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n – Jeg har svaret 
klart. Den beste avisen 
er Norge IDAG. Jeg er 
så takknemlig for at 
dere leverer oss så god 
og inspirerende infor-
masjon hver uke. 

Dere har hatt en tøff 
tid, men avisen er 
minst like god som før. 
Takk!  
Og selvsagt er jeg støt-
tepartner. Har vært det 
lenge, og vil ikke slutte 
med det. Norge IDAG 
må vi simpelthen ha.

BERGENSDAME  

SOM BOR I SOGN

Brev til 
Redaksjonen

KRISTENLIV: Etter et par 
år med pandemi-avbrekk 
inviterer Kristen Koalisjon 
Norge (KKN) til Nyttårs-
samling fredag 6. og lørdag 
7. januar for ideologisk 
utrustning, åndelig bered-
skap og strategisk plan-
legging for 2023, forteller 
KKNs administrative leder,  
Aina Torp, til Norge IDAG.

AV FINN JARLE SÆLE

n — Det er en spesiell 
begivenhet at en av verdens 
fremste ideologiske ledere 
innen den kristne kirke, 
katolikken og sosiologen Ga-
briele Kuby fra Munchen, er 
hovedtaler. Hun er verdens-
berømt for sine bøker, ikke 
minst «Den globale seksuelle 
revolusjon – Ødeleggelsen 
av frihet i navn av frihet». 
Den er oversatt til mer enn 
15 språk.  
 
Hun ble hyllet av Pave 
Benedikt i 2015, som sa: 
«Gabriele Kuby er en modig 
kriger imot ideologier som 
til syvende og sist resulterer 
i menneskets ødeleggelse.» 
I hennes aller nyeste bok, 
«Propaganda – Myten om 
demokratiet», tar hun et 
oppgjør med den vestlige 
verdens medier og globale 
organisasjoner.

— Den andre hovedtaleren 
er Jerzy Kwasniewski, 
president for Ordo Iuris i 
Warsawa, som vil tale om 
krigen for barnet i mors liv 
i Europa, og om familiever-
diene.  
Jerzy Kwasniewski talte i 
november på KKNs familiev-
ernpris-symposium i Oslo, 
og er en ualminnelig effektiv 
og innflytelsesrik ideologisk 
og juridisk leder i Europa, 
forteller Aina, og legger til 
at Nyttåssamlingens over-
gripende temaer er Troen, 
Familien og Friheten.

Alle sesjonene blir tolket til 
norsk.

— Å ha Kuby og Kwasniews-
ki som hovedtalere, gjør 
dette til en Nyttårssamling 
med sprengkraft. Det betyr 
mye for oss at vi også har 
med oss fremragende norske 

talere i tillegg, men dette 
kunngjør vi når alle navn er 
klare, sier Aina Torp.

— Vi er veldig glade for at 
Nyttårssamlingen holdes i 
Studio 28, TV Visjon Norges 
fantastiske konferansestu-
dio i Møllergata 28 i Oslo. 
Det blir gjort opptak av alle 
sesjoner som vil sendes på 
Visjon Norge og våre net-
tsider i etterkant.

Men Aina Torp understreker 
at det er spesielt viktig å 
delta fysisk i Nyttåssamli-
gen.

— Det er nemlig ved å sam-
tale, lytte og snakke med 
hverandre, at vi får bear-
beidet de store og krevende 
temaene.

— For de som har anledning, 
anbefaler vi å booke seg 
inn på Clarion Connection 

Hotel Folketeateret, som 
ligger på Youngstorget og 
bare 200 meters spasertur 
fra Studio 28. Da kan vi nyte 
fellesskapet rundt måltidene 
i fristundene, og det er også 
viktig at talerne kan møte 
oss alle i avslappede former.

Søndag 4. desember legges 
påmeldingsinformasjon ut 
på KKNs nettsider.

Nyttårssamling med sprengkraft
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Gi en gave 
til Norge IDAG

NYTTÅRSSAMLING: Kristen Koalisjon Norge (KKN), representert ved deres administrative 
leder pastor Aina Torp (t.v.), inviterer til Nyttårssamling 6. og 7. januar 2023. Gabriele Kuby 
(midten) og Jerzy Kwasniewski er hovedtalere på Nyttårssamlingen til KKN. Foto: KKN

ORDET IDAG
Fra Andaktsboken  

Ordet IDAG av

Henrik Røykenes

Ordet i dag vitner dypt og sterkt om Guds plan 
med menneskeslekten på jorden. Han hadde alle 
mennesker i tanke og plan før han skapte verden.  
 
Det var ikke store land og mektige fjellkjeder, dype 
hav og fosser, skoger og enger, som lå fremst i 
hans tanke og plan, enda alt var nøye planlagt; et 
vidunderlig skaperverk, og det på alle områder. 
Jesus Guds Sønn fra evighet av, var medskaper til 
hele skaperverket, sier Ordet: Joh. 1:2-3. «Han var 
i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og 
uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til». 
Hebr. 1:2: «Ved ham har han også skapt verden». 
v. 4a: «For i ham har han utvalgt oss før verdens 
grunnvoll ble lagt -».

«Før verdens grunnvoll ble lagt», det vil si: før  sol, 
måne og en eneste klode var skapt, før et eneste 

av fjell var reist, før tre og blomster av alle slag 
grodde frem, ja, før enn alt det skapte ble til, ble 
menneskeslekten utvalgt av Gud i Kristus Jesus, 
Guds Sønn.  
Menneskeskapningene var de første Gud tok seg 
av, og hadde plan med. En stor og herlig plan. Vi 
ble hans utvalgte skapninger. Før verdens skik-
kelse kom til syne, så Gud oss mennesker for sitt 
åsyn, en menneskeskare av alle folk og stammer 
og tungemål. Menn og kvinner, store og små. Deg 
og meg. Gud så oss alle for sitt åsyn.

Vi ble forut kjent og forut bestemt, før en eneste 
av oss var blitt til. I denne ufødte stillingen så Gud 
oss i Kristus, og utvalgte oss i ham til å bli sine 
barn, likestillet med Sin enbårne Sønn. Rom. 8:29.. 
«for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans 
åsyn». v. 4b.  

Dette var også forut bestemt at vi skulle være. 
Gud bestemte fra evige tider, at de mennesker 
som skulle fødes inn i verden, som var utvalgt i 
Kristus, skulle bli Hans barn, alle sammen.  
Disse barna skulle være likedannet med Gud Sønn, 
Jesus, som er den førstefødte av alle mennesker. 
Han var og er «den hellige og ulastelige» for Guds 
åsyn. Det blir også alle de som blir født av Gud 
ved troen på Jesu navn. Joh. 1:12-13.

Utvelgelsen i Kristus gjelder oss alle. Tro det 
gjelder også deg, kjære leser. Den som har tatt 
imot Jesus ved troen på hans navn, er hellig og 
ulastelig for Guds åsyn, som Jesus Kristus er det.  
 
Tro det og takk Gud for at dette er sant. Hører du 
Jesus til, er du et Guds barn av nåde.

«For i ham har han utvalgt oss før verdens  
grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige  

og ulastelige for hans åsyn». 
Ef. 1:4


