
"Høringsuttalelse til sak 21/2930 konverteringsterapi"

«Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei som synes å være 
rett, men enden på den er dødens vei.»

Å gjøre rett
Jeg forstår at du ønsker å gjøre godt for mange mennesker. Være en god og trofast folkevalgt. Ja, til og 
med hindre selvmord. Har du noen gang opplevd at du ønsket å gjøre godt, og så endte det likevel galt? 
Jesus sier at slik går det om du ikke hører på Han. For Jesus ser evig inn i framtida og alle konsekvenser 
av våre valg. Vi ser bare øyeblikket. 

«Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei som synes å være rett, men enden på den er dødens vei.»
«Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand!»
«Den som ikke samler med Meg, han sprer.»

Guds kjærlighet
Guds tilbud om frelse gjelder alle mennesker på jorden. Denne kjærlige handlingen er provoserende god, 
og gjelder uansett hvilke merkelapper vi setter på oss. Jesu død på korset - som var istedet for vår straff - 
er beviset på denne kjærligheten. Det er Guds kjærlighet som gjør at Han holder ut den synden og volden 
som er på jorden. Han ønsker at flest mulig skal ta imot Jesus og bli berget før han dømmer levende og 
døde.

«For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.»
«Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.
Han som ga seg selv som en løsepenge for alle, vitnesbyrdet i rette tid.»

Dommeren
Har du lyttet til Dommeren i denne saken? Han kan virke streng - men det er fordi Han ønsker det beste 
for oss på lang sikt - det evige liv. Han slår hardt ned på det som ødelegger for det evige liv.

«Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd 
på Guds Enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene 
elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.»

Menneskets merkelapper
Mennesket lager seg mange merkelapper på seg selv: «engstelig», «forhatt», «homofil», «lesbisk», 
«muslim», «drapsmann», «kristen», «tourettes», «tykk», «tynn», «tyv», «høy», «lav»,  «offer», «rik», 
«mektig», «katolikk», «utro», «skilt», «deprimert», «narkoman», «utstøtt», «ateist» etc. Det kommer 
nye merkelapper daglig. Hvordan skal staten klare å henge med på dette løpet? Deres lover vil være 
utdatert før dagen er omme. Hvorfor beskytte falske identiteter - stikk i strid med det Gud har sagt? 

«Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare var 
ond hele dagen.»
«Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner.»
«for alle har syndet og mangler Guds ære.»

Guds Merkelapp
Gud bruker ikke våre merkelapper. I tillegg til «mann» og «kvinne» bruker han 1 merkelapp: Merkelappen 
er Guds Ånd som Han gir til dem som påkaller Jesus navn for å bli løst fra sine synder. De andre får ingen 
merkelapp. Det er disse «De andre» som dere vil berøre med deres lov. Dette er en stor gruppe som 
omfatter de aller fleste mennesker. De har det til felles at følelser og lyster er det styrende for deres valg, i 
fravær av Jesu Ånd. Der levde vi alle før vi mottok en ny Ånd.
«Han har også beseglet oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.»
«Gjør ikke skade på jorden, havet eller trærne før vi har beseglet pannene til vår Guds tjenere.»
«Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi 
Ånd, hører han ikke Ham til.»



1.Fødsel - «Vredens barn»
Det er så fint at Gud døde for å frelse alle mennesker. Men hvorfor prater da Gud om «vredens barn». 
Hvem er disse? Det står skrevet:
«I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lystene og tankene ville. Vi 
var av naturen vredens barn, slik som de andre.»
Altså kan man ikke være til behag for Gud slik vi er fra naturens side. Det er når Jesus tar bolig i oss, og 
oppdrar oss, at vi kan være til behag for Gud. Uten Ånden er vi som en førerløs bil som er til skade både 
for oss selv og andre. 

Fra fødselen av er vi ustyrlige. Gud tilbyr oss en «løvetemmer» i vårt indre. Det er kun Jesus som kan 
temme oss, og frelse oss. Det skjer ved at Han tar bolig i oss - helt bokstavelig. Det er dette som er 
frelsen. Å få Jesu Ånd som mentor. Da får vi den gode Fars oppdragelse over våre liv. I det ene øyeblikk 
strengt og hardt, i det neste mildt og ømt. Det velger vi selv, med måten vi lever på. Guds Ord er Hans 
rettesnor og nye dataprogram.

«For kjøttets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov og har heller ikke 
evne til det. De som da styres av kjøttet, kan ikke være til behag for Gud. Men dere styres ikke av kjøttet, 
men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.»

2.Fødsel - «Guds barn»
Jesus døde ikke bare for å demonstrere Guds kjærlighet. Han døde for å bringe en løsning! Ånden og 
Ordet er denne løsningen. Han sier vi blir født på nytt. Som nye mennesker. Ingen som tar imot Jesus 
Kristus i sitt indre kan leve som før. Han vil oppdra oss inn i sin skapte måte å leve på. Dette får 
konsekvenser for alt som hører livet til. Vi blir nye mennesker. Får en helt ny identitet som Guds barn. Vi 
blir adoptert inn i Hans rike. Flere av disiplene fikk nye navn for å illustrere dette. 

Finnes det da ingen som lyder sine lyster som har Guds Ånd? Jo, det kan skje, men det er garantert en 
strevsom ferd. Freden kommer når vi kapitulerer under Guds vilje. Vi alle må oppdras her for å gå fra 
kjøttets vilje til Åndens vilje, og det er alltid en kamp. Poenget er at vi ikke skal legge hinder for at nye 
mennesker skal motta Ånden/frelsen. Vi ønsker jo at alle skal motta Guds godhet: Han selv.

«Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.»
«For dersom dere ikke tror at Jeg er Den Jeg er, skal dere dø i deres synder.»
«..gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene.»
«Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt 
borte, kommet nær ved Kristi blod.»

Og vipps?
Blir vi straks vårt sanne jeg etter at Jesu Ånd flytter inn? Vel, vi må også fornye vårt sinn ved Guds Ord, slik 
at våre tanker, følelser og handlinger henger sammen. Dette er en prosess som kan ta et liv, men uten 
Jesus kan vi aldri bil den vi var ment å være. Ofte må andre ånder ut, samtidig med at Jesus flytter inn. 
Noen ganger etterpå. Men den norske stat ønsker ingen forandring. Her skal alt være som det var. Og det 
ved lov og forbud. Her er det kjøttets verden som gjelder. Og Gud finnes ikke og må bort. Og om Han 
finnes så skal vi ihvert fall ikke høre på Han. Eller? 
«Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan 
dere slett ikke gjøre noe.»
«Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på 
ilden, og de brenner.»

Forbudets konsekvenser
Gud har altså kun 1 merkelapp på oss mennesker ift det evige liv: Enten har vi mottatt Guds Sønn - Jesus 
eller så har vi ikke mottatt Guds Sønn. Utfra dette ser vi at loven bommer helt og fullstendig og totalt på 
Guds tanker og veier. Her prøver du å verne omkring 1 spesiell av naturens millioner av lyster. Å verne 
lyster ved lov er stikk i strid med det som Gud sier og ønsker. Ja, faktisk motarbeider den Gud og Hans 
frelsesplan og er til direkte skade. Vi kan likevel se litt på selve loven, og noen konsekvenser som den vil 
bringe. Men strengt tatt er ikke det nødvendig. For vi vet veldig veldig godt at dette er 100% kollisjon mot 
Guds rike. Det er derfor ingen ende på de negative konsekvenser som denne loven vil ha. Den vil hindre 



mange mennesker i å bli frelst og frarøve dem det evige liv.

Så ingen gjør ondt?
Noen gjør ondt. Men skal dere da hindre alle som gjør godt etter Guds vilje, bare fordi noen få ødelegger 
for alle andre? Dette er og blir helt feil. Vi har allerede lover for slikt. Dette er misforstått godhet, som ikke 
er godhet men fra den onde. Slik er hans strategi. Å la noen få ødelegge for alle andre som gjør godt. Ser 
du det ikke? Den onde gjør et framstøt, og dere reagerer med å overreagere… så vinner han terreng igjen 
og igjen fordi lovene rammer de rettferdige.

Bedre enn Jesus?
En ny lov ser kanskje barmhjertig ut for deg nå, tilsynelatende, men det kommer til å ende veldig, veldig 
galt. Det som er spesielt her, er at Jesus - Dommeren over levende og døde - har talt klart om hva som er 
rett og galt. Og konsekvensen av dette. Vi har derfor hans garanti for at en lov som beskytter våre lyster 
ender fryktelig galt, uansett hvor rett det ser ut nå.  «Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt 
liv for sine venner.» Nei, kjærlighet kan aldri gjøres bedre enn Jesus.

Nei til Jesus
Loven sier klart nei til Jesus. Den forbyr mennesker å møte Jesus, f.eks under forbønn. For vi vet at hvert 
menneske som møter Jesus og blir fylt av Hans Ånd vil bli forandret. Og derfra mer og mer ved Hans Ord. 
Og dere tror vel ingen ting på hva Jesus sier om åndenes verden og det kaos de skaper? Da gjør vi Jesus 
til den største av alle løgnere. Mennesker vil kalle seg med helt andre merkelapper etter frelsen enn før. De 
får en helt ny ånd og en ny identitet - gitt dem av Gud selv.

«Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye 
tunger»

Farlig
Hva gjør denne loven så farlig?  Det er fordi den går stikk i strid med det Gud har sagt. 
Ja, uskyldige vil havne i fengsel. Men det er verre enn som så. Loven rører ved betingelsene for å få det 
evige liv. Det er et stort ansvar å bære. Det berører både deg som lovgiver, og dem som skal følge loven. 
Vi kan ikke både velge våre lyster og samtidig velge frelsen i Jesus.
«Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for vi vet at vi skal få en enda strengere dom.»

Dødsstraff?
Tenk deg at det var dødsstraff for å bryte denne loven. Hvordan ville du formulere loven for at du ikke 
skulle kunne korsfeste feil person? Ville du være trygg på at dagens formulering ville sende rette person i 
galgen? Tenk deg nøye om! Om du ikke er trygg på at loven vil sende rett person i galgen skal du heller 
ikke godta denne loven for en mindre straff. Eller skal straffen være så liten at det ikke gjør noe om dere 
dømmer feil person? Men følgene er mye verre enn dødsstraff. Dette handler om å gjøre mennesker 
diskvalifisert for Guds frelse. Vi kan ikke leve etter våre lyster og bli frelst. Hvor mange ganger skal Jesus 
fortelle dette og du ikke høre? Dette gir evig skade på dem du vil verne!

Hva sier Grunnloven?
«§ 2. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.» Hva sier Gud selv? Om 
Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Om vaktmannen ikke vokter byen våker 
vaktmannen forgjeves. Ingen kan bygge noen kristne verdier uten Jesus selv. Det er Han som bygger sitt 
hus. Og hvem er Hans hus? Det er de mennesker som er fylt av Kristi Ånd. Men du sier kanskje - det står 
ikke skrevet sånn idag? Det står «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven 
vår». Men hvor har det blitt av vaktmannen? Hvor er det blitt av Jesus? Han er plutselig tatt vekk fra 
grunnloven. Bestemt av mennesker som ikke har ånden. Ingen kristne verdier kan skapes uten Han. Dette 
er startskuddet til frafallet i landet vårt - å ta åpenbaringen om Jesu Kristi frelse systematisk ut av vårt 
samfunn. Uten Hans Ånd i våre hjerter, så er det en annen ånd som har herredømme, sier Jesus. 
Lovforslaget er i klar strid med grunnlovens hensikt.

Å nære opp under hat
Hva skjer når man skyter fra hofta? Da rammer man alt det som man ikke ønsker å treffe. Det høres her ut 
som at en gruppe mennesker blir kidnappet, slept i lenker mot sin vilje og tvangsbehandlet og misbrukt 
bak lukkede dører i institusjoner. Dette har ingen rot i virkeligheten og rammer alt annet enn det en tenker 
å ramme. Skal vi da forby alle bøker som beskriver noe i samme anledning? Alle TV-programmer som 



berører emnet? Hva med kristne kurs og seminarer? Skal de nå sensureres av staten? Er det Kina som er 
modellen for vårt land? Skal vi ikke da forby Bibelen med det samme, slik som dem? Jesus taler jo aller 
tydeligst om dette temaet. Noen har med fare for sitt eget liv sagt åpent hva Jesus sier om synd. Den som 
siterer Jesus blir så forhatt at han ikke lenger kan vise seg offentlig. Og anmeldelsle for hatkriminalitet er 
ikke uvanlig. Er det et slikt samfunn vi ønsker? Det er lenge siden vi hadde ytringsfrihet i vårt land. Nå blir 
man kastet stein på og knivstukket for det minste. Den som følger Jesus er nå det mest forhatte 
menneske på denne jord, slik Jesus sa så tydelig. «Har de hatet meg, vil de også hate dere.» Har staten 
planlagt dette hatet? Nei, sier du. Men indirekte er det dette som skjer gang på gang.
Eller vil du si: Det har blitt mye lettere å framstå som kristen i Norge i de siste årene? Men mange prester 
opplever da ikke dette? Nei, for de forkynner bare det som er spiselig. Derfor.

«Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.»

Når følelser avgir dom
Om en person føler seg ille til mote etter å pratet med en sjelesørger. Er det ensbetydende med at 
sjelesørgeren må dømmes? Hvor mange ganger må ikke en kristen tåle å høre at Gud korrigerer våre 
handlinger. Skal vi da konkludere med at Gud er ond og må straffes? Forstår du ikke at ingen blir frelst om 
vi taler det som klør i øret? 
«For den sorg som er etter Guds vilje, virker omvendelse til frelse, og det vil en ikke angre på. Men 
verdens sorg virker død.»
«For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope 
seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret.»

Utilbørlig adferd
Forslaget sier: «begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig.»
I Norge har det blitt både utilbørlig, uhørt og avskyelig å be for mennesker i navnet Jesus Kristus. Dette 
kan man snart bli fengslet for idag. Bare det å sitere Jesu ord er en avskyelig handling i Norge og regnes 
som hatkriminalitet. Ikke? Da kjenner du ikke til Jesu Ord, og hvordan dette så skarpt og tydelig strider 
mot Norges moderne verdier. Vi behøver ikke lenger være redd for å miste ytringsfriheten. Ytringsfriheten 
i Norge er allerede borte. Det er med fare for eget liv at noen i Norge taler fritt om Jesus. De fleste tør ikke 
det lenger. De velger seg ut det lille som er politisk korrekt. Var det det som var målet?

Å bli anmeldt
Loven inviterer til et ras av anmeldelser mot mennesker som driver med forbønn for mennesker og som 
gjør Jesu misjonsbefaling i Norge. Idag blir mennesker støtt for det minste. Og de har lovens fulle støtte til 
å bli det. Sjelesorg. Prester. Kristne psykologer. Enhver som underviser sant om Jesu Ord. Men vi tenker 
ikke å ramme disse sier du. Blant mange er dette hovedmålet. Kanskje blir disse familiefedrene og 
mødrene frikjent i siste instans. Men hvilket mareritt venter alle disse som må gjennom rettssystemene 
gang på gang på gang på gang på gang. Tenker dere at dette løpet ikke har noen slags betydning for 
familier, for jobb for samfunnet? Er du ukjent med at mennesker har tatt sine liv fordi de ikke har maktet 
mer? Skal vi nå få et ras av prester og som gir opp? Som ikke orker mer? Som er lei etter anmeldelse 
nummer åtte? Som har brukt år i rettssystemene. Frikjent? Null problem? Prøv dette selv. Hvilke ressurser 
må vi ikke har tilgjengelig for å ta hånd om dette? Hvor mange andre kriminelle saker blir ikke tatt hånd om 
fordi politiet må prioritere disse sakene? Saker som i mange tilfeller er etter Guds vilje, men mot den 
moderne norske stats vilje? Men verre: Hvor mange blir vel ikke berørt når sentrale hjelpende søyler i vårt 
samfunn vil falle. Hva med pressen? Tenker dere at det er lett å bli utheng i pressen gang på gang? At 
ledere må bruke mer tid på pressen enn på sitt arbeid?

Kneblede sjelesørgere
Mange kristne har et kall fra Gud til å drive med sjelesorg. De har en egen evne til å lede mennesker inn i 
Guds plan. Og vi vet fra før at Guds planer er helt annerledes enn våre planer. Ønsker du bare at en 
sjelesørger trøster og oppmuntrer? Det er det Kirkens SOS gjør idag. De bare trøster, og det er fint, men 
de evner ikke å veilede syndere til frelse og et forvandlet liv. Det er der kjærligheten, aksepten, gleden og 
freden er å finne, som alle så sårt leter etter. Fred med Gud.

«For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren.
For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere 
enn deres tanker.»
«trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde»



Når alle merkelapper skal ha sin lovbeskyttelse
Det er mange som hevder de er født med sine lyster. Og det har de nok rett i. Uten Ånden er det ingen 
grenser for våre lyster. Og derved hevder de sin rett til å beskytte sin identitet, og sitt selvverd. Den verdi 
de har i sitt kjøtt. Noen har sin identitet i sin vekt. De er tykke, og enhver form for slanking truer deres 
verdi. De mener de er født slik. Skal vi ikke beskytte dem? Mange som har Tourettes syndrom mener de er 
født slik - selv om Jesus sier det motsatte, og taler om en åndelig virkelighet. Skal ikke de få beskyttet sin 
identitet og sitt verd? Hvorfor skal det være lov å be for dem? Skal jeg nevne alle de millioner som har sin 
identitet i sitt kjøtt? Sin utdannelse? Sin narkomani? Mange hevder at dette ligger i genene. At de ikke kan 
noe for det. Skal ikke de få beskyttelse mot såkalt «hjelp» som bare ødelegger deres opplevelse av 
identitet? Her trår dere inn i kjøttets verden. Det er nøyaktig dette Jesus advarer så sterkt imot! Den som 
sår i sitt kjøtt skal høste fordervelse av kjøttet, men den som sår i Ånden skal høste evig liv av Ånden. 
Mange hevder å være født dumme. Skal ikke de få særvilkår i arbeidslivet? Jesus sier. Nei! Slik er det ikke. 
Men han sier: Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Jesus sier at ALLE kan få Hans Ånd 
og et nytt liv.

«Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal 
leve.»
«sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner 
Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.»

Gud anerkjenner ikke menneskets kjødelige grupperinger etter lyster og dragninger. Skal vi da ved norsk 
lov beskytte noe som Gud forkaster?

Beskytt min latskap
Da vil jeg ha beskyttelse for min latskap. Ingen skal noen sinne prøve å konvertere meg bort fra min 
latskap. Og ja, Gud selv går god for at kjøttet er født slik. For Han sier: «Ånden er villig, men kjøttet er 
skrøpelig.» Hvorfor skal min fødte egenskap som lat være av mindre betydning enn andres identiteter og 
lyster? Jeg snakker her som en dåre, og dette er ikke ond ment. Det er godt ment. For å berge mange 
mennesker. Eksemplet er kanskje ikke relevant i dine øyne? I Guds øyne, slik han ser kjøttet vs. ånden så 
er det det.

Når «Ikke Kristus» har blitt målet
Har det blitt lettere eller verre i Norge de siste årene å bringe den levende Jesus Kristus Guds sønn inn i 
menneskers liv? For hvem kan motta Hans Ånd og bli frelst hvis ingen forteller? Er det ikke slik at en 
person blir bortvist fra skoleområder dersom man prater om Jesus Kristus? Er det ikke slik at man kan bli 
anmeldt til politiet dersom man helbreder syke i navnet Jesus idag? Er det ikke slik at korset må tas bort 
for å ikke støte folk? Er det ikke slik at grunnloven er utvannet til å bare nevne stusslige kristne verdier? Er 
det ikke slik at man blir oppsagt dersom man taler med den levende Jesus i skolen idag? Eller ber for en 
gutt som har skadet seg? Er det ikke slik at det optimale blir framholdt å være et samfunn uten Jesus? Er 
det ikke slik at sakkyndige i rettssaker forteller om hvor skadelig det er for barn å vokse opp med en 
kristen forelder? Hvor farlig tungetalen er? Blir ikke et samfunn uten Jesus kalt nøytralitet? Har du ikke lest 
hva Jesus sier i Johannes 8? Han sier nemlig at vi alle tilhører en åndelig far. Skal vi da forby Bibelen slik at 
mennesker ikke blir støtt av dette? Eller sier du at det ikke er noen som helst risiko for å havne i fengsel for 
å sitere Jesus på disse ordene? Det tror jeg ikke.
«For med løgn tar dere motet fra den rettferdiges hjerte, men det er ikke Jeg som har tatt motet fra ham. 
Dere styrker den ugudelige, så han ikke vender om fra sin onde vei og kan få leve.»

Men mange prester og menigheter er jo for dette?
Ja, det er mange som kaller seg prester idag, som taler stikk i strid med Guds Ord. De er ikke av Gud og 
mangler Ånden. De er ikke frelst. Lytt ikke til dem som farer vill. Lytt heller til Guds Ord. Eller blir du 
imponert av alle de fine merkelapper de setter på seg selv og sine organisasjoner? Blir syke helbredet hos 
dem? Stadfester Gud deres Ord? Gud stadfester det ekte. Ikke det falske.

«Men dere, kjære, husk de ord som før ble talt ved vår Herre Jesu Kristi apostler, at de sa til dere at i de 
siste tider kommer det spottere, som lever etter sine egne ugudelige lyster. Disse er sanselige mennesker 
som forårsaker splittelser, og som ikke har Ånden.» 
«For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope 
seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret.»



«Men denne er det Jeg vil se til: Den som er ydmyket og knust i ånden, og som skjelver for Mitt Ord.»

Å lovfeste lystene blir et forbud mot Jesus
Denne loven vil altså lovfeste å leve etter sine lyster. Men de er da skapt slik? Ja, mennesker er som oftest 
født uten Guds Ånd. Enkelte profeter har vært fylt med Guds Ånd fra mors liv av. Mange i Norge har også 
fått Ånden fordi de i tidlig alder har lært å be til Frelseren. Men da må du huske at slik er det ikke for alle. 
Ved å anerkjenne en slik lov sier du at Jesus ikke få lov til å komme inn i mennesker og bygge sitt hus. For 
ingen som får besøk av Jesus i sin kropp kan leve på samme måte etterpå. Dette mennesket blir 
forvandlet. Totalt forvandlet. Alt er nytt. Så nytt at flere av disiplene fikk nye navn av Jesus. Andre kunne 
ikke gjenkjenne deres frimodighet. Og lærdom. Og visdom.

Når vi da vet at dette skjer. Skal vi da forby å be for mennesker? Skal vi unngå å kunngjøre Jesus for alle 
mennesker? Skal vi i tillegg forby Bibelen? Forby kristne? Skal vi forby Jesus? Han som setter alt i rette 
stand?

«Det er Ånden som gir liv. Kjøttet gagner ingenting»

Angrep
Dette er et kamuflert angrep på Jesus Kristus og de han vil frelse. Men det er ikke det vi ønsker, sier du? 
Ja, men det er det det er. Det er og blir slik det virker. Det hindrer bønn for mennesker - bønn som 
forvandler liv og som setter fri fra kjøttets lyster. Hvis Jesus ikke tar bolig i mennesker skal dere se bort fra 
dette. Gjør da som dere vil. Men hvis Jesus virkelig tar bolig i mennesker, skal dere høre nøye etter. Han 
sier det er bare slik vi kan bli frelst. Uten Hans Ånd vil vi gå våre lysters veier. Det ender med fortapelse. 
Skal nå den norske stat fortsette sitt systematiske løp for å føre mennesker i fortapelse? Men vi vil bare 
beskytte sier dere. Jesus svarer og sier: «Den som ikke samler med Meg han sprer.» Dere gjør derfor 
vondt verre uten at dere følger Hans kommando. Selv med deres beste intensjoner. La oss be om at Jesu 
Ånd fyller flere og flere mennesker slik at de kan bli frelst og bli seg selv - uten å være styrt av kjøttet og 
fortapende lyster.

Hvem vil dere til livs?
Hvem vil dere ta? Hvem vil dere sluke? Fordi i media hører jeg anklager om «Til helhet» og anklager på 
prester som tilbyr å be for mennesker og gi sunn og god veiledning. Da er det vel ikke snakk om å 
beskytte. Da er det vel mer snakk om å ta knekken på noe. Dere sier dere ikke er ute etter dem. Men 
hvorfor er det da disse folk som nevnes blant dem som er full av hat? Tror dere Humanetisk forbund 
ønsker godt når de driver sin lobby-virksomhet? Har dere aldri lagt merke til at de er mer imot enn for? 
Hvordan de aktivt med alle midler har kampanjer for utmeldelse fra kirka? La dere ikke lure av alle 
understrømmer der ute som har skinn av å gjøre godt. Glupske ulver jakter på kristne dag og natt, sier 
Jesus.

«En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere.»
«Men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene sine.»
«Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker 
noen han kan oppsluke.»
«Se, Jeg sender dere som sauer midt blant ulver.»

Frykt?
Hva frykter dere? Er det at noen kan rikere å bli fornærma? Skal dere beskytte alle mennesker mot dette? 
Hvilket fangenskap av lover må dere da vedta? Tror dere dette bringer frihet, når vi har titusener, ja 
hundretusener av forbudsskilter rundt oss? Det gir ingen frihet. Det gir fangenskap. Frykt Gud. Vi ser at 
dere allerede har fanget oss som tror. Og det fortsetter og fortsetter. De som har Guds Ånd kjenner på 
dette. Kjenner du på dette?

Men hva med de fornærmede?
De som ikke har en ekte identitet. Men bare knyttet til sitt kjøtt, vil alltid bli fornærmet, selv når sannheten 
kommer for dagen. De ønsker ikke sannheten. Det truer deres eksistens. Å beskytte disse mennesker, de 
fleste, er som å fange vinden, eller gripe olje med hendene. Det lar seg ikke gjøre.

Skyldig i opprør mot Jesus
Problemet med å ikke lytte til Jesus det er at du gjør Han til en løgner. En bedrager. Til forakt. Til spott. Du 



kan ikke si ja til dette, uten å kjempe imot Jesus. Du står i skarp konflikt med skaperen, og Han som skal 
dømme de levende og de døde. Han sier at hvis du frarøver mennesker deres evige liv, vil du bli holdt 
medansvarlig for dette.

«Matthew 18:6 «Men den som fører en av disse små som tror på Meg, til fall, for ham ville det være bedre 
om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans, og at han ble druknet i havets dyp.»

Det er alvorlig å forlede mennesker. Det er like alvorlig i Guds øyne å hindre at mennesker får lov til å møte 
Jesus, i skoler, barnehager, arbeidsplasser, i sjelesorg og alle andre steder. Og det triste er at 
konsekvensen er like alvorlig om intensjonen er god som om den er ond. Det er tap av det evig liv. Jesus 
har talt veldig klart om hva som gir evig liv og hva som ikke gjør det. Å leve konsekvent etter sine lyster og 
ikke etter Ånden, gir ikke evig liv.
«Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.»

Hva med de som tar selvmord?
Vårt mål er større enn å unngå selvmord. Det er å lede mennesker inn i det evige liv. Og hindre at 
mennesker dør uten Jesus. Vi alle skal dø. Ingen av oss kjenner morgendagen. Uten Gud er alt forgjeves. 
Men dør vi i Kristus er døden en vinning. Ja, det er trist når folk dør for tidlig. Ja, det er sørgelig og fryktelig 
trist at de ikke fikk det livet som Gud hadde ment for dem. Men salige er de som dør i Kristus. La oss alle 
dø i Kristus, uansett hvilke merkelapper vi har satt på oss selv. Og må ikke den norske stat bli en større 
hindring for dette enn den allerede har blitt. Man skulle tro det allerede var så skammelig som det kunne få 
blitt - men stadig er det nye forslag som motarbeider frelsen i Jesus.

Ingen unnskyldning
Det er forventet av norske borgere at vi setter oss inn i de lover som gjelder for vårt land og har ærefrykt 
for konge og styresmakter. Gud sier at det er ingen unnskylding for å ikke vite hva Han har sagt. Og Jesus 
åpenbarer seg for de som søker Han. Vi kan ikke si at Sønnen tror jeg ikke på. Han helbreder syke idag. 
Han driver ut demoner idag. Han gir oss drømmer og visjoner idag. Han refser, tukter, trøster, oppmuntrer 
og forvandler i kjærlighet også idag. Men du må søke Han i Ordet og i Bønnen og i fellesskapet. Der vil 
noen oppleve det ene. Noen det andre. Sammen blir troen styrket.

Selv om du aldri skulle oppdage selv at Gud lever - Guds Ord handler om framtida. Derfor vet vi at Gud 
taler sant i Bibelen. For det Han sa - det skjedde. På nytt og på nytt. Ingen kan derfor  bortforklare Bibelen 
til fordel for noe annet. Jesus lever og stadfester sitt Ord hver dag. Han tar ikke hensyn til noen merkelapp 
som vi har satt på oss selv.

«Og du, Kapernaum, som er opphøyet til Himmelen, skal bli kastet ned til dødsriket. For dersom de 
mektige gjerningene som ble gjort hos deg, hadde vært gjort i Sodoma, ville den blitt stående til denne 
dag. Men Jeg sier dere at det skal bli lettere for Sodomas land på dommens dag enn for deg.»

Jesus er fortsatt virksom med sine gjerninger. Det gjør saken desto mer alvorlig. Undersøk og se hvor 
mange mennesker som har blitt totalt forvandlet etter å ha blitt fylt med Jesus. Til det ugjenkjennelige. De 
som er helbredet er flere enn vi klarer å holde telling på.

«Hadde ikke Jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin 
synd.» Jesus.

Felle
Er du fortsatt under Guds vrede, eller har du mottatt den levende Jesus? Mange har allerede Jesus i sitt 
hjerte fra tidlig barndom, uten å være klar over det. Dette er en fare. Man tenker lett at andre som ikke har 
samme forutsetninger må ha sin beskyttelse for sin «annerledeshet». Men tvert imot er det Guds vilje at 
også de skal få en mulighet til å bli frelst på samme vis. Ikke ta fra mennesker denne muligheten. Vi vet at 
smerte, sorg og lidelse ofte er det som gjør at mennesker kommer til Jesus. Da virker sorgen til det gode. 
Tar vi bort smerten og lidelsen, vil mange miste muligheten til frelse. Gå ikke i denne fella. Det er 
sannsynlig at mange har blitt frelst gjennom korona-pandemien, som aldri ville søkt frelse hos Jesus 
ellers.

«Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i 
Lammets blod.»



Ekstremisme?
Dette er ekstremisme sier du? Og vi må iverksette tiltak for å bekjempe slike tanker som dette? Nei. Dette 
er Jesu tanker. Ingen har større kjærlighet enn Gud som gav sitt liv. Dette er Guds bekreftede Ord. Det Ord 
som ikke bare kom i bøker, men som stadfestes med Ånd og krafts bevis. Dette er Guds gode budskap om 
kjærlighet til alle mennesker som omvender seg og tar imot Jesus som Herre.

«For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal 
gå fortapt, men ha evig liv.»
«Og Han sa: «Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!»
«for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på 
jorden, og deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud 
Faders ære.»

Å stride mot Gud
Vi ser altså at ønsket om å gjøre godt kan ende i katastrofe. Det gjør det her. Mange mennesker vil bli 
skadet og miste det evige liv. Flere enn du aner. Aller mest dem du prøver å beskytte.  I Norge har vi nå en 
lang kø av kommende lovforslag som vil ødelegge mennesker på samme måte. Spør f.eks Jesus om den 
skaden som et tredje kjønn vil skape. Eller bytte av kjønn. Drap på unge såvel som gamle mennesker. Alt 
er på vei. Jesus har advart oss på forhånd. Og døra har allerede falt helt av hengslene i Guds øyne.
«Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene» 
Les f.eks Romerbrevet, Galaterbrevet og Johannes evangelium etc. Men framfor alt: Gå til Jesus og motta 
tilgivelsen og Hans Ånd så du forstår hva Han har skrevet. Det er den eneste merkelapp som behøver 
lovfestet beskyttelse. Denne muligheten som du nå river ned med dine egne hender. Gud sier: Vend om! 
Tiden er nær.

«Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste.
Dette skal de gjøre mot dere fordi de ikke har kjent verken Min Far eller Meg. Men dette har Jeg sagt til 
dere, slik at når tiden kommer, kan dere huske at Jeg har fortalt dere det.»

Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?»
Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for 
deg å stampe mot broddene.»

«Det kan ligge en vei framfor mannen, en vei som synes å være rett, men enden på den er dødens vei.»
«Ingen er god uten Én; det er Gud.»

(Jo mer kjærlighet Paulus viste, jo mindre satte de pris på han. Guds veier kan i starten synes onde. Den 
ondes veier kan i starten synes gode. Gransk nærmere og du ser at Guds veier er gode i det evige 
perspektiv. Mer og mer. Dette er et skrøpelig forsøk på å skrive i kjærlighet, men ikke fullkomment. 
Vennligst tilgi alt det som ikke ble helt som det skulle vært :)


