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Hans Nielsen
Hauges bøker
og trosbegrep
Hans Nielsen Hauge skrev og utgav til sammen 33 skrifter. 19 skrifter og bøker ble
utgitt i hans virketid fra 1796 til 1804. De 14 siste skriftene kom etter at rettsaken var
over og dommen hadde falt på lillejulaften i 1814. Den 5. juli 1805 ble det utstedt en
plakat fra kanselliet i København om at salg og utdeling av Hans Nielsen Hauges
bøker ble forbudt.
Opphevelsen av forbudet mot Hauges bøker
kom ikke før nesten 11 år senere. Forbudet
ble hevet ved kongelig resolusjon den 14.
juni 1816. Hauge kunne derfor heller ikke
selge sine egne bøker, eller utgi nye bøker
før denne dato. Men på høsten 1816 kom da
hans første bok etter det siste lange fengselsopphold og forbuds-plakatens opphevelse.
Hoved-tittelen på boka er: «Beskrivelse over
Hans Nielsen Hauges reiser, viktigste hendelser og tildragelser.» I siste og tredje del
av boka gjennomgår han sine egne religionsbegreper. Det er et sterkt trosforsvar av egen
tro, bygget på bibelsk grunn, og inspirerende
og trostyrkende lesning. Religionsbegrepene
er delt i 24 punkter. Her følger utdrag fra
punkt 2, 3 og 4. Punkt 1 er i hovedsak gjennomgått i en tidligere artikkel.
§ 1. Evangelisten Johannes begynner sin beretning om Jesu lære med Jesu samtale med
Nikodemus om den nye fødsel. «Uten å bli
født på ny kan ingen se Guds rike.» (Joh. 3).
§ 2. Selv om det vel finnes en liten forskjell i
uttrykkene hos de fire evangelistene, så stemmer alles beretninger overens. Det er en stor
herlighet, og som det heter hos profeten, - et
velbehagelig år tilbys menneskeslekten. Det
store og herlige som tilbys, er GUDS RIKE.
Derfor kalles også fremstillingen av Jesus for
evangeliet. Det betyr «det glade budskap»,
eller et velbehagelig («nådens år»). Markus
bruker uttrykket «Guds rikes evangelium».
Dette forkynte at Han var kommet nær.
Rikets beskaffenhet og hvordan det skulle
komme, var mer ufattelig, fordi det utvendiges innhold ikke hadde noe til felles med
jordens riker. Kristus og Paulus har best
beskrevet det slik: På spørsmål om når Guds
rike skulle komme, svarte Kristus i Lukas 17:
20: «Guds rike kommer ikke på den måte at
en kan se det med sine øyne. Heller ikke skal
de si: Se her eller se der er det! For se, Guds
rike er inne i dere.»
Paulus sier det slik om Guds rike i Rom.
14: 17: «For Guds rike består ikke i mat og
drikke, men i rettferdighet, fred og glede i
Den Hellige Ånd.» Av disse skriftsteder er
det klart at den tilbudte herlighet ikke alene
er noe overnaturlig, men også himmelsk og
evig (Salme 145, Daniel 4). Joh. Åp. 14: 6:
«Han hadde et evig evangelium å forkynne
for dem som bor på jorden, for alle nasjoner
og stammer, tungemål og folk.» Vår sjel kan
likevel bli skikket til å motta det, når vi ikke
selv motstår den tilbudte NÅDE.
§ 3. Hvem som nå er skikket for Guds rike,

eller hvem det egentlig etter skriftens uttrykk,
forkynnes for, forklarer Jesus flere steder.
Særlig i Bergprekenen i Matteus kapittel 5: 6
og 7. «Salige er de som er fattige i seg selv, for
himmelriket er deres», sier Jesus (vers 3). Og
salige er de som lider forfølgelse for rettferdighets skyld, de som sørger, de som skaper
fred, de saktmodige, de rene av hjertet, og de
skal ikke bare bli salige hisset (i himmelen),
men de er salige. Det betyr allerede i dette
livet. Fordi fred med Gud, glede i Den hellige
ånd, følelse av Hans kjærlighets liv i sin sjel,
det overgår hva øre har hørt eller øye har sett.
Etter Paulus’ ord i Hebr. 6: 5, er det allerede
her en forsmak på den kommende verdens
krefter.
§ 4. Så stor og utstrakt denne nåde enn er,
blir den ikke en ond sjel til del. Ei heller bor
den i et legeme som er synden undergitt.
Guds rike passer heller ikke for dem som har
hele sitt hjertets lyst i det jordiske, og trakter
etter urettferdighet eller ligger under for usedelighet (Lukas 13). Lukas 14: 24 sier: «For
det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.» Det
gjelder også dem som står omtalt i 1. Kor. 6:
9-10 «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke
skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de
som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar
seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske,
drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal
arve Guds rike».
Guds rike og salighetens gleder er ganske
motsatt av dette. Slike hunder og svin ville
kun rive i stykker og tråkke ned Helligdommen (Matt. 7: 6). Deres hjerters lyst vil ikke
bry seg om Gud verken i dette eller i det kommende livet. Guds hellighet og rettferdighet
krever også nødvendigvis at disse syndens
treller, som trakter etter å gjøre synd, og er
syndens tjenere, ikke kan forbli i hans hus
eller rike til evig tid. (Se Joh.8: 34-35 og Åp.
21: 8 og 22:15).
(Kilder: «Beskrivelse over Hans Nielsen
Hauges reiser, viktigste hendelser og tildragelser» fra 1816 med artikkelforfatters
gjengivelse til mer tidsmessig språk.)
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«Varsler-kulturen er
blitt nåtidens domstoler
og gapestokker
n Det er varslere som i
kjølvannet av #MeTookampanjene ser ut til å
ville svekke Arbeiderpartiets Trond Giskes stilling
i politikken. Han fortjener
irettesettelser for hva det
hevdes at han har begått,
men det er forferdelig å
se hvordan partiledelsens
håndtering er drevet frem
av «varslerne» - med svært
ulike begrunnelser for sin
kampanje mot Giske.
ASSANGE
Den største «varsleren» i
verden er WikiLeaks anført
av Julian Assange. Vi hører
til blant dem som ser det
verdifulle i at WikiLeaks
har gjort tilgjengelig dokumenter som avdekker korrupsjon og konspirasjoner.
Ingen tvil om at «varsling»
kan ha sin legitimitet.
Men noe fundamentalt annet er det når enhver med
sårede følelser - berettiget
eller uberettiget, uansett
er det vondt med sår - skal
misbruke «varsler-instituttet». Lavmålet i 2016
kom da hedersmannen,
misjonsgeneralen Eivind
Frøen, ble anklaget på
forsiden i avisen Dagen
for forhold som én person
mener skal ha skjedd for
mer enn 30 år siden! Her
brytes prinsippene for
«varsling» på alle nivåer,
og presseetikken likeså.
De samme lavmålene
har vi sett i slike medier
vedrørende familie- og
menighets-anliggender.
VENSTRESIDEN
Det er nettopp anti-tropartiene på venstresiden
i norsk politikk som
har heiet frem anti-tro«varslerne» som har fått
fritt spillerom i NRK, TV2,
VG, Aftenposten og andre nasjonale medie- og
forlagshus. Nå møter de
seg selv - og hverandre
- i døren. Mens den ene
«varsleren» springer inn
til ledelsen for å «varsle»,
løper den andre ut for å
forsøke å avlede og dempe
virkningen av «varselet»
om seg selv. Det er et
komikkens skjær over det
hele. Nå er det Giske som
løper ut gjennom svingdøren. Hvem av partitoppene blir den neste?! Jonas
Gahr Støre? Hadia Tajik?
Audun Lysbakken? Bjørnar
Moxnes?

«MØRKEKVINNER»
#MeToo-kampanjene er
egentlig på linje med oss,
bortsett fra at vi aldri aksepterer gapestokk og summariske rettssaker der folk
henges ut i full offentlighet
uten rettsstatens krav til
redelighet og rettferdighet,
der uskyldspresumpsjonen,
( kravet enhver har på å bli
behandlet og omtalt som
uskyldig inntil man måtte
være endelig domfelt i en
straffesak, ref Store Norske
Leksikon) ligger i bunn.
Kristne har altid advart
mot løs-sluppenhet og
utenomekteskapelig sex.
Det har KKN også gjort
siden vi startet opp i 1993.
Men av denne grunn regnes vi som «mørkemenn»,
mens #MeToo regnes som
«moderne». Egentlig er de
isåfall «mørkekvinner».
Nokså interessant å se hvor
korttenkte en del såkalte
eksperter er når de begår
sine analyser og kommentarer.
KONTRA
Vi er blitt utsatt for
«varslere» som har fått
stor oppbacking av mainstream-media for å fortelle
sin versjoner om våre
restriktive holdninger til
pornografi, prostitusjon,
partner-eksperimenter, og
utenomekteskapelig sex.
Selv har jeg måtte svare
for mine restriktive holdninger for hele nasjonen,
mens den harmdirrende
programlederen presenterer anklager om forhold
som det store flertall av det
norske folk takker oss for.
Historiefortellerne er blitt
omtalt som «varslere».
Problemet er at slike
«varsler-virksomheter»
slår kontra, ikke bare hva
angår Giskes miljøer.
Vi vil invitere de mest
seriøse aktører i #MeTookampanjene til samarbeid.
Vi står sammen med dem
om at seksuelle tilnærmelser og overgrep ikke skal
krysse etikkens grenser,
men ha respekt for den enkeltes rett til eget valg. Og
vi vil verne om den unge
geneasjon.
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