til det offentlige
prekeembede. Vi skal forkynne Ordet og forval te sakramentene offentlig, det er, i kke blott
som enkelte personer som innehar det alminnelige presteskap, men på befaling av og i
felles kristnes navn. Disse menn er Kri sti
kalte tj enere, evangeliets predikanter, «ikke
som de som vil herske over sine menigheter ,
Herrens troende ( 1. Pet . 5 : 3). Ved kallet
utpeker kirken i kristelig frihet plassen, formen og utstrekn ingen av tjeneste. Vi tror at
når kirken kaller m enn inn i prestetjenesten
da er det Gud som handler gjennem kirken.
(Ap. Gj. 20 : 28).
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1O) Vi forkaster ethvert forsøk på å identifisere den hellige kristne kirke med utvortes
organi sasjon, og likeså enhåer påstand om at
kirken må fungere i verden ved spesifike organsisasjonsformer .
11) Vi forkaster enhveranskuelse som ser i
kirken, som Jesu Legem e, utvidelse av Jesu
kjødspåtagelse.
12) Vi forkaster som en falsk økumenisk
id e enhver mening som ser etter en sann
kirkens enighet i en ytre form eller organisk
forening, og vi motstår enhver bevegelse mot
slik en forening som gjøres på bekostning av
ærlighet i bekjennelsen.
13 l Vi forkaster den påstand at religiøs
sam kvem kan forøves uten overensstemmelse
i læren.
Dette er det Skrfiten lærer om k irken og
prekeembedet. Dette er det vi tror, lærer og
bekjenner.

VIll.

Kirken og Staten

1) Vi tror at ikke alene kirken men også
staten, det er, all regjerings myndighet, er
bli tt innstiftet av Gud . cDe øvrighetene, som
er, de er innsatt av Gud.» (Rom. 13 : 1 l. De
kristne vil derfor, for samvi ttighets skyld,
være øvrigheten, som regjerer dem, underdanig, (Rom. 13 : 5). unntatt når regjeringen
byr dem være ulydige mot Gud. (Ap. Gj . 5 :
29) .
2) Vi tror at Gud har anbetrodd hver av
dem, kirken og staten, visse ansvar, som ikke
strir mot hinannen. Til kirken har Gud betrodd ansvaret for å ka Ile syndere ti l botferdighet, å forkynne forlatelse grunnet på Jesu
kors, og å oppmuntre de troende til et kri stent levnet. Hensi kten er å føre Guds utvalgte
ved troen på ristus til evig sa lighet. Til staten
har Gud anordnet å oppholde god orden og
fred , og ordne alle borgerlige anliggender
blant menneskene. ( Rom . 13 : 3, 4) . Hensikten er «forat vi kan leve et rol ig og still e liv
all gudsfrykt og sømmelighet.» ( 1. Tim. 2

2 ).

planer er vel gjennemtenkte, og blir gjennemført på Guds vise måte. l denne tid en fikk
jeg et løfte fra Gud som jeg fikk hvile i: Den
som tror haster ikke« Og det bl e seks spennende og lærerike år. Men i alt dette hadde
jeg ingen ting med mennesker å gjøre, og ingen mennesker kalte meg. Så da tiden kom
måtte jeg ta ut uten kall fra mennesker, mens
Jesus va r med og velsignet ordet sitt. Da kom
kallet fra Misjonssambandet, og der virket jeg
til jeg var 74 år.
Og det ordet jeg fikk i kallet (2. Moseb.

4, 12). det fikk jeg mange ganger oppleve
sannheten av, når jeg enkelte tider måtte gå
på talerstolen uten å vite hva jeg skulle tale
om. Men Gud stod bak sitt løfte, og da var
det ikke vanskelig å merke Guds nærhet. Har
du et kall fra Gud, da vil jeg b e deg følge
kallet, og du ska l få merke at læren er fra
Gud.
Det andre vidnesbyrdet jeg vil
komme
med, det hendte da jeg var 77 år. Da kom
Gud gjennem et menneske som bad meg om
å skrive. Det kom like utenkt som kallet til å
forkynne , og jeg var like uduelig t il dette. Jeg
hadde ikke skrevet en eneste ta le, hadde bare
en liten di sposisjon med noen få punkter, og
hadde heller ingen menneskelig mulighet ti l

å kunne skrive med min ringe lærdom fra ungdomen. M en han lovet å rette fei lene i det
jeg skrev.
Jeg gikk lenge og tenkte på dette, men a It
såg håpløst ut. Men så en dag var det som
om en stem me sa til meg: Prøv. Og d et som
da hendte, det er umulig for meg å forklare.
men jeg prøvde, og det utrolige hendte at siden har jeg skrevet mange stykker, og har
trolig nådd f lere med mine vidnesbyrd på
denne måten enn jeg gjorde da jeg reiste. Og
når jeg skriver dette er jeg snart 87 år.
Når jeg skriver dette er det for å oppmuntre og til skynde deg som merker at Gud kaller deg, men synes du ikke duger eller har
noen forutsetning til å følge kallet. Prøv, og
du skal få se at læren er av Gud, og at Gud
stå r bak sitt ord. Vi d uger ikke til noe av oss
selv , dugl eiken er av Gud, sier Guds ord.
Jesu di si pl er var ulærde menn av folket,
og dugde ikke til det mektige kall de f i kk a v
seg selv, men de gikk og gjorde det J esus
hadd e sagt. Og ha n som sa : Gå u t i all
verden - og se jeg er med eder alle dager,
jeg som har fått all makt i himmelen og på
jorden, han har oppfylt sitt ord inntil i dag.
Ole Rolfsnes.

VI•

Dette
På årsmøtet på Avaldsnes iår samtalte vi
bl.a. om mulighetene for å støtte Wisconsin
synodens misjon i Sentral-Afrika.
Flere ønsket da mer informasjon både om
den lutherske kirke i Sentral-Afrika og om
Wis consinsynoden.
l det følgende gjengis derfor i sin helhet
den amerikanske Wisconsinsynodens tro og
lære som er utgitt i heftet «Dette tror vi»
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l.

Gud og Hans åpenbarelse

1) Vi tror at der er ba re en sann Gud. (Joh .
17 : 3). Han har gitt seg tilk jenne som den
Treen ige Gud, en Gud i tre personer. Dette
er evident av Jesu befaling til sine disipler å
døpe i Faderens r~g Sønnens og den Hellige
And s navn (M att. 28 : 19). eDen som ikke
ærer Sønnen, ærer ikke Faderen , som har
sendt Ham.» (Joh. 5 : 23) .
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2) Vi tror at Gud har åpenbart seg i naturen, fordi: «Himlene forteller Guds ære, og
hvelvingen forkynner hans henders gjerning»
(Sal. 19 : 2) . cFor hans usynlige vesen, båd e
hans evige kraft og hans guddommelighet,
er synlig fra verdens skapelse av, idet det
kjennes av hans gjerninger, forat de skal være
uten unskyldning.» (Rom. 1 : 20). Så er det
ingen unskyldning for ateisterne. Dog har vi i
naturen bare en delvis åpenbarelse av Gud,
og det en som er helt utilstrekkel ig tli f relse
til salig het.
3) Vi tror at Gud har gitt oss en fullkommen åpenbarelse om seg selv i sin Sønn, vår
Herre Jesus Kristus. «Ingen har noensinne sett
Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens
skjød, han har forklaret ham.>> (Joh. 1 : 18).
Især har Gud åpenba rt seg i Jesus som frelsens Gud, som har så «e lsket verden at han
gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha
evig liv.» (Joh. 3 : 16).
4) Vi tror at Gud har gitt de Hell ige Skrifter for å forkynne sin nåde i Jesus Kritstus
bevist m enn eskene. l det Gamle Testamente
gjentok Gud atter og atter sitt løfte til sitt utvalgte folk, om en guddommelig Forløser fra
synd, død og helvete. Det Nye Testamente
forkynner at denne forjettede Frelser har kommet i den personen Jesus Kristus av Nasaret.
Skriftene vitner om Jesus. J esus sier j o selv
om Skriftene:
«De er de som vitner om
meg.» (Joh. 5 : 39).
5) Vi tror at Gud har gitt oss Skriftene ved
menn som Han utvalgte og benyttet det språket som de kjente og skrivemåten til hver av
dem. Han benyttet Moses og profetene til å
skrive det Nye Testamente på Gresk.
6) V i tror at Gud den Hellige And på en
mirakuløs måte, som overgår menneskenes
forstand, har inspirert disse menn å skrive
Hans Ord. «De hellige Guds menn talte drevet av den Hellige And.» (2. Pet. 1 : 21). Det
som de talte, talte de «ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som

Anden lærer.» ( 1. Kor. 2 : 13). Hver tanke
de uttrykte, hvert ord de brukte var gitt dem
ved den Hellige And ved inspiration. Paulus
skrev til Timoteus: eDen hele Skrift er innblest
av Gud.» (2. Tim. 3 : 16). Derfor tror vi på
verba linspira tionen av Skriftene, ikke mekanisk diktat, men inspiration av hvert ord.
7) Vi tror at Skriftene er en ensartet helalt de uthet, sannferdig og uten fei l
taler; for vår Frelser sier : «Skriften kan ikke
gjøres ugyldig.>> (Joh. 1O : 35). Der for tror vi,
at den er den ufei lbare autoritet og veileder
i alt vi tror og gjør. Vi tror at den er fullkommen tilstrekkelig , og lærer oss tydelig og klart
alt det vi treng er å vite til salighet, idet den
gjør oss «vise til frelse ved troen på Kristus
Jesus». (2. Tim. 3 : 15). og utruster oss til
enhver god gjerning. (2. Tim. 3 : 17). Ingen
annen åpenbarelse er å ventes.
8) Vi tror og tar imot Skriftene på deres
eget forlangende, antar det som faktisk historie som de fremfører som historie, anerkjenner det som talefigur hvor Skri ften selv
påpeker det, og anser det som poesi eller dikt
som tilsynelatende er det. Vi tror at ingen
autoritet, det være menneskets f ornuft, vitenskap, eller lærdom, kan stå som dommer
over Skriftens sanne mening uten å vil le sette
seg til dommer over den.
9) Vi tror at de tre økumeniske t roesbekjennelser, den apostoliske, den ni censke og
den athanasianske, såvelsom de lutherske bekjennelsesskrifter som inneholdes i Konkordie
boken av 1580, gir uttrykk til de sanne lærdommer i Skriften. Da de lærdommene som
bekjennes der er utdratt av Skriften alene,
føler vi oss bundne til dem i vår tro og levnet.
Derfor må all vår preken og forkynnelse i våre
kirker og skoler være i harmoni med bekjennelsene.
1 O) Vi forkaster enhver tanke som gjør
bare en del av Skriften som Guds Ord, som
medgir at det er mulighet for feiltagelse i
Skriften, endogså i såkalte ureligiøse ting (for
eksempe l, histo riske, geografi ske).

"

kaster vi den anskuelse at loven er et nådemiddel.
7) Vi forkaster enhver lære som anser altarens sakramenta ikke noe mer enn et tegn
eller symbol på troen, og derved nekter, at
Jesu sanne legeme og blod er antatt i alterens sakrament.
8) Vi forkaster den påstand at de vantro
og hyklere ikke mottar Jesu sanne legeme og
blod i sakramentet, såvelsom den mening om
at å ete Jesu legeme i sakrament er ikke noe
annet enn å motta Jesus åndelig ved troen .
Vi forkaster den anskuelse, at Jesu legeme
og blod er tilstede i sakramentet ved innvielsens handli ng som sådant adskilt fra mottagelsen av elementerne.
9) Vi forkaster den lære at den virkelige
tilværelse av Jesu legeme og blod i sakramentet betyr bare at Jesu person er tilstede i nadverden nettopp som Han er tilstede i evangeliet.
Dette er det Skri ften lærer om nådemidlene.
Dette er det vi tror, lærer og bekjenner.

VIl.

Kirken og prekeembedet

1 l Vi tror at der er en hellig kristelig kirke
som er Guds Tempel ( 1. Kor. 3 : 16). Jesu
Legeme ( Ef. 1 : 23 ; 4 : 12). Denne Kirkes
medl emmer er a Ile de som er «Guds barn ved
troen på Kristus Jesus. (Ga l. 3 : 26). Den
som tror at Jesus døde for våre synder og
oppstod igjen til vår rettferdiggjørelse (Rom.
4 : 25) hører til Kristi Kirke. Kirken består
da av de troende eller de hellige, som Gud
antar som hellige på grunn av Jesu rettferdighet tilregnet oss. (2 . Kor. 5 : 21 ). Disse
hellige er adspredte over h ele jorden. Enhver
sann troende uten hensyn til hvilken nation
eller ra se eller kirkesamfunn han hører til.
er et medlem av den hellige kristne kirke.
2) Vi tror at den hellige kristne kirke er en
virkel ighet, skjønt den ikke er en ytre synlig
organisation. Ford i «mennesket ser på det
utvortes, men Herren ser på hjertet» ( 1. Sam.
1 6 : 7). er det dog Her ren a lene «som kjen-
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ner sine» 2. Tim. 2 : 19). Medlemmene av
den hellige kristne kirke er kjent alene av
Gud. Vi kan ikke skjelne mellem de troende
og hyklerne. Den hellige kristne kirke er derfor usynlig og kan i kke identifiseres med
noe enkelt kirke samfunn eller den totale sum
av alle ki rke samfunn.
3 ) V i tror at den hellige kristelige kirkes tilstedeværelse ikke desto mindre kan erkjenn es. Hvor som helst evangeliet forkynnes og
sakramentene forvaltes, der er den hel lige
kristelige ki rke t ilstede, for ved nådemidlene
blir troen frembrakt og bevart. (Es. 55 : 1O,
11 l. Enn videre, der hvor nådemidlene brukes, er vi forvisset om at kirken er ti lstede ,
for Herren har betrodd dem bare ti l sin kirke,
de troende. (Matt. 28 : 19, 20). Nådemidlene kalles derfor kirkens kjennemerker.
4) Vi tror at det er Herrens vi lje at de
kristne ska l forsamles til felles oppbyggelse
og åndelig vekst ( Heb. 1O : 24, 25). og for å
fullføre Herrens befaling (M ark. 16. 15). Idet
disse synlige forsamlinger (for eksempel, menigheter og samfunn) bekjenner seg til k i rkens kjennemerker og bruker dem, ka l les de
kirker. De bærer dette navn imidlertid, bare
på grunn av de troende blant dem ( 1 . Kor.
1 : 2)
5) Vi tro r at den hel lige kristne kirke er
Em. forent i en felles tro, fordi alle sanne troende har «Em Herre, en tro, en dåp, en Gud
og alles Fader.» (Ef. 4 : 5, 6). Idet dette er
en enhet av troen i hjertet, så er det Gud alene som ser den.
6) Vi tror at Gud byr oss at vi for vår del
skal anerkjenne enighet i troen blant Guds
hellige på jorden bare for så vidt de ved ord
og gjerning bekjenner troen i sin e hjerter.
Deres enighet blir åpenbart når de er enige
i sin bekjennelse av lærdommene åpenbart i
Skriften. Vi tror at den enkelte person som
hører til et ki rkesamfunn derved bekjenner seg
til den lære og praksis i det samfunn. Det at
en påstår, at der er enighet uten overensstemm else i bekjennelsen, er så godt som å mene
o
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sky ld er disse ufullkomne bestrebelser av de
kristne anerkjent som hellige og antagelige
ved vår himmelske Fader av nåde.
5) Vi tror også at et liv i bønn er en frukt
av troen. Tillitsfullt, i troen på deres Frelser, vil de kristne henvende seg i bønn til den
himmelske Fad er, og fremlegge sin trang og
uttrykke si n takknemlighet. Sådanne bønner
behager vår Gud og Han vil oppfylle vå re
begjæringer i overensstemmelse m ed sin visdom.
6) Vi forkaster enhver tanke om at den
kristnes gode gjerninger bidrar noe til å oppnå salighet.
7) Vi forkaster ethvert forsøk på å avskaffe
Guds uforanderlige lov som en absolutt norm,
hvo rved man må ler menneskets oppførsel.
8) Vi forkaster den «Nye Moral» som et
redskap av Satan til å ødelegge kundskap om
Guds hell ige vilje og så undergrave bevisstheten om synd.
9) Vi forkaster enhver anskuelse som anser
bønn som et nådemiddel eller som betrakter
den som gagnlig på grunn av den psykologiske
effekt den har på den som beder.
1 O) Vi forkaster den anskuel se at alle bønner er Gud velbehagelige, og vi holder for at
de bønner av den som iicke k jenner eller tror
på Kri stus er bare forgjeves plapring henvendt
ti l falske guder.
Dette er det Skriften lærer om gode gjerninger og bønn. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner .

VI.

Nådemidlene

1 ) Vi tror at Gud skjenker alle åndelige
velsignelser på synderne ved spesielle mid ler
forordnet av Ham.
Di sse er nådemidlene,
evangeliet i ord og sakramenter.
21 Vi tror at ved evangeliet om Kristi forsonende oppofrelse for synderne bevirker den
Hellige And troen i menneskets hjerte, hvis
hjerte av naturen er fiendskap mot Gud. «Så
kommer da troen av forkynnelsen, og forkyn-

11 l Vi forkaster alle anskuelser som forsømmer å anerkjenne de Hellige Skrifter som
Guds åpenbarelse og ord. Likeså forkaster
vi alle anskuelser som ser i Skriften bare en
menneskelig opptegnelse av Guds åpenbarelse
idet Han treffer sammen med menneskene i
historien utenom og særskil t fra Sk riften. som
da er en opptegnelse utsatt for menneskelige
u fu Il kommenheter .
121 Vi forka ster det ettertrykket som legges på Jesus som Guds Ord (Joh. 1 : 1 l til
utelukkelse av at Skriften er Guds Ord.
13 l Vi forkaster ethvert forsøk på å innskrenke bekjennelsene inneholdt i Konkordieboken til historiske dokumenter som har bare
en relativ betydning som bekjennelse for ki rken id ag. Vi forkaster også hver påstand, at
kirken er bare forpliktet ti l de lærdommene i
Skriften, som har fått uttrykk i disse bekjennelser.
Dette er det Skriften lærer om Gud og Hans
åpenba relse. Dette tror, lærer og bekjenner

nelsen ved Kristi Ord. » (Rom. 10 : 17). Denn e troen bevi rket av den Hellige And. eller
gjenfødelsen, forårsaker en fornyelse i mennesket og gjør ham til en arving til den evige
salighet.
3) Vi tror at den Hellige And ved dåpen
anvender evangeliet på et syndig menneske
og fornyer ham (Tit. 3 : 5) og renser ham
fra all urettferd ighet (Ap. Gj. 2 : 38). H erren
har dåpen i sikte nå r Han forjetter: «Den som
tror og blir døpt. skal bli frelst.>> (ark. 16 : 161
Vi tror at dåpens velsignelse er tilten kt alle
mennesker (Matt. 28 : 19). innbefattet små
barn, som er syndige (Joh. 3 : 61 og derfor
trenger til gjenfødelsen som tilveiebringes ved
dåpen . (Joh. 3 : 51 .

41 Vi tror at alle som mottar Herrens altarens sakramenta antar Jesu sanne legeme
og blod «i, med og under» brødet og vinen.
Dette er visst og sant, ford i Herren innstiftet
sakramentet. Han sa: «Dette er mitt legeme,
som gis for eder . . . . Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod, som utgydes for eder.»
( Luk. 22 : 19 , 20 l. Idet vi antar Hans legeme og blod, hengitt og utgydt for oss,
da får vi i troen fortrøstning og forsikring om
at våre synder er forlatt og at vi sannelig er
Hans egne.

51 Vi tror at Her ren er sitt Ord og sakramentene til sine di sipler i en bestemt hensikt. Han befalte : «Gå derfor ut og gjør alle
folkesla g ti l disipler, idet l døper dem til
Faderens og Sønnens og den Hellige Ands
navn.» (aMtt. 28 : 191. Det er ved disse
midler Han bevarer og utbreder den Hel lige
Kristne Kirke utover jorden. Vi sku ll e derfor
være flittige og trofaste i bruken av disse ved
Gud anordnede nådem idler i vår egen midte
og i våre misjonsbestrsebelser. Di sse er de
eneste midler ved hvilke
udødelige sje ler
føres ti l troen og salighet.
61 Vi forkaster enhver mening om å se
åpenbari ngen av Guds nåde utskildt fra evangeliet som finnes i Skr iftene. Likeledes for-

vi.

Il.

'l

Skapelsen, m ennesket og synd

1 l Vi tror at hele universet, verden og mennesket ble til i begynnelsen, da Gud skapte
himmelen og j orden og alle skapninger ( 1.
Mosebok 1 : 2 1. Videre vidnesbyrd om denne
tildragelse finnes på andre steder i det Gam le
og det Nye Testamente (f or eksempel, 2. Mosebok 20 : 1 1; Heb. 1 1 : 31. A lt dette hendte i løpet av seks norma le dager ved Guds
allmektige Ords ma kt, da Han sa : «Det bli -»
21 Vi tror at Bi belen fremstiller en sannferdig og historisk beretning om skapelsen.
31 Vi tror at Gud skapte mennesket i sitt
bilde (1 . Mosebok 1 : 26). det er: hel lig og
rettferdig.
Menneskets tanker, begjæringer
og vil je var i fullstendig harmoni med Gud,
(Kol. 3 : 10; Ef. 4 : 24). og han ble gitt den
egenskap å «underlegge» seg Guds skapning
(1 . Mosebok 1 : 281.
4 l Vi tror at mennesket har tapt dette gud-
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dommelige bildet , da han gav etter for fristelsen f ra Satan og så var u lydig mot Guds
befaling. Derved pådrog han seg Guds dom,
«du skal visselig dø», (1. Mosebok 2:17 1.
Siden den tiden er menneskeheten unnfanget
og født i synd. (Sal. 51 : 5). og «det som er
født av kjødet, er kjød » Joh. 3 : 6). og er t ilbøyelig ti l alt ondt (1. Mosebok 8: 21 ). og
idet mennesket er dødt i overtredelser og synder ( Ef. 2 : 1 ). da er han udyktig ti l å for li ke
seg med Gud ved sine egne bestrebelser og
gjern inger.
5) Vi forkaster evolutions teor'1en som en
forkla ring av opprinne lsen av universet og
mennesket og alle forsøk på å fork lare Skriftens beretning om skapelsen, så at d et vil harmon i sere med sådanne teorier.
6) Vi forkaster f orklaringer som innskrenker de første kapit ler t i l en beretning av symbolske myter og poetiske forte llinger som er
uten faktisk historisk innhold .
71 Vi forkaster alle anskuelser som ser i
mennesket en medfødt godhet, som anser
hans na turl ige ti lbøyel ighet bare som en svakhet som i kke er synd ig, og som forsømmer
å anerkjenne hans f ullkomne åndelige ford ervelse. (Rom. 3 : 9 -181.
Dette er det Skriften lærer om skapelsen,
men nesket og synd. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner.

Ill.

Kri stus og forløsn ingen

1 ) Vi tror at Jesus Kristus er den evige
Guds Sønn, som var hos Faderen fra evighet
av. (Joh. 1 : 1, 21 . l tidens fylde påtok Han
seg en virkelig og fullstendig, dog syndefri,
menneskel ig natur (Ga l. 4 : 41; da Han blev
unnfanget som hel l ig barn i Jomfru Maria
ved et mira kel av den Hellige And. Engelen
b evidnet: «Det som er avlet i henne, er av
den Hel l ige And.» (Matt. 1 : 201. Jesus
Kristus er den enestående person i hvem den
sanne Gud og en sann menneskel ig natur er
uadskillel ig f orent til en, det Hellige Gudmennesket, lmmanuel.
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21 Vi tror at Han t i l alle tider va r i besittelse av en fylde av Guddommen, all guddommelig makt, visdom og herlighet (Kol. 2 :
91. Dette var åpenbart til Hans tider når
Han utførte mirakler (Joh. 2 : 111 . Men den
stunden Han var her på jorden, påtok Han
seg en skikkelse som tj ener. Han ydmykte
seg ved å legge tilside sin fortsatte og fullkomme utvisning av sine guddommelige egenskaper. l denne tid ser vi Ham leve som en
mann blant mennesker, der tålte lidelser, og
ydmykte seg til den forsmedelige døden på
korset (Fil. 2: 7, 81. Vi tror, at Han oppstod
fra de døde med et forherligt legeme, oppfor
til himmelen, og er oppløftet i det høye for å
regjere med velde over verden, med nåde mot
sin kirke, m ed her lighet i all evighet. (Fil. 2
9 - 11 l.
31 Vi tror at Jesus Kristus, den Gud og
Mann, ble sendt av Faderen for å ydmyke seg
til frelse for menneskeheten og at Han ble
opphøyet som bevis på at Hans misjon var
utrettet. Jesus kom for å oppfylle loven fullkommen (Matt. 5 : 17), så at ved Hans ful lkomne lydighet alle mennesker skulle ansees
som rettferdige, (Rom. 5 : 191 . Han kom
for å bære «våres alles misgjerningen> (Esa.
53 : 6), idet Han frikjøpte oss ved å ofre seg
selv for synden på korset som et alter (Matt.
20 : 28 l. Vi tror at Han er den av Gud ansatte stedfortreder for menneskene i a It det
følgende : Hans rettferdighet er antatt av Fa deren som vår rettferd ighet; Hans død for
synden som vår død for synden (2. Kor. 5 :
21 l. Vi tror at Hans oppstandelse gir full
forsikring at Gud har antatt denne forsoningen
til vår fordel. (Rom. 4 : 251.
41 Vi tror at i Kristus har Gud forlikt verden med seg selv (2. Kor. 5 : 19), at Jesus
er «det Guds Lam, som bærer verd ens synd»
(Joh. 1 : 291. Guds barmhjertighet og nåde
er alt omfattende; forlikelsen i Kr istus er universal almengyldig; syndenes forlatelse
har vært oppnådd som et fullført faktum for

alle mennesker. På grunn av Jesu stedfortreden de gjerning har Gud erklært Sin kjennelse «ikke skyldig» for den ganske menneskehet. Dette utgjør et fast, objektivt grunnlag
for synderens forvissning om frelse.
51 Vi forkaster enhver lære som innskrenker Jesu vi rke med hensyn til dets utstrekni ng eller fullkommenhet, som derved kommer tilkort i å erkjenne allmenheten av forløsningen og den fulle utbetaling av løsepengen.
61 Vi forkaster de anskuelser som betrakter evangeliet som den t idligste kirkes forkynnelse og fortolkning av Jesus Kristus heller enn en sannferdig beretning om det som
virkelig foregikk i historien. Vi forkaster de
forsøk på å gjøre den historiske virkelighet at
11endelser i Jesu liv, som Hans fødsel, Hans
mirakler, og Hans legemlige oppstandelse,
skulle synes ubetydelige og endog tvilsomme. Vi forkaster de forsøk å legge på et «N uværende møte med
den levende Jesus» på den vis at Jesu frelserverk i tidens
fylde nedtegnet i Skriften taper sin viktighet.
Dette er det Skriften lærer om Kristus og
frelsergjerningen. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner.

IV.

Ret tf erdiggjørelse ved troen

1 l Vi tror at Gud har rettferdiggjort, det er,
erklært alle syndere rettferdige i Hans øyne
for Jesu skyld. Dette er det sentrale budskap i Skriften på hvilket kirkens t i lværelse
er helt avhengig. Det er et budskap som er
av viktighet for m enneskene til alle tider på
alle steder, for alle folkeslag og samfunnslag,
for «fordømmelse blev til for alle mennesker.»
(Rom. 5 : 181. Alle trenger til rettferdiggjørelse likevorefor Gud, og Skriften forkynner,
at alle er rettferdiggjort, for «ims rettferdige
gjerning blev til livsens rettferdiggjørelse for
alle mennesker.» (Rom. 5 : 181.
2 l Vi tror at enhver enkelt person m ottar
denne frie Nådegave: Syndenes forlatelse i og

·l

•

ved Kristus, ikke ved gjerninger, men alene
ved troen (Et. 2 : 8, 91 Den rettferdiggjørende tro er en fast tillit til Kristus og Hans forsonergjerning.
Denne troen rettferdiggjør,
ikke på grunn av noen iboende dyd eller godhet, men alene på grunn av den frelse forberedt av Gud i Kristus, som den griper (Rom.
3 : 28; Rom. 4 : 51. Derimot, om enn Jesus
døde for alle, sier Skriften at «den som ikke
tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16 : 161.
31 Vi tror at mennesket ikke ka n fora rbeide
denne rettferdiggjørende tro, eller tillit, i sitt
eget hjerte, fordi «et naturlig menneske tar
i kke imot det som hører Guds And ti l; for det
er ham en dårskap.» ( 1. Kor. 2 : 141. Faktum er, at «kjødets attrå er fiendskap mot
Gud.» (Rom. 8 : 71. Det er den Hellige And
som beveger hjertet tillitsfullt å erkjenne at
«Jesus er Herre .» (1. Kor. 12 : 31. Dette bevirker den Hellige And ved evangeliet (Rom.
10: 171. Vi tror derfor, at menneskets omvendelse er fullt og helt Guds nådeverk.
4 1 Vi tror at allerede fra evighet av har
Gud utvalgt de enkelte personer som Han her
i tiden vil omvende ved evangeliet og bevare
i troen t il det evige liv. (Et. 1 : 4-6; Rom. 8 :
29, 301. Denne utvelgelsen til troen og frelse
er på ingen måte forårsaket ved noe i mennesket, men bevidner hvor fullstendig frelsen
blir vå r av nåde alene. (Rom. 11 : 5, 61
51 Vi forkaster enhver lærdom som vil få
det til at mennesket på en eller annen vis er
selvhjulpen til sin salighet. Vi forkaster ethvert forsøk på å fremstille troen som en tilstand som må fullføres for å fullstendiggjøre
rettferdiggjørelsen.
Vi forkaster også den
lære som mener, at det ikke er av viktighet
hvad man tror så lenge man har en slags tro .
61 Vi forkaster enhver tanke om at læren
om rettferdigg jørelsen av nåde ikke lenger er
av betydning for det «Moderne Menneske»,
og det med menneskets ethvert forsøk på å
rettferdiggjøre seg selv, eller sin tilvære lse
likeoverfor Gud.
71 Vi forkaster den falske og bespottelige
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slutning, at de som er fortapte var utvalgte av
Gud til fordømmelse, for cGud vil at alle mennesker skal bli frelst.» (1. T im. 2 : 41.
Dette er det Skriften lærer om rettferdiggjørelse ved troen. Dette er det vi tror, lærer og bekjenner.

V.

God e gjerninger og bønn

1 l Vi tror at troen på Jesus Kristus er en
levende kraft hos den kristne som må fremføre gjerninger som behager Gud. «Troen, har
den ikke gjerninger, er den død i seg selv.»
(Jakob 2 : 171. En k ri sten som en gren på
vintreet Kristus frembringer god frukt. (Joh.

15 : 51.
21 Vi holder for at troen ikke setter opp sin
egen norm som bestemmer, hva behager Gud
vel. (Matt. 15 : 91. Den sanne tro, som er
opplært i Guds Ord , gleder seg ved å gjøre
bare det som er i overensstemmelse med
Den erkjenner at Guds
Guds hellige vilje.
vilje oppfylles i fullkommen kjærlighet, fordi
«derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.»
(Rom. 13 : 101.
31 Vi tror at disse gjerninger som er troens
frukter må skjelnes fra de gjerninger av borgerlig rettferdighet, som de troende utfører.
Når de vantroende utfører gjerninger som tilsyneladende er gode og ærbare i menneskenes øyne, er de dog ikke gode i Guds øyne,
for «u ten tro er det umulig å tekkes Gud.»
(Heb. 11 : 61. Om enn vi erkjenner betydningen av den borger lige rettferdighet for
menneskesamfunnet, vet vi dog at de vantroende ved disse gjerninger av borgerlig rettferdighet ikke kan begynne å oppfyl le sin plikt
overfor Gud.
41 V i tror at her i verden endog de beste
gjerninger av de kristne er befengt med synd.
Kjødet, den gamle Adam, plager og henger
ved en kristen ennå , så at han kommer tilkort
i å gjøre det gode han vil, men gjør det onde
han ikke vil. (Rom. 7 : 191. Han må bekjenne, at all hans rettferdighet er som et besmittet kledep lagg (Es. 64 : 61. Dog for Jesu
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21 Vi tror at Han t i l alle tider va r i besittelse av en fylde av Guddommen, all guddommelig makt, visdom og herlighet (Kol. 2 :
91. Dette var åpenbart til Hans tider når
Han utførte mirakler (Joh. 2 : 111 . Men den
stunden Han var her på jorden, påtok Han
seg en skikkelse som tj ener. Han ydmykte
seg ved å legge tilside sin fortsatte og fullkomme utvisning av sine guddommelige egenskaper. l denne tid ser vi Ham leve som en
mann blant mennesker, der tålte lidelser, og
ydmykte seg til den forsmedelige døden på
korset (Fil. 2: 7, 81. Vi tror, at Han oppstod
fra de døde med et forherligt legeme, oppfor
til himmelen, og er oppløftet i det høye for å
regjere med velde over verden, med nåde mot
sin kirke, m ed her lighet i all evighet. (Fil. 2
9 - 11 l.
31 Vi tror at Jesus Kristus, den Gud og
Mann, ble sendt av Faderen for å ydmyke seg
til frelse for menneskeheten og at Han ble
opphøyet som bevis på at Hans misjon var
utrettet. Jesus kom for å oppfylle loven fullkommen (Matt. 5 : 17), så at ved Hans ful lkomne lydighet alle mennesker skulle ansees
som rettferdige, (Rom. 5 : 191 . Han kom
for å bære «våres alles misgjerningen> (Esa.
53 : 6), idet Han frikjøpte oss ved å ofre seg
selv for synden på korset som et alter (Matt.
20 : 28 l. Vi tror at Han er den av Gud ansatte stedfortreder for menneskene i a It det
følgende : Hans rettferdighet er antatt av Fa deren som vår rettferd ighet; Hans død for
synden som vår død for synden (2. Kor. 5 :
21 l. Vi tror at Hans oppstandelse gir full
forsikring at Gud har antatt denne forsoningen
til vår fordel. (Rom. 4 : 251.
41 Vi tror at i Kristus har Gud forlikt verden med seg selv (2. Kor. 5 : 19), at Jesus
er «det Guds Lam, som bærer verd ens synd»
(Joh. 1 : 291. Guds barmhjertighet og nåde
er alt omfattende; forlikelsen i Kr istus er universal almengyldig; syndenes forlatelse
har vært oppnådd som et fullført faktum for

alle mennesker. På grunn av Jesu stedfortreden de gjerning har Gud erklært Sin kjennelse «ikke skyldig» for den ganske menneskehet. Dette utgjør et fast, objektivt grunnlag
for synderens forvissning om frelse.
51 Vi forkaster enhver lære som innskrenker Jesu vi rke med hensyn til dets utstrekni ng eller fullkommenhet, som derved kommer tilkort i å erkjenne allmenheten av forløsningen og den fulle utbetaling av løsepengen.
61 Vi forkaster de anskuelser som betrakter evangeliet som den t idligste kirkes forkynnelse og fortolkning av Jesus Kristus heller enn en sannferdig beretning om det som
virkelig foregikk i historien. Vi forkaster de
forsøk på å gjøre den historiske virkelighet at
11endelser i Jesu liv, som Hans fødsel, Hans
mirakler, og Hans legemlige oppstandelse,
skulle synes ubetydelige og endog tvilsomme. Vi forkaster de forsøk å legge på et «N uværende møte med
den levende Jesus» på den vis at Jesu frelserverk i tidens
fylde nedtegnet i Skriften taper sin viktighet.
Dette er det Skriften lærer om Kristus og
frelsergjerningen. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner.

IV.

Ret tf erdiggjørelse ved troen

1 l Vi tror at Gud har rettferdiggjort, det er,
erklært alle syndere rettferdige i Hans øyne
for Jesu skyld. Dette er det sentrale budskap i Skriften på hvilket kirkens t i lværelse
er helt avhengig. Det er et budskap som er
av viktighet for m enneskene til alle tider på
alle steder, for alle folkeslag og samfunnslag,
for «fordømmelse blev til for alle mennesker.»
(Rom. 5 : 181. Alle trenger til rettferdiggjørelse likevorefor Gud, og Skriften forkynner,
at alle er rettferdiggjort, for «ims rettferdige
gjerning blev til livsens rettferdiggjørelse for
alle mennesker.» (Rom. 5 : 181.
2 l Vi tror at enhver enkelt person m ottar
denne frie Nådegave: Syndenes forlatelse i og

·l

•

ved Kristus, ikke ved gjerninger, men alene
ved troen (Et. 2 : 8, 91 Den rettferdiggjørende tro er en fast tillit til Kristus og Hans forsonergjerning.
Denne troen rettferdiggjør,
ikke på grunn av noen iboende dyd eller godhet, men alene på grunn av den frelse forberedt av Gud i Kristus, som den griper (Rom.
3 : 28; Rom. 4 : 51. Derimot, om enn Jesus
døde for alle, sier Skriften at «den som ikke
tror, skal bli fordømt.» (Mark. 16 : 161.
31 Vi tror at mennesket ikke ka n fora rbeide
denne rettferdiggjørende tro, eller tillit, i sitt
eget hjerte, fordi «et naturlig menneske tar
i kke imot det som hører Guds And ti l; for det
er ham en dårskap.» ( 1. Kor. 2 : 141. Faktum er, at «kjødets attrå er fiendskap mot
Gud.» (Rom. 8 : 71. Det er den Hellige And
som beveger hjertet tillitsfullt å erkjenne at
«Jesus er Herre .» (1. Kor. 12 : 31. Dette bevirker den Hellige And ved evangeliet (Rom.
10: 171. Vi tror derfor, at menneskets omvendelse er fullt og helt Guds nådeverk.
4 1 Vi tror at allerede fra evighet av har
Gud utvalgt de enkelte personer som Han her
i tiden vil omvende ved evangeliet og bevare
i troen t il det evige liv. (Et. 1 : 4-6; Rom. 8 :
29, 301. Denne utvelgelsen til troen og frelse
er på ingen måte forårsaket ved noe i mennesket, men bevidner hvor fullstendig frelsen
blir vå r av nåde alene. (Rom. 11 : 5, 61
51 Vi forkaster enhver lærdom som vil få
det til at mennesket på en eller annen vis er
selvhjulpen til sin salighet. Vi forkaster ethvert forsøk på å fremstille troen som en tilstand som må fullføres for å fullstendiggjøre
rettferdiggjørelsen.
Vi forkaster også den
lære som mener, at det ikke er av viktighet
hvad man tror så lenge man har en slags tro .
61 Vi forkaster enhver tanke om at læren
om rettferdigg jørelsen av nåde ikke lenger er
av betydning for det «Moderne Menneske»,
og det med menneskets ethvert forsøk på å
rettferdiggjøre seg selv, eller sin tilvære lse
likeoverfor Gud.
71 Vi forkaster den falske og bespottelige
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slutning, at de som er fortapte var utvalgte av
Gud til fordømmelse, for cGud vil at alle mennesker skal bli frelst.» (1. T im. 2 : 41.
Dette er det Skriften lærer om rettferdiggjørelse ved troen. Dette er det vi tror, lærer og bekjenner.

V.

God e gjerninger og bønn

1 l Vi tror at troen på Jesus Kristus er en
levende kraft hos den kristne som må fremføre gjerninger som behager Gud. «Troen, har
den ikke gjerninger, er den død i seg selv.»
(Jakob 2 : 171. En k ri sten som en gren på
vintreet Kristus frembringer god frukt. (Joh.

15 : 51.
21 Vi holder for at troen ikke setter opp sin
egen norm som bestemmer, hva behager Gud
vel. (Matt. 15 : 91. Den sanne tro, som er
opplært i Guds Ord , gleder seg ved å gjøre
bare det som er i overensstemmelse med
Den erkjenner at Guds
Guds hellige vilje.
vilje oppfylles i fullkommen kjærlighet, fordi
«derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.»
(Rom. 13 : 101.
31 Vi tror at disse gjerninger som er troens
frukter må skjelnes fra de gjerninger av borgerlig rettferdighet, som de troende utfører.
Når de vantroende utfører gjerninger som tilsyneladende er gode og ærbare i menneskenes øyne, er de dog ikke gode i Guds øyne,
for «u ten tro er det umulig å tekkes Gud.»
(Heb. 11 : 61. Om enn vi erkjenner betydningen av den borger lige rettferdighet for
menneskesamfunnet, vet vi dog at de vantroende ved disse gjerninger av borgerlig rettferdighet ikke kan begynne å oppfyl le sin plikt
overfor Gud.
41 V i tror at her i verden endog de beste
gjerninger av de kristne er befengt med synd.
Kjødet, den gamle Adam, plager og henger
ved en kristen ennå , så at han kommer tilkort
i å gjøre det gode han vil, men gjør det onde
han ikke vil. (Rom. 7 : 191. Han må bekjenne, at all hans rettferdighet er som et besmittet kledep lagg (Es. 64 : 61. Dog for Jesu
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sky ld er disse ufullkomne bestrebelser av de
kristne anerkjent som hellige og antagelige
ved vår himmelske Fader av nåde.
5) Vi tror også at et liv i bønn er en frukt
av troen. Tillitsfullt, i troen på deres Frelser, vil de kristne henvende seg i bønn til den
himmelske Fad er, og fremlegge sin trang og
uttrykke si n takknemlighet. Sådanne bønner
behager vår Gud og Han vil oppfylle vå re
begjæringer i overensstemmelse m ed sin visdom.
6) Vi forkaster enhver tanke om at den
kristnes gode gjerninger bidrar noe til å oppnå salighet.
7) Vi forkaster ethvert forsøk på å avskaffe
Guds uforanderlige lov som en absolutt norm,
hvo rved man må ler menneskets oppførsel.
8) Vi forkaster den «Nye Moral» som et
redskap av Satan til å ødelegge kundskap om
Guds hell ige vilje og så undergrave bevisstheten om synd.
9) Vi forkaster enhver anskuelse som anser
bønn som et nådemiddel eller som betrakter
den som gagnlig på grunn av den psykologiske
effekt den har på den som beder.
1 O) Vi forkaster den anskuel se at alle bønner er Gud velbehagelige, og vi holder for at
de bønner av den som iicke k jenner eller tror
på Kri stus er bare forgjeves plapring henvendt
ti l falske guder.
Dette er det Skriften lærer om gode gjerninger og bønn. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner .

VI.

Nådemidlene

1 ) Vi tror at Gud skjenker alle åndelige
velsignelser på synderne ved spesielle mid ler
forordnet av Ham.
Di sse er nådemidlene,
evangeliet i ord og sakramenter.
21 Vi tror at ved evangeliet om Kristi forsonende oppofrelse for synderne bevirker den
Hellige And troen i menneskets hjerte, hvis
hjerte av naturen er fiendskap mot Gud. «Så
kommer da troen av forkynnelsen, og forkyn-

11 l Vi forkaster alle anskuelser som forsømmer å anerkjenne de Hellige Skrifter som
Guds åpenbarelse og ord. Likeså forkaster
vi alle anskuelser som ser i Skriften bare en
menneskelig opptegnelse av Guds åpenbarelse
idet Han treffer sammen med menneskene i
historien utenom og særskil t fra Sk riften. som
da er en opptegnelse utsatt for menneskelige
u fu Il kommenheter .
121 Vi forka ster det ettertrykket som legges på Jesus som Guds Ord (Joh. 1 : 1 l til
utelukkelse av at Skriften er Guds Ord.
13 l Vi forkaster ethvert forsøk på å innskrenke bekjennelsene inneholdt i Konkordieboken til historiske dokumenter som har bare
en relativ betydning som bekjennelse for ki rken id ag. Vi forkaster også hver påstand, at
kirken er bare forpliktet ti l de lærdommene i
Skriften, som har fått uttrykk i disse bekjennelser.
Dette er det Skriften lærer om Gud og Hans
åpenba relse. Dette tror, lærer og bekjenner

nelsen ved Kristi Ord. » (Rom. 10 : 17). Denn e troen bevi rket av den Hellige And. eller
gjenfødelsen, forårsaker en fornyelse i mennesket og gjør ham til en arving til den evige
salighet.
3) Vi tror at den Hellige And ved dåpen
anvender evangeliet på et syndig menneske
og fornyer ham (Tit. 3 : 5) og renser ham
fra all urettferd ighet (Ap. Gj. 2 : 38). H erren
har dåpen i sikte nå r Han forjetter: «Den som
tror og blir døpt. skal bli frelst.>> (ark. 16 : 161
Vi tror at dåpens velsignelse er tilten kt alle
mennesker (Matt. 28 : 19). innbefattet små
barn, som er syndige (Joh. 3 : 61 og derfor
trenger til gjenfødelsen som tilveiebringes ved
dåpen . (Joh. 3 : 51 .

41 Vi tror at alle som mottar Herrens altarens sakramenta antar Jesu sanne legeme
og blod «i, med og under» brødet og vinen.
Dette er visst og sant, ford i Herren innstiftet
sakramentet. Han sa: «Dette er mitt legeme,
som gis for eder . . . . Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod, som utgydes for eder.»
( Luk. 22 : 19 , 20 l. Idet vi antar Hans legeme og blod, hengitt og utgydt for oss,
da får vi i troen fortrøstning og forsikring om
at våre synder er forlatt og at vi sannelig er
Hans egne.

51 Vi tror at Her ren er sitt Ord og sakramentene til sine di sipler i en bestemt hensikt. Han befalte : «Gå derfor ut og gjør alle
folkesla g ti l disipler, idet l døper dem til
Faderens og Sønnens og den Hellige Ands
navn.» (aMtt. 28 : 191. Det er ved disse
midler Han bevarer og utbreder den Hel lige
Kristne Kirke utover jorden. Vi sku ll e derfor
være flittige og trofaste i bruken av disse ved
Gud anordnede nådem idler i vår egen midte
og i våre misjonsbestrsebelser. Di sse er de
eneste midler ved hvilke
udødelige sje ler
føres ti l troen og salighet.
61 Vi forkaster enhver mening om å se
åpenbari ngen av Guds nåde utskildt fra evangeliet som finnes i Skr iftene. Likeledes for-

vi.

Il.

'l

Skapelsen, m ennesket og synd

1 l Vi tror at hele universet, verden og mennesket ble til i begynnelsen, da Gud skapte
himmelen og j orden og alle skapninger ( 1.
Mosebok 1 : 2 1. Videre vidnesbyrd om denne
tildragelse finnes på andre steder i det Gam le
og det Nye Testamente (f or eksempel, 2. Mosebok 20 : 1 1; Heb. 1 1 : 31. A lt dette hendte i løpet av seks norma le dager ved Guds
allmektige Ords ma kt, da Han sa : «Det bli -»
21 Vi tror at Bi belen fremstiller en sannferdig og historisk beretning om skapelsen.
31 Vi tror at Gud skapte mennesket i sitt
bilde (1 . Mosebok 1 : 26). det er: hel lig og
rettferdig.
Menneskets tanker, begjæringer
og vil je var i fullstendig harmoni med Gud,
(Kol. 3 : 10; Ef. 4 : 24). og han ble gitt den
egenskap å «underlegge» seg Guds skapning
(1 . Mosebok 1 : 281.
4 l Vi tror at mennesket har tapt dette gud-
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dommelige bildet , da han gav etter for fristelsen f ra Satan og så var u lydig mot Guds
befaling. Derved pådrog han seg Guds dom,
«du skal visselig dø», (1. Mosebok 2:17 1.
Siden den tiden er menneskeheten unnfanget
og født i synd. (Sal. 51 : 5). og «det som er
født av kjødet, er kjød » Joh. 3 : 6). og er t ilbøyelig ti l alt ondt (1. Mosebok 8: 21 ). og
idet mennesket er dødt i overtredelser og synder ( Ef. 2 : 1 ). da er han udyktig ti l å for li ke
seg med Gud ved sine egne bestrebelser og
gjern inger.
5) Vi forkaster evolutions teor'1en som en
forkla ring av opprinne lsen av universet og
mennesket og alle forsøk på å fork lare Skriftens beretning om skapelsen, så at d et vil harmon i sere med sådanne teorier.
6) Vi forkaster f orklaringer som innskrenker de første kapit ler t i l en beretning av symbolske myter og poetiske forte llinger som er
uten faktisk historisk innhold .
71 Vi forkaster alle anskuelser som ser i
mennesket en medfødt godhet, som anser
hans na turl ige ti lbøyel ighet bare som en svakhet som i kke er synd ig, og som forsømmer
å anerkjenne hans f ullkomne åndelige ford ervelse. (Rom. 3 : 9 -181.
Dette er det Skriften lærer om skapelsen,
men nesket og synd. Dette er det vi tror, lærer
og bekjenner.

Ill.

Kri stus og forløsn ingen

1 ) Vi tror at Jesus Kristus er den evige
Guds Sønn, som var hos Faderen fra evighet
av. (Joh. 1 : 1, 21 . l tidens fylde påtok Han
seg en virkelig og fullstendig, dog syndefri,
menneskel ig natur (Ga l. 4 : 41; da Han blev
unnfanget som hel l ig barn i Jomfru Maria
ved et mira kel av den Hellige And. Engelen
b evidnet: «Det som er avlet i henne, er av
den Hel l ige And.» (Matt. 1 : 201. Jesus
Kristus er den enestående person i hvem den
sanne Gud og en sann menneskel ig natur er
uadskillel ig f orent til en, det Hellige Gudmennesket, lmmanuel.
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2) Vi tror at Gud har åpenbart seg i naturen, fordi: «Himlene forteller Guds ære, og
hvelvingen forkynner hans henders gjerning»
(Sal. 19 : 2) . cFor hans usynlige vesen, båd e
hans evige kraft og hans guddommelighet,
er synlig fra verdens skapelse av, idet det
kjennes av hans gjerninger, forat de skal være
uten unskyldning.» (Rom. 1 : 20). Så er det
ingen unskyldning for ateisterne. Dog har vi i
naturen bare en delvis åpenbarelse av Gud,
og det en som er helt utilstrekkel ig tli f relse
til salig het.
3) Vi tror at Gud har gitt oss en fullkommen åpenbarelse om seg selv i sin Sønn, vår
Herre Jesus Kristus. «Ingen har noensinne sett
Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens
skjød, han har forklaret ham.>> (Joh. 1 : 18).
Især har Gud åpenba rt seg i Jesus som frelsens Gud, som har så «e lsket verden at han
gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha
evig liv.» (Joh. 3 : 16).
4) Vi tror at Gud har gitt de Hell ige Skrifter for å forkynne sin nåde i Jesus Kritstus
bevist m enn eskene. l det Gamle Testamente
gjentok Gud atter og atter sitt løfte til sitt utvalgte folk, om en guddommelig Forløser fra
synd, død og helvete. Det Nye Testamente
forkynner at denne forjettede Frelser har kommet i den personen Jesus Kristus av Nasaret.
Skriftene vitner om Jesus. J esus sier j o selv
om Skriftene:
«De er de som vitner om
meg.» (Joh. 5 : 39).
5) Vi tror at Gud har gitt oss Skriftene ved
menn som Han utvalgte og benyttet det språket som de kjente og skrivemåten til hver av
dem. Han benyttet Moses og profetene til å
skrive det Nye Testamente på Gresk.
6) V i tror at Gud den Hellige And på en
mirakuløs måte, som overgår menneskenes
forstand, har inspirert disse menn å skrive
Hans Ord. «De hellige Guds menn talte drevet av den Hellige And.» (2. Pet. 1 : 21). Det
som de talte, talte de «ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som

Anden lærer.» ( 1. Kor. 2 : 13). Hver tanke
de uttrykte, hvert ord de brukte var gitt dem
ved den Hellige And ved inspiration. Paulus
skrev til Timoteus: eDen hele Skrift er innblest
av Gud.» (2. Tim. 3 : 16). Derfor tror vi på
verba linspira tionen av Skriftene, ikke mekanisk diktat, men inspiration av hvert ord.
7) Vi tror at Skriftene er en ensartet helalt de uthet, sannferdig og uten fei l
taler; for vår Frelser sier : «Skriften kan ikke
gjøres ugyldig.>> (Joh. 1O : 35). Der for tror vi,
at den er den ufei lbare autoritet og veileder
i alt vi tror og gjør. Vi tror at den er fullkommen tilstrekkelig , og lærer oss tydelig og klart
alt det vi treng er å vite til salighet, idet den
gjør oss «vise til frelse ved troen på Kristus
Jesus». (2. Tim. 3 : 15). og utruster oss til
enhver god gjerning. (2. Tim. 3 : 17). Ingen
annen åpenbarelse er å ventes.
8) Vi tror og tar imot Skriftene på deres
eget forlangende, antar det som faktisk historie som de fremfører som historie, anerkjenner det som talefigur hvor Skri ften selv
påpeker det, og anser det som poesi eller dikt
som tilsynelatende er det. Vi tror at ingen
autoritet, det være menneskets f ornuft, vitenskap, eller lærdom, kan stå som dommer
over Skriftens sanne mening uten å vil le sette
seg til dommer over den.
9) Vi tror at de tre økumeniske t roesbekjennelser, den apostoliske, den ni censke og
den athanasianske, såvelsom de lutherske bekjennelsesskrifter som inneholdes i Konkordie
boken av 1580, gir uttrykk til de sanne lærdommer i Skriften. Da de lærdommene som
bekjennes der er utdratt av Skriften alene,
føler vi oss bundne til dem i vår tro og levnet.
Derfor må all vår preken og forkynnelse i våre
kirker og skoler være i harmoni med bekjennelsene.
1 O) Vi forkaster enhver tanke som gjør
bare en del av Skriften som Guds Ord, som
medgir at det er mulighet for feiltagelse i
Skriften, endogså i såkalte ureligiøse ting (for
eksempe l, histo riske, geografi ske).

"

kaster vi den anskuelse at loven er et nådemiddel.
7) Vi forkaster enhver lære som anser altarens sakramenta ikke noe mer enn et tegn
eller symbol på troen, og derved nekter, at
Jesu sanne legeme og blod er antatt i alterens sakrament.
8) Vi forkaster den påstand at de vantro
og hyklere ikke mottar Jesu sanne legeme og
blod i sakramentet, såvelsom den mening om
at å ete Jesu legeme i sakrament er ikke noe
annet enn å motta Jesus åndelig ved troen .
Vi forkaster den anskuelse, at Jesu legeme
og blod er tilstede i sakramentet ved innvielsens handli ng som sådant adskilt fra mottagelsen av elementerne.
9) Vi forkaster den lære at den virkelige
tilværelse av Jesu legeme og blod i sakramentet betyr bare at Jesu person er tilstede i nadverden nettopp som Han er tilstede i evangeliet.
Dette er det Skri ften lærer om nådemidlene.
Dette er det vi tror, lærer og bekjenner.

VIl.

Kirken og prekeembedet

1 l Vi tror at der er en hellig kristelig kirke
som er Guds Tempel ( 1. Kor. 3 : 16). Jesu
Legeme ( Ef. 1 : 23 ; 4 : 12). Denne Kirkes
medl emmer er a Ile de som er «Guds barn ved
troen på Kristus Jesus. (Ga l. 3 : 26). Den
som tror at Jesus døde for våre synder og
oppstod igjen til vår rettferdiggjørelse (Rom.
4 : 25) hører til Kristi Kirke. Kirken består
da av de troende eller de hellige, som Gud
antar som hellige på grunn av Jesu rettferdighet tilregnet oss. (2 . Kor. 5 : 21 ). Disse
hellige er adspredte over h ele jorden. Enhver
sann troende uten hensyn til hvilken nation
eller ra se eller kirkesamfunn han hører til.
er et medlem av den hellige kristne kirke.
2) Vi tror at den hellige kristne kirke er en
virkel ighet, skjønt den ikke er en ytre synlig
organisation. Ford i «mennesket ser på det
utvortes, men Herren ser på hjertet» ( 1. Sam.
1 6 : 7). er det dog Her ren a lene «som kjen-

107

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

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

ner sine» 2. Tim. 2 : 19). Medlemmene av
den hellige kristne kirke er kjent alene av
Gud. Vi kan ikke skjelne mellem de troende
og hyklerne. Den hellige kristne kirke er derfor usynlig og kan i kke identifiseres med
noe enkelt kirke samfunn eller den totale sum
av alle ki rke samfunn.
3 ) V i tror at den hellige kristelige kirkes tilstedeværelse ikke desto mindre kan erkjenn es. Hvor som helst evangeliet forkynnes og
sakramentene forvaltes, der er den hel lige
kristelige ki rke t ilstede, for ved nådemidlene
blir troen frembrakt og bevart. (Es. 55 : 1O,
11 l. Enn videre, der hvor nådemidlene brukes, er vi forvisset om at kirken er ti lstede ,
for Herren har betrodd dem bare ti l sin kirke,
de troende. (Matt. 28 : 19, 20). Nådemidlene kalles derfor kirkens kjennemerker.
4) Vi tror at det er Herrens vi lje at de
kristne ska l forsamles til felles oppbyggelse
og åndelig vekst ( Heb. 1O : 24, 25). og for å
fullføre Herrens befaling (M ark. 16. 15). Idet
disse synlige forsamlinger (for eksempel, menigheter og samfunn) bekjenner seg til k i rkens kjennemerker og bruker dem, ka l les de
kirker. De bærer dette navn imidlertid, bare
på grunn av de troende blant dem ( 1 . Kor.
1 : 2)
5) Vi tro r at den hel lige kristne kirke er
Em. forent i en felles tro, fordi alle sanne troende har «Em Herre, en tro, en dåp, en Gud
og alles Fader.» (Ef. 4 : 5, 6). Idet dette er
en enhet av troen i hjertet, så er det Gud alene som ser den.
6) Vi tror at Gud byr oss at vi for vår del
skal anerkjenne enighet i troen blant Guds
hellige på jorden bare for så vidt de ved ord
og gjerning bekjenner troen i sin e hjerter.
Deres enighet blir åpenbart når de er enige
i sin bekjennelse av lærdommene åpenbart i
Skriften. Vi tror at den enkelte person som
hører til et ki rkesamfunn derved bekjenner seg
til den lære og praksis i det samfunn. Det at
en påstår, at der er enighet uten overensstemm else i bekjennelsen, er så godt som å mene
o
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at en skuer inn i menneskehjertet. Det kan
alene Gud gjøre. Det er ikke nødvendig! at
all e er enige angående kirkeritual eller ordning. Angående disse ting har Skriften ingen
befalinger.
7) Vi tror at de som åpenbart er enige i
toen vil gi det ti lkjenne til sitt kri stelige broderskap og vil trakte etter å gi uttrykk derfor
ettersom det er anled ning til det. De kan
bevise sitt broderskap ved f elles gudstjenester, ved felles forkynnelse av evangeliet, ved
felles altergang, ved felles bønn , og ved felles kirkearbeide. Vi tror at vi ikke kan øve
el igiøs fellesskap med dem hvis trosbekjennelse beviselig inneholder ell er lærer, støtter
eller forsvarer villfarelse. Herren byr oss vike
fra hårdnakkete vranglærere. (Rom . 16 : 17,
18).
8) Vi tror at enhver kristen hører til det
«konge lige presteskap» (1. Pet. 2 : 9). Alle
t-oende har direkte og like stor eller jevnbyrJig adgang til nådens trone i og ved J esus
Kri stu::;, vår Midler. (Ef. 2 : 18) . Gud har gi tt
nådemidlene til alles bruk. Alle kristne skulle
«forkynne hans dyder som kalte eder fra mørket ti l si tt underfulle lys.» ( 1. Pet. 2 : 9). l
denne henseende er alle kristne evangeli ets
prester.
9) Vi tror at det er Gud s vilje at kirken
ifølge god orden (1. Kor. 14: 40) vil kalle vel
skikkede menn (1 . Tim. 3) til det offentlige
prekeembede. Vi skal forkynne Ordet og forval te sakramentene offentlig, det er, i kke blott
som enkelte personer som innehar det alminnelige presteskap, men på befaling av og i
felles kristnes navn. Disse menn er Kri sti
kalte tj enere, evangeliets predikanter, «ikke
som de som vil herske over sine menigheter ,
Herrens troende ( 1. Pet . 5 : 3). Ved kallet
utpeker kirken i kristelig frihet plassen, formen og utstrekn ingen av tjeneste. Vi tror at
når kirken kaller m enn inn i prestetjenesten
da er det Gud som handler gjennem kirken.
(Ap. Gj. 20 : 28).
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1O) Vi forkaster ethvert forsøk på å identifisere den hellige kristne kirke med utvortes
organi sasjon, og likeså enhåer påstand om at
kirken må fungere i verden ved spesifike organsisasjonsformer .
11) Vi forkaster enhveranskuelse som ser i
kirken, som Jesu Legem e, utvidelse av Jesu
kjødspåtagelse.
12) Vi forkaster som en falsk økumenisk
id e enhver mening som ser etter en sann
kirkens enighet i en ytre form eller organisk
forening, og vi motstår enhver bevegelse mot
slik en forening som gjøres på bekostning av
ærlighet i bekjennelsen.
13 l Vi forkaster den påstand at religiøs
sam kvem kan forøves uten overensstemmelse
i læren.
Dette er det Skrfiten lærer om k irken og
prekeembedet. Dette er det vi tror, lærer og
bekjenner.

VIll.

Kirken og Staten

1) Vi tror at ikke alene kirken men også
staten, det er, all regjerings myndighet, er
bli tt innstiftet av Gud . cDe øvrighetene, som
er, de er innsatt av Gud.» (Rom. 13 : 1 l. De
kristne vil derfor, for samvi ttighets skyld,
være øvrigheten, som regjerer dem, underdanig, (Rom. 13 : 5). unntatt når regjeringen
byr dem være ulydige mot Gud. (Ap. Gj . 5 :
29) .
2) Vi tror at Gud har anbetrodd hver av
dem, kirken og staten, visse ansvar, som ikke
strir mot hinannen. Til kirken har Gud betrodd ansvaret for å ka Ile syndere ti l botferdighet, å forkynne forlatelse grunnet på Jesu
kors, og å oppmuntre de troende til et kri stent levnet. Hensi kten er å føre Guds utvalgte
ved troen på ristus til evig sa lighet. Til staten
har Gud anordnet å oppholde god orden og
fred , og ordne alle borgerlige anliggender
blant menneskene. ( Rom . 13 : 3, 4) . Hensikten er «forat vi kan leve et rol ig og still e liv
all gudsfrykt og sømmelighet.» ( 1. Tim. 2

2 ).

planer er vel gjennemtenkte, og blir gjennemført på Guds vise måte. l denne tid en fikk
jeg et løfte fra Gud som jeg fikk hvile i: Den
som tror haster ikke« Og det bl e seks spennende og lærerike år. Men i alt dette hadde
jeg ingen ting med mennesker å gjøre, og ingen mennesker kalte meg. Så da tiden kom
måtte jeg ta ut uten kall fra mennesker, mens
Jesus va r med og velsignet ordet sitt. Da kom
kallet fra Misjonssambandet, og der virket jeg
til jeg var 74 år.
Og det ordet jeg fikk i kallet (2. Moseb.

4, 12). det fikk jeg mange ganger oppleve
sannheten av, når jeg enkelte tider måtte gå
på talerstolen uten å vite hva jeg skulle tale
om. Men Gud stod bak sitt løfte, og da var
det ikke vanskelig å merke Guds nærhet. Har
du et kall fra Gud, da vil jeg b e deg følge
kallet, og du ska l få merke at læren er fra
Gud.
Det andre vidnesbyrdet jeg vil
komme
med, det hendte da jeg var 77 år. Da kom
Gud gjennem et menneske som bad meg om
å skrive. Det kom like utenkt som kallet til å
forkynne , og jeg var like uduelig t il dette. Jeg
hadde ikke skrevet en eneste ta le, hadde bare
en liten di sposisjon med noen få punkter, og
hadde heller ingen menneskelig mulighet ti l

å kunne skrive med min ringe lærdom fra ungdomen. M en han lovet å rette fei lene i det
jeg skrev.
Jeg gikk lenge og tenkte på dette, men a It
såg håpløst ut. Men så en dag var det som
om en stem me sa til meg: Prøv. Og d et som
da hendte, det er umulig for meg å forklare.
men jeg prøvde, og det utrolige hendte at siden har jeg skrevet mange stykker, og har
trolig nådd f lere med mine vidnesbyrd på
denne måten enn jeg gjorde da jeg reiste. Og
når jeg skriver dette er jeg snart 87 år.
Når jeg skriver dette er det for å oppmuntre og til skynde deg som merker at Gud kaller deg, men synes du ikke duger eller har
noen forutsetning til å følge kallet. Prøv, og
du skal få se at læren er av Gud, og at Gud
stå r bak sitt ord. Vi d uger ikke til noe av oss
selv , dugl eiken er av Gud, sier Guds ord.
Jesu di si pl er var ulærde menn av folket,
og dugde ikke til det mektige kall de f i kk a v
seg selv, men de gikk og gjorde det J esus
hadd e sagt. Og ha n som sa : Gå u t i all
verden - og se jeg er med eder alle dager,
jeg som har fått all makt i himmelen og på
jorden, han har oppfylt sitt ord inntil i dag.
Ole Rolfsnes.

VI•

Dette
På årsmøtet på Avaldsnes iår samtalte vi
bl.a. om mulighetene for å støtte Wisconsin
synodens misjon i Sentral-Afrika.
Flere ønsket da mer informasjon både om
den lutherske kirke i Sentral-Afrika og om
Wis consinsynoden.
l det følgende gjengis derfor i sin helhet
den amerikanske Wisconsinsynodens tro og
lære som er utgitt i heftet «Dette tror vi»
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l.

Gud og Hans åpenbarelse

1) Vi tror at der er ba re en sann Gud. (Joh .
17 : 3). Han har gitt seg tilk jenne som den
Treen ige Gud, en Gud i tre personer. Dette
er evident av Jesu befaling til sine disipler å
døpe i Faderens r~g Sønnens og den Hellige
And s navn (M att. 28 : 19). eDen som ikke
ærer Sønnen, ærer ikke Faderen , som har
sendt Ham.» (Joh. 5 : 23) .
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Disiplene gikk avsted og gjorde det
Jesus hadde sagt dem
(Matt. 2 1, 6 )
Når vi tenker på dette ordet, da melder
spørsmålet seg om det går an for oss som
lever i dag å gjøre hva Jesus ha r sag t oss. Og
likeledes om vi er interesert i å vite hva han
vil v i skal gjøre.
Det står i Johs. 17, 7 at den som vi l gjøre
Guds vilje, han skal kjenne om læren er av
Gud. Det er en stor nåde av Gud når vi blir
interessert i hva han har å si oss, og derti l
eier et villig sinn til å gjøre etter det Gud sier
oss.
Men går det da an i vår tid å høre Guds
stemme, følge den og kunne være viss på at
det er fra Gud 7 Få tror vel at Satan er ute
for å få oss til å vitne om Gud, men Bibelen
taler jo mye om falske vitner og falske profeter og advarer oss mot dem. Og det var ikke
bare i den tiden da Bibelen ble skrevet at de
eksisterte, men d e finnes også i vår tid. Den
som følger med i Fast grunn vil ofte få sitt
blikk rettet mot d et falske, og det er hel t
nødvendig for oss å følge m ed, da det er
faw for a t vi laf oss dåre av den falske røst.
Den sikreste vei for oss, det er å gå t il
Guds ord, for d et er der Gud åpenbarer sin
vilje for oss. Gå til Ordet med den innstilling
og bønn: Hva er det Herren har å si meg i
dag. Jesus har lært oss: Bli i mitt ord , da er
d ere i sannhet mine disipl er (Johs. 8, 31). l
Ordet gir Gud oss en skriftlig anvisning på
sin vilje, på sin frelse, og viser oss den rette
vei osv.
Mange bryr seg ikke om dette. Men det er
meget v iktig å ta denne påminnelse alvorlig ,
for gjør vi ikke d et kan det medføre at vi
mister vårt åndelige liv, og d ermed evnen til
å høre Guds tale.
Den som leser og hører Guds ord, vil sna rt

se at mye av det handler om gaver Gud har
gitt og vil gi, at det er næring for vår tro og
sj el, åpenbarer for oss sannheten og hva som
er falskt, viser veien til livet og advarer mot
de mange falske røster og veier osv. Lever
vi her i Ord et, da er det som oftest ikke vanskelig å se og høre hva vi skal gjøre. Det hender at Gud også bruker innskytelser, men
d em må vi alltid prøve på Guds ord, da djevelen også bruker innskytelser og vi lett kan
ta f eil. Men går v i til Gud og Guds ord med
slike minnel ser, så vil v i nok få se hva som er
av Gud.
Når vi møter kall til oppgaver som v i synes
vi ikke duger til, eller ikke finner noen forutsetning hos oss selv ti l å kunne utføre, da er
det vanskelig å følge kallet. Her vil jeg ta
med to vidnesbyrd fra mitt eget liv. Jeg ble
kalt til forkynner da jeg var 44 år gammel, og
hadde da aldri talt over et Guds ord, bare
vitnet om Gud, hadde ingen bibelskole eller
ingen annen utdan nelse utenom 9 uker for
året i samlet klasse, var jordbruker og fisker.
Så det var vel ikke så unerlig at jeg protesterte og trodde at det dugde jeg ikke til. Dertil hadde kallet en spesiell adresse: Du ska l gå
ut for å hjelpe disse som blir dåret av falsk
forkynnelse, og dette gjorde saken enda vanskel igere. Så jeg sto imot kallet inntil jeg
var helt utmattet. Men da kom Guds ord til
meg på d et avgjø rende punkt: Jeg skal være
med din munn og lære deg hva du skal tale
(2. Moseb. 4 , 12) .
Da så jeg ingen utvei
til å komme unna, og jeg svarte ja, jeg ska l
gå. Da ble jeg fyllt med en usigelig fred og
ro. Men d et gikk ennå 6 år før jeg kom ut,
så der finnes i kke hastverk hos Gud. Hans
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3) Vi tror at de eneste midler Gud har gitt
kirken for å utføre sin bestemte hensi kt er
Hans åpenbarte Ord i den Hellige Skriften
(Mrk. 16:15). Bare ved forkynnelsen av loven
og evangel iet, synd og nåde, Guds vrede over
synden og Guds barmhjertighet i Kristus, vil
mennesker bli omvendt og gjort v ise til salighet. Vi tror at d e midler som er anbetrodd
staten for å utføre det som er anvist den er
borgerlig lov og makt, som er opprettet og
benyttet alt ettersom forstanden er opplyst.
(Rom. 13 : 4). Den opplyste forstand i nnbefatter den natu rlige kunnskap om Gud, den
innskrevne lov og samvitti gheten.
4) Vi tror at det tilbørlige forhold er bevart
mellom ki rken og staten og a lles vel rettelig
bare da, når hver av dem, kirken og staten,
forblir i sitt guddommelig beviste område og
bruker sine guddommelig anv iste mid ler. Kirken skal ikke f orva lte borgerlig myndighet
og ikke blande seg inn i affærer staten er ansvarl ig for å utføre. Staten skal ikke bli en
forkynner av evangeliet og ikke blande seg
i nn i k irkens prekemisjon. Kirken skal ikke
forsøke å benytte seg av den borgerlige lov
og makt for å føre mennesker til Kristus, staten skal ikke søke å regjere formedelst eva ngeliet. Derimot , kirken og staten kan delta
i det samme foretagende så frem t hver holder
seg innenfor sine bestemte grenser og bru ker
:;ine anbetrodde midler.

5) Vi forkaster ethvert forsøk av staten å
innskrenke d en frie utøvelse av relig ionen .
6) Vi forkaster ethvert forøsk på å se hen
til kirken å ve ilede og øve innflyte lse over
staten i utførelsen av sine affærer.
7) Vi forkaster ethvert forsøk av kirken å
søke finansiel stø tte fra staten i utfør else av
sin hensikt til frelse av mennesker.
8) Vi forkaster enhver anskuelse som mener at en borger har frihet til å være ulydig
mot de statens lover som han i kke er enig
med ifølge sin egen bedømmelse.
Dette er det Skriften lærer om kirken og
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D ette er det vi tror, læ rer og bekjen-

IX.

Jesu gj enkomst til dom

1) Vi tror at Jesus, sann Gud og sant Men-

n eske, som oppstod fra de døde og oppfor for
å sitte ved Faderens høyre hånd, vi l vende
tilbake synl ig på samme måte som disiplene
så Ham inngå til himmelen. (Ap. Gj. 1 : 11 )
2 ) V i tror at ingen kan vi te akkurat t imen for Jesu gjenkomst. Denne kunnskap er
skjult endog for englene i himmelen. (Matt.
24 : 36) . Ikke desto mindre, har vå r H erre
gi tt oss tegn for å ho lde oss i stadig forventning av Hans gjenkomst. Han har tilsagt oss
å ta oss i vare og våke, at den dagen ikke
kom mer på oss uforvarende. (Luk. 21 : 34).
3) Vi t ror at ved Jesu gjenkomst vi l d er
bli slutt på denne verden. «Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor
rettferd ighet bor.» (2. Pet. 3 : 13).
4) Vi tror at når Jesus kommer igjen og
Hans røst høres over hel e jorden, skal a lle de
døde oppstå og tilsammen med de gjenlevend e opptre for H errens domstol. De vantro
skal bli dømt til evighet i helvete. De som
ved troen er renset ved Jesu blod vil b li med
Jesus i evighet i en velsignet t i lvæ relse hos
Gud i himm elen. (J oh . 5 : 28, 29).
5) Vi forkaster enhver form av læren om et
tusenårsrike, fordi det har ingen gyld ig grunn
i Skriften og leder de kristne til å sette håp til
at Jesu rike ska l være et jordisk rike. Likeså
forkaster v i som ubibelsk ethvert håp om at
jødene vil omvendes i de siste dager, eller
at alle mennesker tilslutt vil nyte evig sali ghet.
6) Vi forkaster enhver benektelse av den
legemlige oppstandelse og at der virkelig er
et helvete.
7) V i forkaster som stridende mot den klare åpenbarelse i Skriften ethvert forsøk på å
fortolke d e eska talogi sk skriftsteder i det Nye
Testamente (de som ta ler om verdens ende,
Jesu annet komme, og dommen) symbolsk,
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Misjonen i Sentral-Afrika
Misjonsarbeidet i Sentral-Afrika som omfatter Zambia og Malawi dri ves av Wisconsin
Evangelisk-Luthersk Synode i U.S.A.
Denne misjonen begynte for 25 år siden.
For 15 år siden ble et bibelinstitutt opprettet
og for sju år siden ble et presteseminar dann et. Ved det toårige bibelinstituttet og det
treårige presteseminaret har de som litteratur
foruten Bibelen bl.a. Luthers store og lille
katekisme, Concordiaboken, litteratur av Pieper m.fl.
Det er vel 90 menigheter og prekeplasser
i Zambia og Malawi , og det er mellom 4000
og 5000 døpte og vel 2000 natverdberettigede ved utgangen av året 1975.
Den samme lære som kommer ti l uttrykk i

«Dette tror vi», læres og forkynnes i denne mi
sjonen. Den lutherske kirke i Sentral-Afrika
som er vokst fram ved dette misjonsarbeid
unngår forøvrig ethvert samarbeid med Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund fordi den er overbevist om at den kristne
forsamling enig ska l hold e fast ved alt Guds
ord, at avvik fra Guds ord må føre med seg
kirketukt og at kirkefellesskap forutsetter enhet i tro. lære og bekjennelse.
De som ønsker å støtte denne misjonen,
kan sende penger til kassereren Sverre Bøhn,
Postgiro 68213, Bankgiro : Vikøy Sparebank
3530.07.09492, 5601 Norhei msund og skrive «Afrikamisjonem> på blanketten.
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Bladet lov og Evangelium
Bladet blir sendt gratis til alle som sen
der eksp. namn og adr. Bladet blir
halde oppe med frivl lj;;ge gAver
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Mitt rike er ikkje av denne verda
(Johs. 18, 36).
Mange har misstyda Skriftene og teke fei l
av Guds rike n ed gjennom tidene. Jødefolket
tyda skrifta slik at dei trudde M essias kom
for å grunna eit jordisk rike, at han skulle fri
dei frå romarvelde og byggja opp att det gamle Guds rike som nå låg til nedfall. Det var
vel hovedårsaka til at når Jesus kom, så
kjend e dei han ikkje og tok i kkje imot han.
Sidan har mange gjort det sa me, og det blir
eller å anse, at disse eskatologiske hend elser
skjer. i kke ved tidenes ende, men samtidig
med historien.
Dette er det Skriften lærer om Jesu gjenkomst til dom. Dette tror, lærer og bekjenner
v i.
Gjengitt med tillatelse fra Wisconsinsynoden.

Av Amund Lid
også gjort i vår tid.
Mange tolkar Openb. 20 slik at d ei ventar
eit tusenå rig fredsrike her på jorda når J esus
kjem att. Dei tyder Openb. bokstaveleg. og
ventar ei tid på tusen år der Satan er bunden
og Jesus saman med martyrane og nokre utva Ide ska l styra og rå da på jorda. Då ska l
Guds rike gå fram på jorda som aldri før, og
prega sam funnet og folket, så der blir fred og
gode kår på jorda. Ska l i kkje nemna meir om
denne læra, då den er velkjend av dei fleste.
Denne læra er gamal og av jødisk opprinnelse, seier dei lærde. Men alt Augustin avviste
den, og viste at den hadde ikkje sin grunn i
Skrifta. Det same gjorde Luther og dei andre reformatorane. Men i vår tid er det ikkje anna enn denne læra som blir forkynt, og
mange fester tiltru til den.

Norheimsund

ikke i kjødet, men i Anden, så fremt Guds
ånd bor i eder. Har jeg fått Guds ånd i mitt
hjerte, og det har jeg fått ved at Guds ord
er kommet inn i hjertet, da hører jeg Jesus til ,
da er jeg hans eiendom, da deler jeg skjebne
med Jesus, de som ikke liker Jesus liker heller
ikke meg, de som ikke utstår evangeliet kan
heller ikke utstå meg. Verden kan ikke tåle
dem som har fått Guds ord lag t inn i sitt
hjerte, de er ikke og kan ikke være populære
her i verden.
Jesus sier ikke at de skal komme ut av
verden, j eg ber ikke at du skal ta dem ut av
verden, si er ha n ti l sin himm elske Far, men
at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke
av verden, likesom jeg ikke er av verden. Derfor blir det på mange måter et lidelseskår
det å være en kristen, og det er derfor det
står slik h er: Så fremt vi lider med ham. Det
at jeg lider med Jesus, det er et kjennetegn
på at jeg har tatt imot ham det. Det er ikke
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en betingelse for å være en kristen , betingelsen det er uforskyldt, av hans nåde, ved forløsningen i Kristu s Jesus. Nei det er i kke satt
noen betingelse, jeg får det for intet det å
være en kristen og høre Gud til. Men det følger med, det er en virkning av at jeg tror på
Jesus, dette at jeg lider med ham. Men det
resulterer i at jeg også kommer til å bli herliggjort med ham.
Det skjer når Jesus kommer igjen, og vi
leser om det i Kollos. 3, 4: Når Kristus, vårt
li v, åpenbares» det vi l seie når han kommer igjen «da skal og l åpenbares med
ham i herlighet.» Og hva det innebærer kan
vi ikke fatte. men det er stort, og i sannhet
har vi noe å glede oss til vi som tror på Jesus
Mens vi lever her i verden under de lidelseskår som følger med å være en kristen, så
har Gud gitt oss mange trøstegrunner. Dem
kan du lese om videre her i Romerbrevet åttende kap . fra vers 18 og ut. Jeg skal i kke
komme inn på det, vi har hel ler ikke tid til
det nu.
Jeg vil bare nevne en ting. A lt må samvirke til gode for dem som elsker Gud, står
det i vers 28. Fordi jeg hører Jesus til,
kommer alt til å tjene meg til det gode, alt
blir ledet slik av Gud at det tjener ti l det formål å hjelpe meg til det mål som Gud har
satt for meg. Det skal du rekne med, du som
synes at det er svært meget som går deg
i mot. Herren vender det til det gode for deg
fordi du hører Jesus til. Og så må du som er
en kristen ikke bli m i smodig da, om det er et
lidelseskår for deg f ordi du er en kristen, det
viser at du er på rett vei det. Se nå på Jesus,
tenk på hva Ordet sier: «Er vi barn, så er vi
også arvi nger, Guds arvinger og Kristi medarvi nger. Det er i sannhet noe å glede seg
over og å takke for. Amen.
Avskrift etter lydband fra Norea Radio
sin Lutherske time, ved A .L., med løyve
fra Andersen og Norea.
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et helt nytt barnekår . Guds Sønn er kommet
til oss her på j orden, med alt det som han
har rett ti l, med sitt barnekå r og alt det som
følger med barnekåret hans. Han gikk inn i
våre kår og tok dem på seg, og har på den
måten frelst oss fra de kå rene vi har skjemt
ut og ødelagt. Du kan lese om dette i 2 . Kor.
8, 9 : «l kjenner vå r Herre Jesu Kristi nåde,
at han for eders skyld ble fattig, da han var
r ik, forat l ved hans fattigdom skulle bli rike.»
Han kom inn i våre kår, til gjengjeld skal v i
få lov til å komme inn i hans kår. Jesus tok
alt vårt på seg, ti l gjengjeld ska l vi få alt det
som tilhører ham . Han døde forat vi skulle
leve, han ble f orlatt av Gud, han ble gjort til
synd forat du og jeg ska l bli rettferdiggjort
overfor Gud, J esus tok vå rt og vi får hans.
Dette er Guds klare ord .
Det at Jesus gikk inn i vå re kå r, har han
gjort for hele menn eskeh eten, for alle m ennesker uten unntak. Det at vi får komme inn
i han s kår, det skjer ved at vi omvender oss
til ham, og kommer til troen på ham . Det
overføres ikke automatisk på oss, men det
skjer altså ved omvendelse og tro . Men hvert
eneste menneske som hører ordet om J esus
og tar imot dette ordet, får som gave fra
himmelen det som J esus har skjenket og gitt.
Vi leser i Rom. 6, 23: «Den lønn som synden
gir er døden, m en Guds nådegave er evig liv
i Kristus Jesus, vår Herre.»
Loven gir oss det vi har fortjent, men her
får vi noe vi i kke har fortjent ved troen på
Jesus, vi f år en nådegave, det b etyr at vi får
en gave uten å ha fortjent det. Det består i
at vi blir Guds barn, vi komm er inn i et sønnekår som egentlig tilhører Guds Sønn, men
jeg får dele kåret med ham. Og er jeg barn,
så er j eg også arving, Guds arving og Kri st i
medarving. Jeg er også en meda rving til Guds
Sønn. Kan du fatte hva det innebærer? Nei,
det kan du ikke, og det kan i kke jeg heller,
men dette si er Guds ord.
Det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte
det som ikke kommer opp i noe menneskes

hjerte, det som Gud har beredt for dem som
elsker ham, dette har v i fått i J esus, og det
har Gud åpenbart oss ved sin And. Dette forkynner jeg deg nå som en gave fra Gud, f orat
du ska l høre det og ta imot det der du sitter
ved høytaleren.
Og særlig v il j eg b e deg som til denne dag
ikke er blitt en kri sten. Hør detl Vend deg t i l
Jesus! Det er ikke noe du ska l fortjene, nå
må du høre hva jeg forkynner deg: Du skal
få noe du ikke har for tjent, og det kommer av
at J esus tok på seg det du har fortjent, derfor
skal du få det som han har fortjent og som
du selv i kke har fortjent, og det er intet mindre enn et helt nytt barnekå r med alle de rettigheter og herligheter som følger m ed å være
Guds Sønns medarving.
l første omgang blir det et lidelseskår her
i verden, det står så fremt vi lider m ed ham.
Dette ordet må ingen misforstå , det betyr
på ingen måte at vi skal lide f or våre synders
skyld. Jesus var alene, og måtte være al ene,
om å li de for vå re synder. Ingen andre enn
ham alene kunne ta på seg å gjøre godt igjen
det vi hadde forbrudt, han alene er den som
kunne sone synden med sitt blod, og han
trådte persekaret alene si er Guds ord, ingen
var m ed ham. l sa nn het m åtte Jesus gjøre det
alt alene for vår sky ld, for å frelse oss.
M en du forstår, den som tar imot dette,
han kommer på mange måter til å dele skj ebne m ed J esus her i verden. Jesus var ikke
popu lær , følgelig blir den som t\.)r på ham
ikke populær. Menneskene forstår ikke Jesus,
hans samtid forsto ham l ike lite som vår samtid forstår ham, Jesus var ikke populær i sin
samtid og han er heller ikke popul ær i dag.
J esus sier : Jeg har gitt dem ditt ord , og ver·
den har hatet dem , om sine første disipler.
Jesus sier at verden har hatet den fordi Jesus
har gitt dem si tt ord . Dere er ikke av verden,
likesom jeg ikke er av verd en, si er Jesus. Fra
det øyeblikk jeg har mottatt Guds ord og fått
det inn i mitt hjerte, da er jeg ikke lenger av
verden . Om dette heter det i Rom . 8: l er
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Eg er redd for at dei gjer same feilen som
jødefolket gjorde, og ventar på eit rike som
aldri kjem. Så lat oss sjå litt på kva Guds
ord seier om disse ting.
Openb. 20. kap. tek t i l med å tala om ein
engel som kom ned f rå himmelen med ein
lykke! og ei lekkja i handa. Her er det klart
at det er bi leteleg tale, for ingen lykkel eller
lekkja kan lesa Sata n inne eller binda han.
Og det meste av Openb. talar i biletleg tale,
og gjennom det viser Jesus tenaran e sine det
som snart skal henda ( Openb. 1 , 1). Johann es fekk bod å skriva ned både det som er og
det som koma skal (Openb. 1, 19 ). Denne
engelen er eit bilete på Jesus, for ingen andre
kan binda Satan.
Han greip draken og batt han f or tusen år
og leste han inne. Draken er bilete på Satan,
djevelen, den gamle ormen, står det. Dette
hende nok då Jesus sigra over han på krossen. l Johs. 12, 31 seier Jesus : Nå går det
dom over denne verda, nå skal denne verda
sin fyrste kastast ut. Jesus talar også om ei
kjempa som vepna vaktar sin gard, men kjem
det ein sterkare som v inn over kjempa og
tek våpna f rå han, då først kan dei ta det
som kjempa eig. Her t enkjer han på d jevelen som vaktar menneske han røva frå Gud,
og den sterkare er Jesus som på krossen
sigra over han , tok våpna hans, og la han i
band. Våpna som djevelen bruka var menneske si synd og Guds dom over syndaren, og
begge deler tok Jesus bort ved sin død og
siger på krossen. Jesus avvepna maktene og
myndighetene og synte dei openberleg fram
då han viste seg som sigerherre over dei på
krossen, står det i Kollos. 2, 15.
Luther seier at det same hender når eit
menneske kjem t i l trua på Jesus. Der evangeliet kjem inn, blir Satan bunden og må ut
or hjarta og Jesus flytter inn.
Når det her står at Satan blei bunden for
tu sen år, så er det også symbolsk tale som
ikkj e kan forståast bokstaveleg. Dei står for
ei n lang ti debolk, som rimelegvi s er Jesu Kri -
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sti menighets tid på jorda . Dei derimot som
trur på læra om tusenårsriket lærer at det tek
til først når Jesus kjem att, og at Jesus kjem
att to gonger, og dei lærer at der er to oppstoda frå dei døde. Første gong ved Jesu
første koma står martyrane og dei som ikkje
har dyrets merke opp, og ved Jesu siste koma
dei andre truande.
Dette synet sitt byggjer dei på det som
står i vers 4-6 , der det blant anna står : Sæl
og heilag er den som ha r lut i den første oppstoda, over han h ar den andre døden inga
makt. Spørsmå let blir då kva den første oppstoda er. Så langt eg skynar Skrifta tyder
det Jesu Kristi oppstoda frå dei døde. Han
var det første og einaste menneske som sigra
over døden og sto opp frå grava, den førstefødde av mange brør, seier Skrifta. Og det å
ha del i den første oppstoda, er å ha del i
Jesus og hans død og oppstoda for oss. Med
andre ord dei som er frelst og oppreist med
Kristus ved trua på han. Dei og ingen annan
lever i Jesus og skal leva og råda saman med
han i tusen år (menighetens tid), som Guds
og Kristi prestar. Dei er sæle og h eilage,
vitnar Skrifta. Det som står om martyrane
og dei som i kkje har t eke dyrets merke på
panna, står for dei som er oppvakte og oppreiste med Kristus ved trua (Sjå Efes. 2, 4-6)
Det evige livet tek til her nede ved vår
sameining med J esus då me kom t il trua.
Dei vart levande og levde og rådde saman
med Kristus i tusen år, står det i vers fire.
Men dei andre døde blei ikkje levande f ør
dei tusen år er gått. Her er det tale om dei
vantruande som døydde i sine synder og overtredelser (Efes. 2, 1 - fg .) Dei blir ikkje levande før i oppstandelsen ved Jesu atterkoma,
for å henta sine og til dom.
Nå har du nok ten kt: Men det står då at
Satan skulle verta bunden, så han ikkje lenger
skal forføra folket, og han er vel ikkje bunden i vå r tid, det er noko alle kan sjå . Me
ha r alt sagt at det var Jesu Kristi si ger og

evangelium som batt han, og der evangeliet
har makt er Satan bunden.
Me kan ta eit døme som viser det. Vårt
folk var eit heidensk folk, som sette barna
sine ut i skogen, levde av vold og røveri som
dei berømte vikingane, der synd og drap og
den sterkaste sin rett rådde, eit folk bunde i
treldom under Satans makt og herredøme.
Så blei Kristus og evangel iet kjent og forkynt
og etter kvart som evangeliet fekk makt i folket og over hjartene måtte Satan vika for
Kristus. Og me kjenner vel alle til den velsigning det har vorte for vårt folk.
Men så står der at når dei tusen år er lidne
(Menigheten si tid nådetida). då ska l djevelen
bli løyst ei lita tid . Det hender når evangeliet misser si makt over folket, då blir Satan løyst og ter ut over all jorda for å dåra
folket. Sjå korleis det går i vår tid, når folket viser Jesus og evangeliet frå seg og det
misser si makt over hjartene og dei som styrer. Djevelens makt stig, og viser seg i at
heidenskapen kjem att, fosterdrap, vold og
røveri i posthus og bankar, tjuveri, seksualitet,
drukkenskap og narkotika, forakt for Guds
ordning i ekteskap og heim, i lauslivnad og
såkalla «papi rlau se ektesakp», forakt for lov
og rett og lovløysa osv. Kva anna er det enn
at djevelen blir løyst og får makt.
Mykje tyder på at denne tida er nær, i alle
fa 11 så ser det ut for å gå med storm-skridt
mot denne tida. Og den skal bli hard, slik at
om ikkje Gud forkorta den for dei utvalde si
skuld, ville ikkje liv overleva, sa Jesus.
Då vi l djevelen gå ut med dårande og forførande lære, ut over hei le jorda og fø ra strid
mot dei heilage, kringsetja legret åt dei hei·
lag e og den byen Gud elska. Kva er så den
byen Gud elska 7
l den gamle pakt var det Jerusalem, også

kalla Sion. Det var staden der Gud hadde
reist sitt tempel, der Gud openberra seg og
tala til folket. Ville dei møta Gud, måtte dei
til Jerusalem- Guds eigen by. Men på grunn
av vantru og synd skulle templet rivast ned,
det skulle ikkje liggja att stein på stein, sa
Jesus. Riv ned dette templet, og eg ska l
byggja det opp att på tre dagar. På den kananeiske kvinna sitt spørsmål om ein skulle tilbeda i Jerusalem ell er på Garisim, svara Jesus: Det kjem ei tid , og ho har alt kame, då
dei ikkje lenger skal tilbed Gud hverken i Jerusalem eller på Garisim, men tilbeda Faderen
i And og sanning. Så i den nye pakts tid er
det nok Jesus og hans menighet som. er Guds
tempel, der Gud bur og openberrar seg og
talar igjennom. Menigheten er Jesu Kristi
lekam, de er Guds tempel, vitnar Skrifta, den
er bygd av levande steinar til eit Ande/eg tempel, seier Peter ( 1. Pet. 2, 4 - fg.)
Det Isra el og Jerusalem gjekk igjennom
ved Jerusalems øydelegging år 70, er eit fyrebilete på det som skal skje når Satan set
inn sin siste kamp mot Jesus og hans menighet, før Jesus kjem att.
Deretter kjem enden, den endelege domen
som åpenberringa 20 vitnar om. Der alle må
møta den rettferdige dom, etter gjerningane
sine, og den som ikkje har namnet sitt i livets
bok blir kasta i eldsjøen. Dette er den andre
døden.
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Me ber til Gud i Jesu namn :
Før folket ditt til himmelhamn.
PA jorda ligg ein skodde-eim,
som løyner vegen til v/u heim.

l mørkret Ormen ter i løynd,
og seier sigren hans er røynd.
l lyset bur ein helga flokk,
som har i Gud sin frelsar nok.

l dimme folkeslags går,
og sjåarar med otte spår
om det som hende skal pA jord,
nAr lyden trampar pA Guds ord.

Hans folk går fram i von og tru
og ser ei fager himmelbru.
Når otte legg seg over land,
dei lit pA han som hjelpe kan.

For hat og hemn gjer kjærleik kald
l
og trugar sjelene med vald.
Ein søkjer trøyst i sus og rus
og finn ei vegen til Guds hus.

Som barnet finner ly og livd
og lever sælt i trygd og trivd,
sd kviler Herrens lyd i Gud
og berer himlens rettferdsskrud.
Johan LAstad.

Men dei som er frelst og har namnet sitt i
livets bok blir med Jesus til den nye himmelen og den nye jorda der rettferd bur. Og sæl
og heilag er den som har del i den første
oppstoda, over han har den andre døden inga
makt.

Vårt barnekår hos Gud
Av Øivind Andersen
cMen er vi barn , da er vi også arvinger,
Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt
vi lider med ham, forat vi også kan herliggjøres med ham», Amen. Slik står det i Rom .

8, 17.
Av dette ordet kan vi høre at det å bli en
kristen er det samme som å komme inn i
Guds Sønns kår. Vi har ødelagt vårt barnekår med vår synd vi mennesker. Det er øde-

lagt så grundig at det kan i kke gjenopprettes.
Det er mange mennesker som tror at Gud skal
hjelpe oss til å gjenopprette det vi har ødelagt med vår synd. Men når vi kommer for
Guds ansikt, da kjenner vi i vår samvitti ghet
at det vi har gjort er uopprettelig for oss, og
at ikke en gang Gud kan repa rere vårt barnekår.
Men nå skal du høre, vi har fått et nytt kår,

