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MAKT, MYTER OG MEDIA - NY BOK
DOKUMENTERER IGJEN
AT DET ER MYE VERRE ENN DU TROR
Dan Odfjells bok om «Makt, myter og media», vekket mange opp. Nå
er det kommet en ny bok som gjør det samme – og viser igjen at «det er
mye verre enn du tror».
Vi klarte ikke å sove en hel natt
- før vi hadde lest ferdig boka til
Kjell Skartveit om «Samlivsrevolusjonen». Boka har på enkelt
og lettfattelig måte, og på akademisk nivå, med alle fotnoter,
vist hva som er på gang. Det er
dessverre en kulturrevolusjon.

Vi ser i dag en undergraving av
vår kristne nasjonale kultur.
Den kommer som en tyv om
natten, mens vi sover. Det føles
for mange som for mye å sette
seg inn i. Norge IDAG er med i
denne åndskampen for å gjøre
informasjonstilgangen enklere.
En kulturrevolusjon er på gang
i Norge. Nå forseres den kraftig.
Det er viktig å følge med.

Det er ikke rart at denne kanalen kommer under angrep i en tid som denne. En
«hat-gruppe» er dannet av 7000 på internett, rundt en samling utsagn som er
vanskelig å skille fra gapestokk og mobbing.
Skartveit saklige gjennomgang av
åndssituasjonen viser til premissene som
er klare i nytt lovverk for å ta våre barn
fra oss - om vi forteller at det er forskjell
på gutt og jente.
Det vil være en totalitær handling.
Men kan vi lenger ser bort fra den?
Det var biskop Eivind Berggrav,
kirkekampens leder under krigen, og
Norges mest respekterte biskop, internasjonalt, som sa etter krigen: – Kampen
er ikke over. Berggrav tenkte på kampen
mot det totalitære. Han skrev sitt åndelige testamente i boka om «Mennesket og
Samfunnet».
g det var en fransk n filosof for
år
siden som sa: –Det eneste som kan redde
oss nå fra det totalitære, er at vi vender
tilbake til Guds tid bud og vår judeokristne arv.
Biskop Berggravs bok inspirerte KrFhøvdingen, og senere Norge IDAGgründer, Kåre Kristiansen, slik at han
ringte oss opp flere ganger og ville vi
skulle lese Berggravs bok. Den hadde fått
så stor aktualitet igjen, mente Kåre Kristiansen.

Biskop Per Arne
Dahls angrep på
en pentekostal
virksomhet
n Januar 1983 deltok jeg
i den internasjonale Lausannebevegelses
eksekutivkomitemøte i Arrowhead
Springs, California i fem
fulle dager. Jeg var ungdomsrepresentant i åtte år,
og lærte uendelig mye av
høvdingene Billy Graham,
Leighton Ford, John Stott,
Peter Wagner, Peter Beyerhaus - og av den gode norske Tunsberg-biskop, den
rause og respektfulle Håkon
Andersen, som jeg ofte reiste sammen med til våre
internasjonale møter. Vi var
75 medlemmer av eksekutivkomiteen, fra alle kontinenter.

Det er viktig å gi seg tid til å lese
Skartveits bok. Det måtte vi.

Heldigvis har vi hatt en tvkanal i Visjon Norge, som har
vist aktualitet og klarsyn ved å
konfrontere den utvikling vi ser
i sekulærfundamentalismen og
demodiktaturet. Vi kan ikke se bort fra at
religionsfriheten kan svekkes vesentlig.

Side

Det var rett.
Vi kommer tilbake til Skartveits bok. Den
dokumenterer mye mer enn vi var glad
for å se i o entlige dokumenter og de atter.
Vi er inne i en kulturrevolusjon. Og faren
for at vi går fra Kristus til kaos, er til stede.
Det må reises nye kristne medier og grasrotaksjoner før det er for sent. Kongen og
dronningen av demokratiet, velgeren, må
mobiliseres i en tid som denne.
Vi må ikke abdisere.
Som Ludvig Nessa sa i et foredrag på
Bildøy på Norge IDAGs sommerkonferanse: Det er kristne mange nok (600 000
som ber og leser i Bibelen) til å legge om
kursen ved hvert stortingsvalg. Du og jeg
avgj r. en det er ikke nok å fl tte
stemmer man må fl tte det tido le.
Det er forklaringen på at vi ikke har klart
til nå å seire i kampen for vår kultur, slik
som det kristne Amerika.
Men demografene har likevel utnevnt
de kristne til vinnerne på grunn av noe
helt annet. Fødselstallene til kristne kvinner i Europa er høye (3,1 per kvinne). De
kristne ar derfor flertallet f r år undret
er ute. Les artikkelen til berømte befolkningseksperter som Phillip Longman
i Foreign Policy og Eric Kaufmann i boka
«Skal de troende arve jorden?»

Men uken i Arrowhead
Springs, hovedkvarteret
til Bill og Vonette Brights
Campus Crusade for Christ,
ble en skjellsettende uke for
meg.
Den uken hadde jeg
mange og gode samtaler med
den tyske professor i missiologi ved Tübingen Universitet, Peter Beyerhaus. Han
viste en bemerkelsesverdig
åpenhet for den karismatiske
dimensjon, ikke minst demonutdrivelse som han selv
hadde opplevd.
Denne uken initierte den
verdensberømte professoren
en rekke samtaler med meg.
Vi gikk daglige skogsturer.
Biskop Andersen bemerket
flere ganger at det gjorde
inntrykk å se at Beyerhaus
tilbrakte så mye tid med
den 25-årige pinsevennen
fra Norge. (I 1984 fortalte
Beyerhaus åpent om dette
under et foredrag på Bønnekongressen i Seoul, SørKorea, under en sesjon som
jeg ledet.)
Men i avslutningssamlingen på fredag ettermiddag
- rundt nattverdsbordet
- reiste Beyerhaus seg fra
plassen ved min side, og tok
ordet:
- Denne uken har forandret mitt liv, erklærte
han. - Jeg har for første
gang blitt ordentlig kjent
med en pinsevenn. Han
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bøyde seg og omfavnet meg.
- Mine forfedre var med
i gruppen som bannlyste
Pinsevekkelsen i Tyskland
i 1909, fortalte han gråtkvalt. - Jeg tror de brakte over
Tyskland de forbannelseskrefter som ga rom for Hitler
og nazismen. Idag vil jeg
spørre deg, unge Jan-Aage:
Kan du på vegne av Pinsevekkelsen tilgi mine forfedre
for hva vi gjorde mot dere?
Andersen & alle andre måpet. Jeg var ikke istand til å
si noe. Vi tok nattverden. Vi
felte mange tårer den dagen.
I 2009 ble et formelt intiativ tatt i Tyskland for å be
Pinsevekkelsen om tilgivelse.
Det tok 100 år og to verdenskriger.
De siste årene har klimaet endret seg i en del
kretser i Norge. Retorikken
mot pinsekarismatikken er
blitt slående lik det man opplevde i 1909 i Tyskland.
For noen dager siden brukte
Tunsberg-biskop, Per Arne
Dahl, sitt embede til å rette
et flengende angrep på en
pinsekarismatisk virksomhet, TV Visjon Norge, ledet
av gründeren Jan Hanvold.
Det kan synes som at Dahl
har gjort knefall for antikristelige grupper på nett
som vil «knuse» Visjon
Norge og liberalteologiske
krefter og retorikk.
Biskop Per Arne Dahl bør
rette opp hva han her har
gjort. Det påhviler ham et
ansvar. Og han pleier å være
bedre informert og fair.
Vi vil ikke la Berlinerklæringen av 1909 gjenta
seg i Norge i 2017! Vi kan
ikke la norske kirkeledere
bringe det over Norge som
tyske kirkeledere gjorde i
1909?

