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Når kreftene svikter

«Kreftene svikter hos arbeidsfolket.
Grushaugene er for store. Vi makter ikke
lenger å bygge på muren.»
Neh 4:10
Nehemja og hans menn var i gang
med å gjenreise Jerusalems murer. Det
tålte fiendene dårlig. Med spott sa de:
«Bare la dem bygge så mye de vil –
bare en rev hopper opp på steinmuren
deres, så vil han rive den ned!»
Men arbeidet skred fram i tillit til
Herren. «Himmelens Gud, han vil la det
lykkes for oss!» (2:20). Motstanderne ble
vrede. «De sammensverget seg alle om å
komme og kjempe mot Jerusalem og lage
forvirring der» (4:8).
I denne kampen gikk arbeidsfolket trett.
Da samlet Nehemja sine medarbeidere til
bønn og stilte ut vaktposter. De utførte sitt
arbeid med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen (v. 17). Han satte mot
i dem og sa: «Vær ikke redd dem, tenk på
Herren, den store og forferdelige. Og kjemp
for deres brødre, deres sønner og døtre, deres
hustruer og deres hjem!» (4:14).
Da motstanderne så at arbeidet lyktes,
kom de med forslag om samarbeid, først
med svikefulle ord, deretter med trusler.
Nehemja svarte: «Jeg holder på med et stort
arbeid, og kan ikke komme ned» (6:3).
La oss gjøre det samme når kreftene
svikter og motstanden blir stor! Herren er
den samme i dag.
«Gud er vår tilflukt og vår styrke,
en hjelp i trengsler, funnet overmåte
stor» (Sal 46:2).
Ingar Gangås

Nytt fra Bolivia

PERU
BOLIVIA

Av Marit og Ingar Gangås

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige
hånd, for at han skal opphøye dere i sin
tid. Og kast all deres bekymring på ham,
for han har omsorg for dere. Vær edrue,
våk! Deres motstander går omkring
som en brølende løve og søker noen han
kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet at deres brødre rundt
om i verden må gå igjennom de samme
lidelser.»
			
1Pet 5:6-9
– Vi har ikke fortjent noe annet
enn dette. Før Gud kan frelse oss, må
han tukte og ydmyke oss. Uten det,
blir det aldri noe behov for frelse.
Det er lenge mellom hver gang vi
hører rop om syndenes forlatelse.
Jeg tror at Gud har en mening med
disse urolighetene.
Omtrent slik falt ordene i samtale
med en av medarbeiderne her i Bolivia,
midt i den mest spente tiden.
Valg og uro
Presidentvalget i Bolivia den 20.

oktober 2019 kom til å by på det
meste. Forrige president måtte trekke
seg og «rømme» fra landet, beskyldt
for omfattende valgfusk. Det ble uro
i gatene, med generalstreik, veiblokkeringer og demonstrasjoner. Flere ble
drept i sammenstøtene. Leiesoldater
fra blant annet «FARC-geriljaen»
ble observert i landet, og det ble etter
hvert fremsatt beskyldninger mot den
avgåtte presidenten om økonomisk
utroskap og for å ha spilt en sentral
rolle i narkotikavirksomheten.
Nå er det innsatt en midlertidig
president inntil nyvalg blir holdt,
sannsynligvis i april, kanskje ikke før
i mai.
Arbeidet i «Såmannen» gikk nesten som normalt i den måneden som
uroen var på det verste, men vi måtte
avlyse noen møter helt i starten.
Det var spesielt for oss utlendinger å være til stede midt under de
verste opptøyene og oppleve den
fortrøstning som våre ansatte og de
kristne hadde til Herren.
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Det ble brent bål midt i gatene og søppel hopet seg raskt opp.

En kolonne med busser på vei til La Paz for å be presidenten om
å trekke seg, ble angrepet av hans tilhengere. Mange ble skadet.
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Julemøte
Det var mange samlet til julefeiring i
forsamlingen i Sucre, med åpning, tale,
sanginnslag fra ungdommene som er
med på lørdagsundervisningen, og utdeling av pakker til søndagsskolebarna.
Det ble en høytidelig feiring med en
sentral tale over Jesu komme til jord og
hans gang til Golgata for oss. Det var
hilsener fra Rebeca Vera, som nettopp
var kommet tilbake etter ett år på bibelskolen på Fossnes, og fra undertegnede.
Til slutt fikk alle utdelt en bordkalender
utarbeidet av «Såmannen». Den er med
på å gjøre litteraturarbeidet kjent.
Joel Vera ledet julemøtet.

Barn, unge og eldre fant veien til julemøtet i kirken.
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Etter møtet var det festmiddag til alle fremmøtte.
Etter møtet var det festmiddag for alle fremmøtte.
Visum
Det skulle vise seg at det ikke
var så enkelt som vi trodde å få visum av lengre varighet. Vi kom inn
på turistvisum. Det måtte fornyes på
immigrasjonskontoret i Sucre hver
måned, inntil to ganger. Men ettersom vi skulle være i vel fire måneder
i Bolivia (og nesten to i Peru), fikk
vi beskjed om å reise ut av landet
og stemple inn igjen. Ved hver ny
innreise kunne vi få inntil tre nye
måneder, ble det sagt. Men det skulle
senere vise seg å være bare en halv
sannhet.
På grunn av urolighetene og vei-
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blokkeringene i landet, reiste vi
sørover til Argentina, som også har
den nærmeste grensepasseringen.
Etter denne turen, like før jul, oppsøkte vi migrasjonskontoret for å få
stemplet inn en ny måned. Da kom
sjokket, og resten av sannheten kom
fram. Ingen kunne få mer enn tre
måneder pr. kalenderår. Kvoten vår
var oppbrukt for 2019! Vi prøvde da
å «kjøpe» visum som medarbeidere i
Såmannen, slik loven gir anledning
til. På selveste julaften, kl. 16.00,
i det kontoret stengte, ble papirene
levert. Da hadde vi sprunget fra kontor til kontor i to dager og samlet en

Turen til Argentina tok nesten to dager hver vei, på til dels dårlige grusveier.
bra bunke dokumenter, med bilder
og attester. Vedlagt var en formell
søknad skrevet av advokat. Vi trodde
dermed at alt var greit.
– Nå mangler dere «bare» en politi-

attest fra Interpol, var den korte
beskjeden vi fikk. Vi rakk akkurat å
nå kontoret til Interpol før de stengte
til jul. Beskjeden der var nedslående.
En slik prosess ville ta lang tid og

De fargerike fjellene langt sør i Bolivia er et syn verdt. Veien var smal og svingete.
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var heller ikke så enkel. Da var det
bare å innse at visumet gikk ut den
30. desember og at vi måtte ut av
landet på nytt. Enden på det hele ble
at vi måtte ta en ny reise. Vi krysset
Argentina-grensen den 30., oppholdt

oss der én dag (nyttårsaften), og stemplet inn i Bolivia som de første i det
nye året tidlig på morgenen den 1.
januar. Hadde ikke dette skjedd ved
årsskiftet, måtte vi bare ha forlatt
landet i all hast og reist til Peru.

Noen fjelloverganger var oppe i 4 500 meters høyde. Mye løs grus på kantene!
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Dåpsbarn med noen av fadrene.

Den tredje uka i januar kom Damián
Heredia fra Peru for å undervise på
bibelkurs og tale på møter i forsamlingen.

Gonzalo holder «stolt» fram boken «Klar
og usvikelig veiledning til fred».
«Veiledning til fred»
Boken «Veiledning til fred» kom
ferdig fra trykkeriet under bibelkurset.
Boken ble oversatt første gang til spansk i
USA i 1923. Medarbeider i Såmannen,
Gonzalo Ascarrunz og undertegnede, har i et
års tid arbeidet med en ny språklig gjennomgang, i pakt med originalen. Denne boken
har gitt «klar og usvikelig» hjelp til frelsesvisshet for mange, og vi er svært glade for at
boken nå kan spres i 2 000 eksemplarer i den
spansktalende delen av Sør-Amerika.

To barnebarn av Graciela og Joel Vera
ble døpt 5. januar. Det ble en festdag for
menigheten i Sucre. Fadderne bakerst.
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Tomt
På grunn av regjeringsskiftet ble det
en stillstand i arbeidet med tomtepapirene
og reguleringen av området hvor Luthersenteret skal ligge. Nå ser det endelig ut til
å gå i orden med kontrakt, skjøte og andre
formaliteter. Et ektepar som er medlemmer i forsamlingen i Pampa Aceituno,
har gitt 250 kvadratmeter til en verdi
av 100 000 kr.
Lekmannsmisjonens landsstyre har
gitt grønt lys for å kjøpe 250 kvadratmeter i tillegg, slik at vi får et halvt
mål til sammen. Det er allerede kommet
inn private gaver som har dekket tomtekjøpet.

I første omgang vil det bli reist en mur
rundt tomta. Deretter er tanken å bygge
et rom til undervisning og møter, så
snart økonomien tillater det.
Når dette skrives, går vårt opphold her
i Bolivia mot slutten. I begynnelsen av
februar fortsetter vi tilbake til Peru, hvor
vi blir en ny måned frem til hjemreise.
Det er med mange inntrykk og minner vi reiser tilbake til Norge. Vi har merket at Herrens velsignelse har vært med
oss på turen. Vi er takknemlige for all
forbønn og omtanke som har kommet fra
dere der hjemme mens vi har vært ute.
L&E

Victoria og Primo Serrudo, som har gitt tomt til forsamlingshus og luthersk senter.
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Innsamling til forsamlingshus i Bolivia
«Løft deres øyne og se markene,
de er alt hvite til høst.»
Joh 4:35
Tidens mange tegn tyder på at det
er høst, og snart kommer høstens
herre for å sanke inn og skille
hveten fra agnene. Men ennå kaller
Herren, og det ser ut til at han har
gitt oss en åpen dør i Bolivia.
Der kan vi få være med å legge til rette for at flere kan få høre
evangeliet om Jesus. Som dere
tidligere har lest, er det ønske om å
bygge et forsamlingshus (luthersk
senter) på landsbygda utenfor Sucre
i Bolivia. Der har vår medarbeider
René Villegas drevet misjonsarbeid
med forkynnelse og opplæring i
lengre tid. Men de har ikke noe eget
hus å samles i.
Menigheten vokser, og nå ønsker
de å ha en plass til undervisning og
møter. Tomta er allerede kjøpt og
betalt. Et ektepar fra landsbyen har
gitt 250 kvm som gave (100 000 kr).
Så har NLL i tillegg kjøpt 250 kvm
(100 000 kr)med private gaver som
er kommet inn. Nå viser det seg at
kommunen tar 50 kvm til vei. Da
forsamlingen hørte dette, bestemte
de seg for selv å kjøpe tilsvarende i
tillegg, slik at vi likevel får et halvt
mål til sammen. De 20 000 kronene

som dette koster er en stor sum for
dem, og viser at de forsaker mye for
at dette skal bli en realitet.
Det er fattige mennesker som
bor her, og de har ikke selv midler
til å bygge et forsamlingshus. Nå
kaller Herren oss, deg og meg, til å
være med og hjelpe dem med dette
byggeprosjektet. «Såmannen» vil
bli stående som eier av huset.
Vil du være med?
NLL håper å kunne samle inn
midler slik at vi slipper å belaste
det ordinære budsjettet for SørAmerika.
Gaver kan sendes til bankkonto:
3000 22 26193.
Husk å merke gaven: «Forsamlingshus i Bolivia»!
På vegne av NLL´s landsstyre,
Reidar Heian
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Juda

Av Lars Fossdal
I første Mosebok profeterer Jakob om hva
som skulle skje med hver enkelt av hans
sønner i de siste dager: «Så kalte Jakob sine
sønner til seg og sa: «Kom sammen, så vil
jeg forkynne dere hva som skal hende dere i
de siste dager» (49:1).
Vi skal se litt mer på hva han sier om
Juda (49:8-12).
– I de siste dager, ved Jesu første komme
til jord (Apg 2:17), skal hans brødre prise
ham. Hans hånd skal være på hans fienders
nakke og for deg skal din fars sønner bøye
seg. Han er som en ung løve, hvem våger å
vekke ham. Kongespir og herskerstav skal
ikke vike fra hans føtter inntil fredsfyrsten
kommer, som folkene skal bli lydige. Og
han skal binde eselet til vintreet, tvette sin
kjortel i vin, og hans tenner er hvite.
Her kjenner vi igjen flere detaljer fra Det
nye testamente, blant annet løven av Juda
stamme (Åp 5:5) og palmesøndag hvor
Jesus rir på eselfolen. Juda er et forbilde på
Kristus. Jesus sa: «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg
han har skrevet om» (Joh 5:46).
Juda, Jakobs sønn, har nå vært død i
ca. 1400 år. Den virkelige Juda er kommet, Kristus, han ved hvem Herren skal
prises. Juda betyr «den ved hvem Herren
prises» og «den lovpriste». Begge betydninger passer på Jesus.
Jødene skal prise og bøye seg for
ham fordi «hans hånd skal være på
hans fienders nakke». Det betyr at han
skal seire over satan og ondskapens åndehær og bringe frelse til sitt folk.
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Han er myndig som en ung løve. Jødene
turde ikke spørre Jesus mer (Mat 22:46). De
våget ikke å «vekke» ham. Ingen talte som
ham – med myndighet og makt bød han de
onde ånder å fare ut, og de fòr ut (Luk 4:36).
I første Mosebok (49:10) får vi høre at
han har et rike og hersker med makt. Han
er fredsfyrsten folkene venter på. Andre
Krønikerbok (5:2f.) stadfester dette. I Efeserne (2:14-17) leser vi at han er vår fred,
han gjorde fred og han forkynner fred. Folkene blir ham lydige og underkaster seg ham.
På pinsedagen var det 3 000 som tok imot
hans frelse.
I vers 11 (1Mos 49) profeterer Jakob om
palmesøndag og det som skulle skje i de siste
dager, i år 33 e. Kr. Disiplene løste eselet og
dens fole og Jesus red på folen til templet. Så
ble eselet og folen igjen bundet til treet.
Profeten Sakarias profeterte også om
denne dagen (9:9): «Rop med fryd, Sions
datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din
konge kommer til deg. Rettferdig er han og
full av frelse, saktmodig er han og rir på et
esel, på den unge eselfolen».
Videre får vi høre at han tvetter i vin sitt
kledebon og i druers blod sin kjortel. Hans
kledning ble så rød, full av blod (synd).
Jesaja sier om ham (Jes 63:1-4): «Hvem
er han som kommer fra Edom, i røde klær
fra Bosra, så prektig i sin kledning der han
skrider fram i sin store kraft? – Det er jeg,
jeg som taler rettferdighet, som er mektig
til å frelse. Hvorfor er din kledning så rød,
lik klærne til han som tråkker vinpressen?
Pressekaret har jeg tråkket, jeg alene, (...) da

Møtekalender

ORDET
ALENE

Februar
29.-1.3		
Askim			
22.
Steinsdalen
		Lars Fredrik Ellingsen
Øystein Rønhovde
Mars
3.-7.		Kvelde			
Påskeleir, Ersdalstun leirsted
		Martin Fjære
i Agder, 4.-7. april
5.-8.		
Steinsdalen
		Lars Fossdal
Talere: Asbjørn Fossli, Martin Fjære
14.-15.		
Årnes
og Lars Fossdal
		Dag Rune Lid
14.-15.		
Rena
Påmelding: Olav Fossdal tlf. 919 91 040
		Sigbjørn Agnalt
18.-22.		
Gyland
Aldersgrense: 7. klasse og oppover
20.-22.		
Nærbø
		John Peder Samdal Mer informasjon: www.nll.no
sprutet deres blod (synd) på mine klær, og
hele min kledning fikk jeg tilsølt». Det nye
testamente sier: «De kledde av ham, og la en
skarlagenrød kappe om ham» (Mat 27:28).
Jesaja sier videre (61:4): «For hevnens
dag var kommet i mitt hjerte, og mitt gjenløsningens år var kommet». Han ble så rød
fordi han tok på seg all verdens synd og bar
fram skyldofferet (Jes 53:10). Han tok våre
synder på seg. Om våre synder er røde som
purpur og skarlagen, skal de bli hvite som
snø og ull (Jes 1:18). «Han som ikke visste
av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i
ham skulle bli rettferdige for Gud» (2Kor 5:21).
Dunkle er hans øyne av vin. Vin er
i Bibelen brukt både om frelse og dom.
Enten betyr det at han er medlidende
med oss av kjærlighet. Eller så er han
svært medtatt av Guds dom. Kanskje

vil Herren si oss begge deler.
Hans tenner er hvite som melk. Tenner
er i Bibelen bilde på våpen: «Menneskebarn hvis tenner er spyd og piler» (Sal 57:5).
Hvitfargen er i Bibelen bilde på renhet og
uskyld. Kristus sine våpen er rene og sanne,
han er en rettferdig konge som hersker med
rett og rettferdighet.
Det er derfor hans brødre (alle som tror
på ham) priser ham og bøyer seg for ham (v.
8). Han blir deres Frelser og Herre og de får
del i hans herlige rike.
Er han din Frelser og Herre?
Det er også dette Herren vil si oss
gjennom beretningen om Juda.
«Kristus i første Mosebok».
Serien avsluttes i neste nr.
L&E
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Viktige tegn før Jesu gjenkomst
Av Damián Heredia

– Det er spesielt sju tegn jeg vil peke
på i denne timen, men vi skal begynne med å lese avsnittet fra Matteusevangeliet (24: 3-13):
«Da han satt på Oljeberget, og
disiplene var alene med ham, kom
de til ham og spurte: Si oss, når skal
dette skje? Og hva skal være tegnet
på ditt komme og på tidsalderens
ende? Jesus svarte og sa til dem: Se
til at ingen fører dere vill! For mange
skal komme i mitt navn og si: Jeg er
Messias! Og de skal føre mange vill.
Dere vil høre om kriger og rykter
om krig. Se til at dere ikke lar dere
skremme. For alt dette må skje, men
ennå er ikke enden kommet. For folk
skal reise seg mot folk, og rike mot
rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette
er begynnelsen på fødselsveene. Da
skal de overgi dere til trengsel og
slå dere i hjel. Og dere skal hates av
alle folkeslag for mitt navns skyld.
Mange skal da falle fra, og de skal
angi hverandre og hate hverandre.
Mange falske profeter skal stå fram,
og de skal forføre mange. Og fordi
lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men
den som holder ut til enden, han skal
bli frelst».
Det er mange som har forsøkt å
tidfeste Jesu gjenkomst. Charles
Russels og Jehovas vitner har gjort
det. Adventistene har gjort det. De
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mente at Jesus skulle komme igjen
den 22. oktober i 1844. Mange solgte
det de hadde, de tok barna ut fra skolen og tusenvis av tilhengere samlet
seg på en strand i Amerika fra tidlig
om morgenen denne dagen. Men ingenting skjedde, noe som i ettertid
har blitt karakterisert som «den store
skuffelsen».
Vi kunne ha nevnt mange eksempler. Men én ting er sikkert: Bibelen
sier klart at ingen skal kjenne dagen
eller timen. Dersom noen prøver å
fastsette en slik dag, da vet vi med
sikkerhet at det ikke kommer fra
Herren.
Derimot er det mange ord i Bibelen som gir oss klare holdepunkter for
når tiden nærmer seg. Vi skal nevne
sju slike tegn:
Gjenreisningen av Israel
Dette er et klart signal om at Jesu
gjenkomst nærmer seg. Jerusalem ble
ødelagt i år 70. Alt ble lagt i ruiner.
Jødene ble spredt rundt om i verden.
Etter nesten to tusen år, fikk de landet
tilbake på mirakuløst vis, etter at de
først hadde vært igjennom det store
«holocaust».
Esekiels bok (37:21-22) sier: «Si
så til dem: Så sier Herren, Herren:
Se, jeg henter Israels barn fra de folk
som de drog bort til, og jeg vil samle
dem fra alle kanter, og føre dem til
deres eget land. Jeg vil gjøre dem til

ett folk i landet, på Israels fjell, og
én konge skal være konge for dem
alle. De skal ikke mer være to folk
og ikke mer dele seg i to riker».
Profeten Amos forteller: «Og jeg
vil gjøre ende på mitt folk Israels
fangenskap. De skal bygge opp igjen
de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og
de skal dyrke opp hager og ete deres
frukt. Jeg vil plante dem i deres land,
og de skal aldri mer bli rykket opp
av sitt land, det som jeg har gitt dem,
sier Herren, din Gud». Nå har dette
gått i oppfyllelse. Det skjedde i 1948.
Kunnskapen skal bli stor
I Daniels bok står det et viktig
ord (12:4) som vi skal legge merke
til: «Og du, Daniel: Gjem disse
ord og forsegl boken inntil endens
tid: Mange skal fare omkring, og
kunnskapen skal bli stor». Vi lever
i en tid da mange reiser rundt omkring i verden. Og det er ingen tvil
om at vitenskapen, med alle sine
tekniske framskritt, har utviklet seg
meget raskt i vår tid. Mye har skjedd
på veldig kort tid. Det kan ikke være
tvil om at dette varsler Jesu snarlige
gjenkomst.
Som i Noahs dager
«Og slik som det var i Noahs
dager, slik skal det også være i
Menneskesønnens dager. De åt og
de drakk, de tok til ekte og ble gitt
til ekte – like til den dag de gikk
inn i arken. Så kom vannflommen
og ødela dem alle» (Luk 17:26-27).

Dette tredje tegnet beskriver ganske nøyaktig det som skjer i vår egen
tid. «De åt og drakk» kan godt stå
som en betegnelse på det utsvevende
festlivet som har grepet om seg. «De
tok til ekte og ble gitt til ekte». Muligens ligger det også i dette uttrykket
at ekteskapet har mistet sin status.
Det er fritt fram for å skilles, gifte
seg om igjen, eller leve i samboerskap. Økningen i vold og ugudelighet
har vært formidabel. Korrupsjon,
ran, overfall og drap er nærmest blitt
dagligdags. «Menneskenes ondskap
var blitt stor på jorden. Alle deres
tanker og hensikter i deres hjerter
var onde hele dagen lang. Da angret
Gud at han hadde skapt mennesket på
jorden, og han var full av sorg i sitt
hjerte. Og Herren sa: Jeg vil utrydde
fra jorden menneskene som jeg har
skapt ...» (1Mos 6:5-7). Beskrivelsen
kunne like så godt stå som overskrift
over vår egen situasjon. Frafallet har
vel aldri gått raskere enn nå. Men det
venter en dom, som i Noahs dager!
Sodoma og Gomorra
«På samme vis – slik som det var i
Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte
og solgte, plantet og bygde. Men den
dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot
Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal
det også være den dag Menneskesønnen åpenbares» (Luk 17:28-30).
Historien gjentar seg. I løpet av
få år har homoseksualitet og «den
sodomittiske synd» fått fritt løp, akkurat som på Lots tid. Sannheten er
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blitt byttet mot løgnen, slik Romerbrevet (1:25-28) beskriver det:
«Derfor overgav Gud dem til
skammelige lidenskaper. Deres
kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På
samme vis forlot også mennene den
naturlige omgang med kvinnen og
brente i sitt begjær etter hverandre.
Menn drev skammelig utukt med
menn, og fikk på sin egen kropp den
straff de fortjente for sin forvillelse.
Og ettersom de ikke brydde seg om
å eie Gud i kunnskap, overgav Gud
dem til et udugelig sinn, så de gjør
slikt som ikke sømmer seg. De er fulle
av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og
strid, svik og falskhet ...»
Passer ikke dette på vår tid? Angrepet på familien og de kristne
grunnverdier er voldsomt. Nå kan du
selv velge hvilket kjønn du vil ha. FN
skal snart vise seg å være den største
pådriveren for å få kristendommen
vekk og alt dette nye innført.

2011 ble Japan rammet av det største
jordskjelvet i landets historie og en
voldsom tsunami med påfølgende
kjernekraftulykke. Ecuador ble rammet av et omfattende jordskjelv i
2016, Chile opplevde det samme
i 2019. Skjelvet fikk høyhusene i
hovedstaden til å svaie, mens folk
skalv av frykt.
Dette er bare noe av det som nyhetene har fortalt oss i den senere
tiden. Vi kunne ha nevnt mye mer.
Og mer skal det bli. Det er som fødselsveene. De øker bare på. Frykten
blant folk skal bli stor. Men det er alt
sammen forutsagt i Bibelen. «Og det
skal vise seg tegn i sol og måne og
stjerner. Og på jorden skal folkene
bli grepet av angst og fortvilelse når
hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru
for det som skal komme over jorden.
For himlenes krefter skal rokkes. Da
skal de se Menneskesønnen komme
i skyen med kraft og stor herlighet»
(Luk 21:25-27).

Tegn i naturen
Et av de største samtaleemnene i
vår tid er forurensningen og klimaendringene. Den nye religion er blitt:
Hvordan skal vi klare å redde naturen
og kloden som vi bor på? Naturkatastrofene øker. Havets brenninger
bruser. Det er jordskjelv både her og
der. Undersjøiske skjelv forårsaker
store tsunamier. Indonesia ble kraftig
rammet i 2004, Malaysia både i
2004 og 2018. I 2004 ble over 100
000 mennesker drept i Japan. Og i

Tegn i menigheten
Det sjette tegnet jeg vil nevne,
er det som skjer i menigheten. Den
åndelige forvirringen blir større og
større. Frafallet skal bli stort. Falske
profeter og apostler står fram i hopetall og fører mange vill. Evangeliet omgjøres til framgangsteologi og
en lykkereligion. «Men ikke alt som
glimrer er gull!»
«Men det sto også frem falske
profeter i folket. Slik skal det også
blant dere komme falske lærere, slike
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som lurer inn vranglære som fører til
fortapelse. De fornekter den Herre som
kjøpte dem, og fører over seg selv en
brå fortapelse. Mange vil komme til å
følge dem på deres skamløse ferd, og
for deres skyld skal sannhetens vei bli
spottet, og i sin griskhet vil de utnytte
dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke
dommen over dem uvirksom, og deres
fortapelse sover ikke» (2Pet 2:1-3).
De store «superkirkene» skal avsløres mer og mer på grunn av deres
løgn og bedrageri. Dette vil føre til
lidelse blant de sanne Guds barn.
Folk skal tro at alle kristne er like
svikefulle. Det vil sette fart i forfølgelsen av dem som stoler på Guds
ord og holder seg til sannheten. Men
det er ingen grunn til å frykte, snart
kommer forløsningens dag for alle
dem som hører Herren til!
Forkynnelsen av evangeliet
Dette er det syvende og siste tegnet jeg vil ta med. Evangeliet skal
forkynnes for alle folkeslag:
«Og dette evangeliet om riket skal
bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal
enden komme» (Mat 24:14).
Aldri før har mulighetene vært større
til å nå ut med evangeliet gjennom de
ulike mediene. Gjennom TV, radio,
internett, ja, ved alle tilgjengelige medier, er det i dag mulig å nå ut til nær
sagt alle mennesker på kloden
Evangeliet er ordet om syndenes
forlatelse i Jesus Kristus. Han gav
seg selv i døden for våre synder, og

han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse som det eneste sanne og
fullkomne menneske. Han oppfylte
loven i vårt sted. Han ofret seg selv
og betalte vår skyld med sitt eget
blod. Dette skal vi rope ut til denne
døende verden. Det er frelse å få i
Jesus Kristus. Kom, for alt er ferdig!
Men det vil alltid være to slags
mennesker: de som er renset i Jesu
Kristi blod og de som bare blir mer
og mer fanget i syndens garn.
«Og han sa: Gå bort, Daniel! For
disse ord skal være skjult og forseglet inntil endens tid. Mange skal
bli renset og tvettet og prøvd. Men
de ugudelige skal bli ved å være
ugudelige. Og ingen ugudelig skal
forstå det. Men de forstandige skal
forstå det» (Dan 12:9-10).
Sammendrag og oversettelse
ved Ingar Gangås
L&E

Damián Heredia var med på bibelkurs i Bolivia 13.-19. januar. Hans
emner var knyttet til det som særpreger den siste tid: tegnene før
Jesu gjenkomst og det antikristelige verdenssystem. I tillegg var
Joel Vera og Ingar Gangås med
som lærere, med temaer som: «Abraham – alle troendes far», «Abraham
– rettferdiggjort av tro», «Isak i bønn
og tillit til Herren» og «Josef – et
fruktbart vintre ved kilden»
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Freistingar i kristenlivet
Av Ragnar Opstad

Eit kvart Guds barn vil koma ut i freistingar av ymse slag. Freistinga kjem frå
djevelen, verda eller vårt eige kjøt –
eller av alle på ein gong. Samstundes
er freistinga ei prøve, tillete av Gud.
Gjennom fiendeland
Vi vil her ta med noko frå heftet
«Kjødelig frihet er åndeleg død», av prof.
dr. O. Hallesby: «Når en hær drar gjennom fiendeland, så setter en ut vaktposter
på alle sider. Disse vaktpostene skal ikke
gi seg i kamp med fienden, men de skal
melde fra til hovedstyrken.
Nå er det imidlertid mange redelige
sjeler som holder trolig vakt og kjemper tappert mot sine syndige tilbøyeligheter, men de taper likevel.
La meg prøve å belyse det ut fra
det før nevnte bilde om vaktposten.
Når denne får føling med fienden,
så er det ikke hans oppgave å gi seg
i kast med den fiendtlige hær. Nei,
hans oppgave er meget mer å melde
fra til hovedstyrken. Dette er akkurat vår stilling og vår oppgave i
denne kampen. Vår fiende er oss
fullstendig overmektig, for vi har
ikke kamp bare mot vårt eget kjød,
men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Derfor er det nytteløst
for oss med vår egen kraft å overvinne fienden. Ikke en gang vårt nye
menneske er i stand til å beseire det
gamle. Og vår hovedstyrke er Jesus
Kristus som har beseiret alle våre
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fiender, og nå kan og vil han gi oss
del i sin fullstendige seier.
Vårt bedragelege hjarta
En eller annen kunne kanskje spørre:
Når Jesus er oss så nær, og når han ser
hvordan vi fristes, hvorfor griper han
da ikke inn og avvæpner våre fristelser? Hvorfor står han og venter inntil
vi ber om hans unnsetning? Ja, det er et
svært spørsmål. Og enda sværere synes
meg svaret: Han kan ikke gripe inn her
før vi gir til kjenne at vi vil ha hans
hjelp. Men vil ikke alle det? sier du.
Nei, det er nok det som er det mørkeste
kapittel i vår kamp mot syndevanene.
Menneskehjertet er bedrageligere enn
alle andre ting, står det skrevet. Det
viser seg også her. Vi kjemper nok imot
synden. Men dermed er ikke alltid gitt
at vi vil seire over den. Vi har innerst
inne ikke noe imot å tape, for vi ønsker
den tilfredsstillelse og nytelse som den
syndige lyst forespeiler oss» (så langt
Hallesby).
«For når eg er vanmektig, då er eg sterk»
I freistingar kan ein oppleva seg heilt
hjelpelaus og overvunnen av den vonde
lysta. Det verste er at du vil falla, om du
strir aldri så mykje imot. Du er heilt maktlaus. Er det hjelp å få i ein slik situasjon?
Tenk, det finst hjelp; det er å påkalla Jesu
namn! I ein slik situasjon å påkalla Jesus,
kostar sjølvlivet. For du vil synda – og
så påkalla Jesu namn, tvert imot di eiga

lyst. Det er bittert, ja, døden for ditt gamle
menneske. Men nettopp her kan Jesus
vinna siger i ditt liv; for han har overvunne den synda som du blir freista til.
Det er stort å få erfara krafta i Jesu
navn. Men sigeren er ikkje vunnen
ein gong for alle. Vi har framleis vårt
gamle menneske og dei same fiendane
inntil vår død. Vi vil nok oppleva nye
fall, men det er tilgjeving å få: «Ikkje
sju gonger, men sytti gonger sju!» (Mat
18:22). Men synda er likevel livsfarleg
for oss. Det ser vi når vi les om Samson, som tok lett på synda. Den Heilage
Ande forlet han utan at han visste det.
Det same var nok tilfelle med Salomo.
Vi har mange fleire eksempel både i
Bibelen og i vår eiga tid.
Hjelp i freistingar
I same heftet spør Hallesby:
«Hvordan tar Jesus kraften ut av fristelsen for oss?» Og han svarer: «På
mange vis. Det kan være en liten hendelse så dagligdags at ingen andre legger merke til den, men for deg ble den
et lite bud fra din Frelser som gjorde
at du igjen så klart. Det fristende var
fjernet. Eller det var et lite ord som ble
talt i dine omgivelser. Det var ikke noe
merkelig ved det ordet, men for deg
ble det et ord fra din Frelser. Og du var
straks hjulpen».
Elles kjenner vi til at Rosenius åtvarar mot å gå dit du veit at der møter
deg den eller den freistinga. Også her
kan vi få hjelp. Som svar på bøn kan
Herren på ein eller annan måte leggja
hindringar i vegen for oss.
Gud la hindringar i vegen også for

Bileam (4Mos 22:12; 22:22). Men Bileam fortsette som han hadde begynt. Kva
var årsaka? Årsaka var begjær etter pengar! Bileam måtte vitna og tala profetisk
om Israel det som Herren la på han, og
han avslutta slik: «Gjev eg fekk døy slik
dei rettvise døyr, og enda livsferda mi slik
dei endar si». Ein skulle ikkje tru at det
var ein ufrelst person som bar fram eit
slikt vitnesbyrd.
Farer undervegs
Vi er på gjennomreise i fiendeland
mot vårt fedreland. Mange av dei som
begynte godt, nådde aldri målet. Det er
på ingen måte sjølvsagt at vi skal nå fram.
Det er svært å tenkja på at her under
prøvetida blir det avgjort kvar vår evige
opphaldsstad skal bli – i himmelen eller i
helvetet. Tenk på deg sjølv, tenk på dine
medmenneske!
Det gjer meg så vondt når eg tenkjer
på dei mange gonger at eg på grunn av
menneskefrykt ikkje opna min munn.
Skal nokon gå fortapt fordi eg skamma
meg over Jesu navn?
Skal eg sjølv bli berga? Det er langt
frå sjølvsagt.
Men vi har også mange gode eksempel, kor kanskje Josef og Daniel er
mellom dei som ragar høgast.
Så er det nok mange også i dag som
bekjenner Jesu navn, men livet deira
er styrt av dei tre store sjelefiendane:
djevelen, verda og eins eige kjøt.
Ser du noko i livet ditt som du veit
er imot Guds ord og Guds vilje, så må
du omvenda deg frå det, elles går du
fortapt.
L&E
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Bli sterk ved nåden i Kristus!
Av Ludvig Hope

«For Guds nåde er åpenbart til frelse
for alle mennesker. Den opptukter
oss til å fornekte ugudelighet og de
verdslige lyster, til å leve sedelig og
rettferdig og gudfryktig i den verden
som nå er.»
Tit 2:11-12
Nåden som er åpenbart til frelse for
alle mennesker, er gitt oss i Kristus.
Nåden ligger ikke et eller annet sted
ute i himmelrommet, i tanker, følelser og menneske-meninger. Nåden er i
Kristus. Der er den skjult og der er den
åpenbart for alle mennesker.
I Kristus møter vi Gud som all
nådens Gud, med nåde nok for alle folk
og alle salgs syndere. Nåden er den
rett som forbryteren får. Men som det
er synderen som får nåde, er det også
nåden som gir stor styrke til den som
ingen krefter har. Nåden gjør den uærlige ærlig, den hardhjertede mild, den
gudløse gudfryktig, den onde god, den
tankeløse vis og den oppfarende rolig.
Ved nåden kan vi bli de første til å
tilgi, de siste til å skape ufred. Nåden

gjør den gjerrige gavmild, den svakeste
karakter sterk og den største syndeslave
til den mest gudfryktige og seirende
kristen. Nåden løser oss ut fra selve
synden, den gir oss lyst og kraft til å
hate det onde og elske det gode, den
skaper nytt liv i dødens barn, den renser
og helliger, legger fred i sjelen, fred i
hjemmet og gir fred i liv og død.
Bli sterk ved nåden i Kristus! Der er
nåde over nåde, der er nåde nok. Nok
for deg, nok for meg, nok i liv og nok i
død. Nok også til å seire over det onde
som skal møte oss i dag.
Guds nåde nå oss styrke
og stå oss kraftig bi,
at vi ham rett kan dyrke
og følge sannhets sti,
og alle våre dage
med et forenet sinn
for ham oss selv forsage,
i himlen trenge inn.
(Gml. Sb.272:5)
Fra andaktsboken «Et ord i dag»,
Lunde Forlag
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