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Jeg husker første gang jeg besøkte en 
kampsportskole. Jeg var 13 år. Sammen 
med moren min gikk jeg raskt gjennom 
de tomme bygatene. Kveldsskyggene 
vokste seg stadig større mens vi så fra 
bygning til bygning for å finne skiltet 
til den kampsportskolen som vi hadde 
funnet i telefonkatalogen. Moren min 
var nervøs. Dette var en del av byen 
hvor man helst ikke burde tilbringe 
natten, og det var ingen vennlige an-
sikter i butikkvinduene vi passerte. Da 
de siste strålene fra skumringen for-
svant over horisonten, kom vi endelig 
til den bygningen vi lette etter.
 Det var en smal dør i en nisje 
i den gamle murstrukturen som ruvet 
tre eller fire etasjer over oss. Vårt eneste 
lys kom nå fra gatelampa på hjørnet og 
de spredte neonskiltene til biljardhall-
ene og gjestgiveriene. Alt annet var nå 
stengt. Mens vi stod foran tredøra og 
leste navnet til kampsportskolen, ble 
jeg fylt med en følelse av ærefrykt. I 
over et år hadde jeg med stor forvent-
ning sett frem til denne kvelden. 
 Jeg hadde fått en kristen opp-
dragelse i en adventistfamilie. Frem 
til det siste året hadde jeg få andre 
bekymringer enn det de fleste andre 
gutter på min alder hadde… Jeg gikk 
i kirken hver sabbat og lærte mye om 
Biblen. Men nå hadde foreldrene mine 
flyttet fra hverandre og hadde tatt ut 
skilsmisse. Jeg lette desperat etter noe 
å tro på – noe solid, noe jeg kunne stå 
på, og som kunne gi styrke og trygghet 
til en ung mann som følte at verden var 
i ferd med å falle sammen.
 Nå stod vi her, på terskelen 

Nyhetsbrev
Lys skinner i mørket!

av Eric Wilson

«For dere var en gang i mørke, men nå er dere lys i Herren. 
Vandre som lysets barn!» (Ef. 5,8)

til mitt unge liv. Da vi 
åpnet døra, og jeg tok 
mitt første steg opp de 
smale trappene til andre etasje, ble jeg 
fylt av en følelse av mystikk og forbudt 
forventning. Jeg kjente hvordan pulsen 
slo raskere da jeg hørte instruktørens 
kraftige stemme gi befalinger til elev-
ene. I stemmen hans fornemmet jeg 
målrettethet og makt. Jeg hørte karate-
skrikene (kia) til elevene, ivrige etter å 
få anerkjennelse fra sin læremester om 
at de utførte kunstens bevegelser i full-
kommen samklang.
 Da vi kom inn i trenings-
salen, ble vi slått av en overveldende 
fornemmelse av stedets makt. De hvite 
uniformene, veggene med kursbevis 
og asiatisk kalligrafi, og studentenes 
atferd fylte luften med et inntrykk av 
selvtillit, disiplin og streng lydighet. 
Når studentene beveget seg, ristet gulvet 
i den gamle bygningen for hvert skritt, 
og veggene vibrerte ved lyden av deres 
rop!
 Den neste halvtimen la jeg og 
min mor merke til at det var en orden i 
gruppen, ikke bare i uniformer og farge 
på beltet, men i styrke, ferdighet og au-
toritet. Jo mørkere farge knyttet rundt 
livet, jo mer respekt fikk utøveren.
 Instruktøren hadde et sort 
belte, slitt etter mange års bruk. Han 
oppførte seg på en måte jeg aldri 
tidligere hadde sett unntatt på film. 
Alle elevene viste ham ærbødighet og 
frykt, og jeg ble slått av den innflytelse 
og makt han så ut til å ha. Jeg følte en 
underlig tiltrekning til stedet, som 
om rommet selv lokket meg til å bli 

værende.
 Etter timen kom instruktøren 
bort til min mor. Hun spurte om når 
det var undervisning og hva det ville 
koste. Svaret knuste meg. Det var for 
dyrt. Med vår begrensede inntekt, selv 
med økonomisk støtte fra min far, had-
de vi ingen mulighet til å betale prisen. 
 Da vi forlot salen og gikk ned-
over trappene, følte jeg at drømmene 
mine var lagt i grus. På veien hjem 
kunne jeg merke at min mor var urolig 
etter besøket på kampsportskolen. 
Likevel spurte jeg henne ikke. Jeg ville 
ikke høre hvorfor. Også i mitt eget 
hjerte pågikk en konflikt: Det vi hadde 
sett den kvelden, virket på underlig vis 
så annerledes enn Bibelen og Jesu lære.
 Det gikk nesten et helt år før 
jeg endelig fant en skole jeg hadde råd 
til, og som roet ned både min egen og 
min mors engstelse. Det var en skole 
som i over ti år hadde vært kjent for å 
lære bort det de kalte «kristen» kamp-
sport. Her begynte jeg i en alder av 14 
år, ivrig etter å starte med treningen. 
Lite visste jeg om hvilken makt og 
mørk innflytelse disse kunstene kom til 
å få i mitt liv de neste 24 årene. Like lite 
forstod jeg av den høye prisen som jeg 
og min familie kom til å betale for min 
opplæring i disse hedenske kunstene. 
Selv på denne «kristne» skolen var 
østlig filosofi vevet inn i kampunder-
visningen, og kastet en mørk skygge av 
tvil om Guds ord!
 - Er det virkelig mulig å blande 
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ekte kristendom og Jesu lære med 
disse mystiske kampsportene? Jeg av-
viste raskt tanken, og tok i stedet fatt 
på min reise inn i mørket…
 «Og Lyset skinner i mørket, og 
mørket forstod det ikke...» (Joh.1,5)

Fra hvitt til sort belte – veien inn i 
mørke
De neste 14 årene levde og åndet jeg 
for kampsport. Jeg trente seks dager 
i uka, samtidig som jeg gikk i kirken 
hver sabbat. Når jeg nå ser tilbake, 
kan jeg se røde varselsflagg langs hele 
veien, som Herren i sin nåde stadig 
satte opp – ulike ting i treningen som 
ikke harmonerte med 
Guds ord. Selv om jeg 
var død i mine synd-
er og levde i åpent 
opprør mot vår Frel-
ser, forsøkte Han å 
beskytte meg, åpne 
mine øyne og fri meg 
fra fiendens snarer.
 I kamp-
sport begynner 
vanligvis alle elev-
ene med hvitt belte 
– en nybegynner. 
Ved flittig trening, 
samtidig som de 
lærer om kamp-
sportens prinsip-
per og bruksom-
råder, går elevene 
oppover i gradene: fra hvitt til gult, fra 
gult til orange, deretter grønt, blått, 
lilla, rødt, brunt og endelig sort belte 
(første dan, dvs. grad 1). – Er det ikke 
underlig at elevene i disse kunstene 
som angivelig skal lede til «opplys-
ning», begynner som hvite og uskyld-
ige og så går fremover mot det sorte og 
mørke?
 På skolen der jeg hadde be-
gynt, var trinnene redusert til fire 
farger. For elever med hvitt belte be-
stod øvelsene av ren fysisk utholden-
hetstrening og teknikker for slag og 
spark. Normalt tok det så to år å avan-
sere til grønt belte. Dette var et nivå 
med ulike privilegier og innvielse i 
høyere læringsnivåer. Først nå ble 
elevene introdusert for kampsportens 
«energiske» og åndelige aspekter, slik 
som Chi, indre styrke, og meditasjon.
 Brunt belte var nivået for as-
sistenter og lærere. Her handlet tren-
ingen om å overføre prinsippene fra 
kunsten på ulike kampsituasjoner, 
samt å bli kjent med kunstens historie, 
legender og grunnleggere. For at en 
elev skulle kunne gå fra et nivå til det 
neste, måtte han eller hun være i stand 

til å bekjempe alle andre på samme 
nivå, på konstant basis og til enhver 
tid. I tillegg til fysiske teknikker og 
utholdenhet, ble eleven oppfordret til å 
«søke inn i seg selv» for å finne kraft til 
å bekjempe sine motstandere. På hvert 
nivå skjer altså fremgangen ikke bare 
ved hjelp av kunnskap, men gjennom 
«kampens ånd».
 Det siste trinnet for elevene er 
seremonien for sort belte. Den kvelden 
blir eleven en sann disippel av kunsten. 
For en gjennomsnittlig elev er dette en 
lang reise på 10-15 år. Da jeg nådde 
dette nivået, var jeg den femte person-
en på nesten 30 år av skolens historie 
som hadde klart det. 

 

Mens jeg arbeidet for å oppnå 
sort belte, la jeg ikke merke til de små 
endringene som fant sted i min måte 
å tenke på. Påvirket av læren til de 
mange østlige filosofiene som finnes 
skjult i de ulike kampsportene, begynte 
jeg å inngå kompromisser med Guds 
Ord slik at jeg kunne klatre oppover 
stigen til suksess. Jeg forsøkte å tøye 
Hans Ord slik at det passet bedre med 
min livsstil, istedenfor å underordne 
mitt eget liv under Bibelens bud og 
rettledninger. Lite innså jeg at kamp-
sportene var blitt min nye religion, og 
at mine lærere var blitt mine guder – 
for jeg tjente dem og adlød deres kom-
mandoer fremfor Herrens Ord.
 Jeg husker godt den dagen da 
min Sifu (mester/lærer) fortalte meg 
at jeg var klar til å ta det siste store 
skrittet. Datoen var fastsatt, og hele 
skolen og elevgruppen begynte å gjøre 
forberedelser til begivenheten. Det var 
først under denne seremonien at jeg 
begynte å forstå hvilke åndelige krefter 
som var involvert i disse østlige kunst-
ene. Da jeg ankom skolen den kvelden 
sammen med min kone og mine 

barn, var en stor forsamling av elever 
og kandidater til stede. Flere av mine 
egne slektninger hadde reist langt for å 
overvære forfremmelsen.
 Læreren min møtte meg uten-
for bygningen og førte meg til et rom 
hvor vi kunne være alene. Det var her, 
på tomannshånd, han sa til meg: «Eric, 
denne kvelden vil være annerledes 
enn alle andre kvelder du har opplevd. 
Denne seremonien er på mange måter 
lik et bryllup. Jeg vet at du ikke kan 
forstå dette nå, men en dag vil du for-
stå!» Den kvelden tok jeg av det brune 
beltet som jeg hadde brukt så lenge, 
og jeg fikk overrakt et tynt, sort belte 
med navnet mitt og kunstens symbol 
brodert på enden. 

 Fra den kvelden var 
kampsport min 
eneste hensikt i 
livet. Selv om jeg 
aldri ville ha inn-
rømmet det, vitnet 
mine ord og hand-
linger tydelig om 
hvor mitt hjerte var. 
«For hvor din skatt er, 
der vil også ditt hjerte 
være.» (Luk.12,34). 
De neste ti årene lærte 
jeg så mye jeg kunne 
fra alle som hadde 
erfaring. Jeg trente en 
rekke ulike kampsport-
er, og fikk sort belte i 
syv ulike stiler, samt 
instruktørsertifisering 

i kinesisk indre kampsport (neijia). 
Hele tiden ble hjertet mitt ført lenger 
og lenger bort fra Gud, min kone og 
mine barn.

Et spørsmål om karakter?
På det mest grunnleggende nivå hand-
ler dette om karakter – for når vi besku-
er noe, blir vi «omskapt til det samme 
bildet» (2.Kor.3,18). Der man bruker 
tid og penger, vil også ens hjerte og 
sinn være. Som bekjennende «kristen» 
brukte jeg tre timer hver uke i kirken 
og omtrent én time hver dag i andakt 
hjemme sammen med familien. Imid-
lertid brukte jeg flere timer hver dag 
på å studere og undervise i kampsport. 
Jeg åpnet min egen skole, hvor jeg 
underviste fra klokka ni om morgenen 
til ti om kvelden. Elevene ble min fami-
lie, for jeg tilbrakte flere våkne timer 
med dem enn jeg gjorde hjemme.
 Jeg tror min kone visste at noe 
var galt. Likevel godtok hun unnskyld-
ningene mine: Den tiden jeg tilbrakte 
utenfor hjemmet var nødvendig for at 
skolen og karrieren skulle lykkes. Så, i 
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2003, brast gulvet. Etter mange år med 
trening i en kunst som har selvet som 
sitt hovedfokus, gav jeg etter for dra-
gens stille hvisking. Ekte-
skapet og familien 
falt fra hverand-
re. Som Skriften 
så tydelig sier: 
«Vandrer vel to 
sammen uten at 
de er blitt enige 
om det?» (Am. 
3,3), og «hvis 
et hus er kom-
met i strid med s e g 
selv, kan ikke det 
huset bli stående» 
(Mark 3,25).

Sjelens kamp
Nå som jeg virke-
lig trengte Herren 
– trengte evnen til 
å forstå på åndelig 
vis, gjenkjenne og 
høre Hans stemme 
– var jeg blitt både blind og døv for 
Hans Ånds veiledning. Selv om jeg i 
kjødet ønsket å finne en løsning på 
problemet, var jeg ikke lenger i stand 
til å lese og forstå Skriften slik jeg en 
gang hadde gjort. Lyset var blitt mørke, 
og det onde godt. For «åndelige ting ... 
bedømmes åndelig» (1.Kor.2,13-14). 
Jeg hadde tilbrakt så mange år med å 
lese, høre og lytte til slangens stemme 
i kampsportene, at jeg ikke lenger 
kunne oppfatte stemmen til min kjære 
Far i himmelen når Han talte gjennom 
sitt Ord.
 «For kjødets sinnelag [selvet] 
er fiendskap [hat] mot Gud, for det bøy-
er seg ikke inn under Guds lov, og har 
heller ikke evne til å gjøre det.»  (Rom. 
8,7)
 I mitt indre kjempet jeg 
denne kampen i nesten seks måned-
er, men jeg kjempet slik jeg hadde 
lært i kampsport: i kraft av mitt 
eget kjød og min egen vilje. Men 
uansett trening, ingen mennesker 
er uovervinnelig for Satan og hans 
legioner av falne engler dersom de 
er uten Jesu kraft og Hans nærvær. 
I frustrasjon gav jeg omsider etter for 
mitt selviske ønske om «frihet». Jeg 
søkte om skilsmisse. «For når de taler 
tomhetens store og hovmodige ord, får 
de ved kjødets lyst og ved tøylesløshet 
narret dem... Mens de lover dem frihet, 
er de selv treller under fordervelsen. For 
det en ligger under for, det er en også 
trell under.» (2.Pet. 2,18-19).
 Jeg husker tydelig den siste da-
gen jeg kjørte flyttebilen til vårt land-

lige hjem for å hente de siste møblene 
jeg skulle ta med meg. Da jeg kjørte ut 
fra den gruslagte oppkjørselen, la jeg 

ikke merke til at vår lille 
seks år gamle datter 

kom løpende et-
ter bilen mens 
hun ropte: 
«Pappa, vent! 
Vær så snill 
å ikke dra!» 
Først flere år 
senere innså 
jeg hva min 
a v s k j e d 
hadde gjort 
med livet til 
min kone og 
mine barn.

 De neste fem 
årene søkte 

min kone Her-
ren og Hans 
fred av hele sitt 
hjerte. Jeg på 
min side søkte 

etter fred alle steder unntatt hos den 
ene og eneste som virkelig kunne gi 
meg den. «Det er ingen fred for de 
ugudelige, sier Herren.» (Jes. 57, 21).  
«Men de ugudelige er som det opprørte 
havet når det ikke kan være stille, og 
bølgene rører opp gjørme og skitt.» (Jes. 
57, 20). «Om du bare hadde lyttet til 
Mine bud! Da skulle du hatt fred som 
floden, og din rettferdighet skulle bli 
som bølgene på havet.» (Jes. 48,18).
 Mens jeg forsøkte å gjemme 
meg i trening, et utro forhold og synd, 

søkte min kone stadig 

nærmere Herren. Hun 
fastet og bad nærmest kontinuerlig. Jeg 
husker hvordan hun så ut da hun kom 
for å avlevere barna i leiligheten min. 
Hun virket tynn og skrøpelig. Likevel 
var det en glede i øynene hennes som 
jeg ikke kunne forstå. Hun hadde fun-
net det jeg søkte etter, men som jeg 

likevel ikke kunne forstå. Uansett hvor 
mye jeg løp, og til tross for de former 
for underholdning som djevelen bruk-
te for å holde tankene mine opptatt, 
når jeg var alene om natta, var still-
heten øredøvende...

De indre kreftene?
I denne tiden gikk jeg dypere inn i de 
åndelige/indre kunstene Tai-chi, Ba-
gua, Qigong og holistisk helbredelse. 
Da jeg fikk det ettertraktede sorte 
beltet, hadde min lærer spurt meg: 
«Hva ønsker du nå fra kampsportene?» 
Uten å nøle svarte jeg: «Jeg vil ha det 
du har. Jeg vil ha de evnene du har!» 
Selv om læreren min bekjente seg til 
å tro på Jesus og tilbød gudstjeneste 
og bibelstudium på skolen hver uke, 
var det visse muligheter og trenings-
former som kun var reservert for dem 
som hadde nådd første dan (grad) av 
sort belte, nemlig trening på høyt nivå 
i kunsten chi og «indre styrke», ferdig-
heter som gikk dypt inn i de østlige 
religioners filosofi og gamle medita-
sjonsformer.
 For en «disippel» i kamp-
sport, særlig innenfor kunsten Kung-
fu, begynte disse ferdighetene å få 
et mer okkult preg. Alle de åndelige 
lærdommene fra det fjerne østen har 
sine røtter i buddhismen, taoismen og 
hinduismen. I alle disse hedenske reli-
gionene blir det som kalles «gud» sett 
på som en energi, eller kraft – ikke så 
ulikt den som George Lucas viser i Star 
Wars-serien. Denne «energien» kalles 
dao (tao), eller universell livskraft, og 
blir symbolisert av det mystiske kon-
septet yin/yang. Det er ved å forene og 

balansere disse to mot-
stridende, men antatt 
likeverdige kreftene, at 
man angivelig oppnår 
harmoni og åndelige, el-
ler esoteriske evner.
 Det blir hevdet at 
denne energien, eller 
«kraften» finnes i all ma-
terie: steiner, trær, planeter 
og hvert eneste menneske. 
Selv om den er skjult, blir 
det sagt at den kun venter 
på å vekkes opp. En slik 
oppvåkning kan oppnås 

ved hjelp av meditasjon, repetisjon 
av mantraer, visualiseringsteknikker, 
hypnose og en rekke andre okkulte 
praksiser.
 For hinduer er denne kraften 
kjent som kundalini, mens tilhengere 
av New Age kaller den guds-gnisten 
eller kosmisk bevissthet. Men uansett 
hva man kaller det, så stammer denne 

Eric og hans instruktør, den kvelden han 
fikk sort belte etter 14 års trening

Erics familie da han forlot dem
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esoteriske kraften fra en og samme kil-
de: den gamle slangen, djevelen. I dag 
trenger dette hedenske konseptet inn i 
mange menigheter (fra alle kirkesam-
funn) i hele verden som en gang trodde 
på Bibelen. Gjennom bevegelser som 
«Emergent Church», «Contemporary 
Christianity» og «Spiritual Forma-
tion» fører dragen en rekke østlige 
mystiske praksiser og læresetninger 
inn i godtroende menigheter. På denne 
måten forsøker Satan å forberede ver-
den for sitt siste store bedrag! «Og det 
er ikke noe å undre seg over. For Sa-
tan selv omskaper seg til en lysets engel 
[budbærer].» (2.Kor. 11,14).
 «I vår tid ser vi hvordan skoler 
og menigheter overalt blir påvirket av 
en spiritualistisk lære som undergrav-
er troen på Gud og Hans ord. Mange 
som bekjenner seg til å tro på Skriften, 
godtar teorien om at Gud er en kraft 
som gjennomtrenger hele naturen. Men 
uansett hvor vakker denne teorien kan 
se ut, så er den et svært farlig bedrag. 
Den fremstiller Gud på en feilaktig måte 
og vanærer Hans storhet og majestet. 
Og det viser seg at den ikke bare fører 
mennesker på avveier, men den virker 
også nedbrytende. Mørket er dens ele-
ment, sanselighet dens virkefelt. Følgen 
av å godta den er skilsmisse fra Gud, 
og for det falne menneske betyr det full-
stendig undergang. (...)
 De spiritualistiske teoriene om 
Gud reduserer Hans nåde til ingenting. 
Dersom Gud er et prinsipp (en kraft) 
som gjennomsyrer hele naturen, så 
har Han også bolig i ethvert menneske, 
og for å bli hellig behøver bare menne-
skene å utvikle de mulighetene [eng. 
kreftene] som finnes i dem selv. Når 
en følger disse teoriene til deres logiske 
slutning, så avviser de hele den kristne 
tankegang. De gjør behovet for forson-
ingen overflødig, og mennesket blir sin 
egen frelser. Disse teoriene om Gud gjør 
Hans ord verdiløst, og de som tar imot 
dem, står i stor fare for at de til slutt 
kommer til å betrakte hele Bibelen 
som eventyr.» (Helse og livs-
glede, s.324-325)

Yin/yang-dualisme
Filosofien bak yin/yang 
lærer at disse er motset-
ninger av natur, men like-
verdige i kraft og hensikt. 
Begge er nødvendige for å 
opprettholde harmoni og livets 
eksistens. De to kreftene blir ofte sym-
bolisert av lys og mørke, mann og 
kvinne, ild og vann, himmel og jord. 
Ingenting regnes som ondt i seg selv, 
men bare slik det fungerer i en større 

helhet (eller kosmisk be-
vissthet). Dette er trolig det 
mest spissfindige bedraget 
i kampsportene. «Dette er 
det budskapet som vi har 
hørt fra Ham [Jesus Kris-
tus] og som vi forkyn-
ner dere, at Gud er 
lys, og i Ham finnes 
det ikke noe mørke.» 
(1.Joh. 1,5).
 I denne 
f i l o s o f i e n 
finnes det 
ingen ab-
solutter. 
Sannheten 
blir kun et spørsmål om hvilket per-
spektiv man har. Slangens utsagn: «Har 
Gud virkelig sagt?», høres like sikkert 
i dag som den gang i Edens hage for 
lenge siden. Det blir kastet en skygge 
av tvil over Guds hellig Ord! 
 «Ve dem som kaller ondt for 
godt, og godt for ondt, dem som set-
ter mørke i stedet for lys, og lys i stedet 
for mørke...»  (Jes. 5,20). «Til loven og 
til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som 
dette ordet, er det fordi det ikke er noe 
lys i dem.» (Jes. 8,20, eng.overs.). 
 «Når Satan har undergravd 
troen på Bibelen, leder han menneskene 
til andre kilder for å få lys og kraft. På 
den måten sniker han seg inn. De som 
vender seg bort fra Bibelens tydelige 
lære og Den Hellige Ånds overbevisende 
kraft, innbyr onde ånder til å herske. 
Kritikk og spekulasjoner omkring Guds 
ord har åpnet veien for spiritisme og 
teosofi – disse moderne former for old-
tidens hedenskap. De får fotfeste endog 
i menigheter som gir seg ut for å tilhøre 
Kristus.
 Side om side med forkynnelsen 
av evangeliet er det krefter i virksomhet 
som bare er medier for løgnaktige ånder. 
Mange gir seg av med disse løgnånder 
av ren nysgjerrighet. Men når de ser 
beviser for at det er en overmenneskelig 

kraft som virker, blir de lokket 
stadig videre inntil de be-

herskes av en vilje som er 
sterkere enn deres egen. 
De kan ikke [uten Her-
ren Jesu Kristi kraft og 
frelse] komme fri fra 
denne mystiske makt.» 

(Slektenes Håp, s.184-
185).

Energi-healing – medisin i New Age
Gjennom kampsport, tai-chi og yoga 
blir døren åpnet for en rekke andre 
østlige mystiske praksiser – praksiser 
som handler om «helbredelse» isteden-

for kamp. Det som for bare 50 år siden 
ble kalt trolldom, blir nå allment ak-
septert som «tradisjonell medisin», 
iført en kappe av pseudovitenskape-
lig terminologi. Praksiser som tradis-

jonell kinesisk medisin (TCM), 
ayurveda, akupunktur, akupres-
sur, iridologi, energisk kinesi-
ologi, magnetisme og hypnose, 

er alle i ferd med å bli godtatt 
innen helse og medisin. Vi 

ville gjøre klokt i å lytte 
til Jehovas råd gjennom 

apostelen Paulus: «Du 
Timoteus, ta vare på 
det som ble overgitt og 

betrodd deg, slik at du 
unngår det verdslige og tomme snakk 
og innvendinger fra det som på falskt 
grunnlag kalles kunnskap.» (1.Tim. 
6,20).
 Mange helsekostforretninger, 
kiropraktorer og endog leger innen 
vestlig medisin har nå inkludert holist-
iske teknikker, hinduistisk ayurveda 
og tradisjonell kinesisk medisin (TCM) 
i sin praksis. I dag har selv mange 
kristne vendt tilbake til Egypt for å få 
hjelp for sine fysiske smerter og syk-
dommer, fremfor å søke hjelp fra Her-
ren og den levende Guds ord!
 «Mange som skjelver av skrekk 
for tanken om å konsultere spiritist-
iske medier, blir tiltrukket av de mer 
behagelige formene for spiritisme, slik 
som Emmanuel-bevegelsen. Andre føres 
vill av læren til Christian Science og av 
mystisismen i teosofi og andre østlige 
religioner. Det er heller ikke så rent få, 
selv i denne kristne tidsalder, som opp-
søker slike helbredere fremfor å stole på 
den levende Guds kraft... Moren som 
våker over sengen til sitt syke barn, ut-
bryter: «Jeg kan ikke gjøre mer! Finnes 
det ingen lege som er i stand til å hel-
brede barnet mitt?» Hun får høre om 
de fantastiske kurene som utføres av en 
eller annen klarsynt (som Edgar Cayce) 
eller magnetisk healer, og hun overgir 
sin kjære til dem. Slik legger hun barn-
et i Satans hånd som om han stod ved 
hennes side. Ofte vil barnets fremtidige 
liv bli kontrollert av en satanisk makt, 
som det virker umulig å bryte.» (Re-
view & Herald, 15.jan.1914, avsn.11)
 Alle disse praksisene, enten de 
handler om å kjempe eller om holistisk 
helbredelse, har sine åndelige røtter 
i de østlige religionene. Deres teore-
tiske grunnlag finnes i de panteistiske 
filosofiene til buddhismen, hinduis-
men og daoismen. Djevelens forsøk 
på ubemerket å blande disse mystiske 
kunstene med bibelsk kristendom har 
vokst med økende fart siden 1800-tall-
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et. Som Den hellig skrift har advart oss, 
ville slangen spy «vann som en flodbølge 
ut av munnen sin etter kvinnen [Kristi 
menighet], for å få henne til å bli skyllet 
bort av flodbølgen.» (Åp.12,9.15).
 Gjennom en «flodbølge» av 
spiritistiske læresetninger fra Holly-
wood og bøker (f.eks. The Shack, Twi-
light, Narnia, Lord of the Rings m.fl.), 
arbeider Satan nå mer aggressivt enn 
noen gang. Dragen kjemper mot Jesu 
Kristi evangelium gjennom infiltra-
sjon snarere enn direkte 
frontangrep. Millioner 
av menesker blir fanget 
av religioner som ikke 
krever noe personlig offer, 
en personlig pakt med vår 
Herre og Frelser, eller en 
blodig forsoning. Slik blir 
sannheten i Guds Ord gjort 
virkningsløst.
 «Slik vil det også bli 
i den siste avgjørende strid 
mellom rettferdighet og synd. 
Mens ny kraft og nytt liv og 
lys fra det høye kommer ned 
over Kristi etterfølgere, opp-
står det også nytt liv nedenfra 
og gir kraft til Satans redskap-
er. Hvert jordisk element blir 
behersket av en intens kraft-
utfoldelse. Med en listighet som 
er utviklet gjennom århundrers 
kamp, arbeider ondskapens 
fyrste i forkledning. Han opptrer 
som en lysengel, og mange vil 
«holde seg til ånder som fører vill, 
og til lærdommer som stammer 
fra onde makter» (1.Tim.4,1). 
 På Kristi tid var Israels ledere 
og lærere blottet for kraft til å stå imot 
Satans virksomhet. De forsømte det 
eneste middel de kunne ha benyttet i 
sin motstand mot de onde ånder. Det 
var ved Guds Ord at Kristus seiret over 
den onde. Lederne i Israel gav seg ut for 
å være fortolkere av Guds Ord. Men de 
studerte det bare til støtte for sine tradi-
sjoner og for å håndheve regler som men-
nesker hadde laget. Ved sin fortolkning 
fikk de Den hellige skrift til å fremholde 
meninger som Gud aldri hadde gitt ut-
trykk for. Deres mystiske forklaringer 
tilslørte det som Gud hadde gjort klart. 
De var uenige om formaliteter og fornek-
tet i virkeligheten de viktigste sann-
hetene. Slik ble vantroen spredt vidt og 
bredt. Guds ord ble berøvet sin kraft, 
og onde ånder fikk det som de ville.
 Historien gjentar seg. Mange 
religiøse ledere har Bibelen åpen foran 
seg, og gir seg ut for å vise aktelse for det 
den lærer. Likevel er det mange som i 
vår tid bryter ned troen på Bibelen som 

Guds ord. De er mer opptatt med å rive 
bibelordene fra hverandre, og setter sine 
egne meninger over Ordets tydelige ut-
sagn. I deres hender mister Guds Ord 
sin fornyende kraft. Dette er årsaken 
til av vantroen løper løpsk og forbryt-
elser er så alminnelig.» (Slektenes håp, 
s. 184).
 Men mot denne flodbølge av 
hedenskap har vi likevel et ‘så sier Her-
ren’: «På denne Klippen [Ordet Jesus 
Kristus] vil 

Jeg bygge Min menighet. 
Og dødsrikets porter skal ikke få makt 
over den.» (Matt. 16,18).

Et bilde av...?
I hver av disse kampsportene, så vel 
som i alle hemmelige organisasjoner, 
blir ekte kraft kun oppnådd gjennom 
overføring av ånder (åndelig energi). 
Det er gjennom den inspirasjon (ånds-
overføring) som mestere, guruer og 
lærere gir videre til sine disipler – og 
fra dem til millioner av hengivne elever 
og tilhengere – at dragen arbeider for å 
gjennomføre sitt store bedrag! I disse 
utallige menn, kvinner, gutter og jent-
er som søker etter lys i en verden med 
økende mørke, idet de daglig streber 
med å etterligne sine instruktører, blir 
det i sannhet dannet et bilde. Men et 
bilde av hvem?
 Er det et bilde av mannen Je-
sus Kristus (Guds Lam), eller et bilde 
av dyret; den store, røde dragen, som 
kalles Djevelen (motstanderen) og Sat-
an (anklageren)? Krigen som startet i 

himmelen for rundt 6000 år siden, blir 
i dag utkjempet for hver eneste levende 
person på denne kloden. Dette er ikke 
en kamp med fysiske våpen, men en 
kamp om menneskers hjerter og sjeler. 
Enten vil vi daglig bli forvandlet et-
ter Guds bilde ved fornyelsen av våre 
sinn, eller så vil vi bringes i samsvar 
med bildet av denne verden og dens 
opprørsleder.
 Selv på sitt mest grunnleggende 

nivå er ikke kampsportene bare en 
motsetning til Jesu Kristi evangeli-
um, men de motsier også den klare 
veiledningen som finnes i Hans 
talte og nedskrevne ord! Jesus sier: 
 1) «Men dere skal ikke la dere 
kalle rabbi. For Én er deres Lærer, 
Kristus, og dere er alle brødre. 
Kall ikke noen på jorden deres 
Far. For Én er deres Far, Han 
som er i himmelen. Og la dere 
ikke kalle lærere. For Én er deres 
Lærer, Kristus. Men den som er 
størst blant dere, skal være deres 
tjener. Og den som opphøyer seg 
selv, skal fornedres, og den som 
fornedrer seg selv, skal bli opp-
høyet.» (Matt. 23,7-12).
 Er ikke dette en refleksjon av 
karakteren til erkebedrageren 
før han falt fra sin opphøyde 
posisjon i himmelen? «Å, at 
du er falt fra himmelen, du 
Lucifer, morgenrødens sønn 
[jf. 2.Pet. 1,19]. For det er du 
som har sagt i ditt hjerte: «Til 
himlene vil jeg stige opp... vil 

jeg reise min trone. Jeg vil sitte... Jeg 
vil bli lik Den Høyeste.» (Jes. 14,12-14).
 Se så på den allmektige Guds 
Sønn der Han på våre vegne ydmyker 
seg selv kort tid før lidelsen på Golga-
ta. Han falt på sitt ansikt og ba: Å, Min 
Far, «hvis Du vil, så ta dette beger bort 
fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, 
bare Din vilje.» (Luk. 22,42).
 2) «Du skal ikke ha andre 
guder enn Meg. Du skal ikke lage deg 
noe utskåret bilde, noen etterligning av 
noe som er i himmelen der oppe, eller på 
jorden her nede, eller som er i vannene 
under jorden. Du skal ikke falle ned 
og tilbe dem eller tjene [lyde] dem...» 
(2.Mos. 20,3-5).
 Herren (Jehova) forteller 
oss her at vi ikke skal bøye oss ned i 
ydmykhet, lydighet eller tjeneste for 
noen andre enn vår Skaper. Når et 
menneske velger å tjene og lyde en an-
nen, plasserer han seg selv i trelldom 
under denne ugudelige makten. Resul-
tatet av slik trelldom er alltid død. «Vet 
dere ikke at når dere stiller dere frem 
som tjenere til lydighet mot noen, er 



dere tjenere under den dere lyder, enten 
det er under synden som fører til døden, 
eller det er under lydigheten som fører 
til rettferdighet!» (Rom. 6,16).
 3) Herren Jesus Kristus sa også 
til oss: «Dere har hørt det er sagt: «Øye 
for øye, tann for tann». Men Jeg sier 
dere: Stå ikke imot et ondt menneske! 
Men den som slår deg på det høyre kin-
net, ham skal du også vende det andre 
til. (...) Dere har hørt at det er sagt: «Du 
skal elske din neste og hate din fiende.» 
Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, 
velsign dem som forbanner dere, gjør 
godt mot dem som hater 
dere, og be for dem som 
ondskapsfullt utnytter 
dere og forfølger dere. 
Slik skal dere være som 
barn av deres Far i him-
melen. For Han lar sin sol 
gå opp over onde og gode, 
og Han lar det regne over 
rettferdige og urettferd-
ige.» (Matt. 5,38-45).
 «For til dette ble 
dere kalt, fordi Kristus 
også led for oss og etterlot 
oss et eksempel, for at dere 
skulle følge i Hans fotspor: 
Han som ikke gjorde synd, 
heller ikke ble det funnet 
svik i Hans munn. Da Han 
ble hånet, hånte Han ikke 
igjen. Da Han led, truet Han 
ikke, men overlot seg selv til 
Ham som dømmer rettferdig.» 
(1.Pet. 2,21-23).
 «Dere kjære, ta ikke hevn selv, 
men gi heller rom for vreden! For det 
står skrevet: «Hevnen er Min, Jeg vil 
gjengjelde,» sier Herren. Derfor, hvis 
din fiende er sulten, gi ham mat. Hvis 
han er tørst, gi ham å drikke! For ved 
å gjøre det, samler du glødende kull 
på hodet hans [hans samvittighet 
vil brenne]. Bli ikke overvunnet av det 
onde, men overvinn det onde med det 
gode!» (Rom. 12,19-21).

Velg livet?
Igjen står vi overfor et valg: «Velg i dag 
hvem dere vil tjene...» (Jos. 24,15). 
«For dette budet som jeg befaler deg i 
dag, er ikke for underfullt for deg, og det 
er ikke langt borte. ... Men Ordet er deg 
helt nær, i din munn og i ditt hjerte, 
så du kan gjøre etter det. Se, i dag har 
jeg satt foran deg livet og det gode, og 
døden og det onde. ... Jeg kaller i dag 
himmelen og jorden til vitner mot dere: 
Jeg har satt foran deg livet og døden, vel-
signelsen og forbannelsen. Velg derfor 
livet, for at både du og dine etterkom-
mere skal få leve.» (5.Mos. 30,11-20).

 Tror og lever vi etter et ‘så sier 
Herren’, eller setter vi dødelige men-
neskers ord på nivå med eller over 
den hellige Bibelen? Vil vi stole på og 
lyde ordene til vår Frelser og Forløser, 
eller vil vi heller følge filosofiene og 
lærdommene til guruer, shamaner og 
mestere i en fallen verden?
 «Kristi liv som gir verden liv, 
er i Hans Ord. Det var ved sitt Ord Je-
sus helbredet sykdom og drev ut onde 
ånder. Ved sitt ord bød Han sjøen bli 
stille og oppreiste døde. Og folket kunne 

bevitne at det var 
kraft i Hans Ord. Han talte Guds Ord 
slik som Han hadde talt gjennom alle 
profetene og lærerne i Det gamle testa-
mentet. Det er Kristus som fremstilles 
i hele Bibelen, og Han ønsker å rette 
sine etterfølgeres tro mot Ordet. Når 
Han ikke lenger var synlig til stede blant 
dem, måtte Ordet være kilden til deres 
kraft. På samme måte som sin mester 
skulle de [og vi] leve av «hvert ord som 
kommer fra Guds munn» (Matt. 4,4).» 
(Slektenes håp, s.290).
 «Salig er de som gjør Hans 
bud, slik at de kan ha rett til livets tre 
og kan komme inn gjennom portene 
til Staden. Men utenfor er hundene 
og trollmennene [østlige vitenskaps-

menn] og de som lever i hor og mor-
derne og avgudsdyrkerne og hver den 
som elsker og gjør løgn.» (Åp.22,13-17). 
«Den som seirer, skal arve alle ting, og 
Jeg vil være hans Gud, og han skal 
være Min sønn. Men de feige [de som 
er fulle av frykt], vantro, avskyelige, 
morderne, de som lever i hor, trollmen-
nene, avgudsdyrkerne og alle løgnerne 
skal få sin del i sjøen som brenner med 
ild og svovel, den som er den annen 
død.» (Åp. 22,14-17; 21:7-8).
 Vi kan spørre: Hvorfor skulle 
et barn av den store Jeg Er, universets 
Skaper, velge å tjene en allerede falt 
og beseiret fiende? Hvorfor er det så 
mange som avviser Guds frie frelses-
gave, utfrielse, forløsning og evig liv? 
Og hva er den egentlige hensikten med 
denne flodbølgen av New Age-lære, 
spiritisme, trolldom, okkult filosofi og 
østlig mystikk som feier inn over vår 
verden i vår tid?

Den siste store kampen
De siste kapitlene i Jesu Kristi Åpen-
baring forteller oss at det snart vil finne 
sted en siste kamp mellom Lysets barn 
og mørkets krefter. Det er til denne 
siste kampen dragen nå forbereder 
sine hærer. Satan og hans falne engler 
vil ikke kjempe alene for herredømmet 
over denne verden. Menneskene har 
også en rolle å spille. «For de er demon-

ers ånder som gjør tegn, de går 
ut til kongene på jorden og til 
hele verden, for å samle dem til 
krigen på Gud, Den Allmektiges 
store dag.» (Åp. 16,14).
 Sitat:  «De som elsker og over-
holder Guds bud [instruksjoner 
om rettferdighet], er en stor plage 
for Satans synagoge, og det ondes 
krefter vil la sitt hat mot dem 
komme til uttrykk i størst mulig 
grad. Johannes forutså kampen 
mellom levningmenigheten og det 
ondes krefter, og sa: «Og dragen ble 
rasende på kvinnen, og han gikk for 

å føre krig mot de andre av hennes ætt, 
dem som holder Guds bud og har Jesu 
Kristi vitnesbyrd.» (Åp.12,17). Mørkets 
krefter vil forene seg med mennesker 
som har brakt seg selv under Satans 
kontroll, og de samme scener som ut-
spilte seg under rettsaken, forkastelsen 
og korsfestelsen av Kristus, vil finne 
sted igjen. Ved å gi etter for satanisk 
innflytelse, blir mennesker forvandlet 
til djevler. Mennesker som ble skapt i 
Guds bilde, som ble formet til å ære og 
forherlige sin Skaper, vil bli bosted for 
drager, og Satan vil gjenfinne sitt ond-
skapens mesterverk i en frafallen rase 
– mennesker som gjenspeiler hans eget 



    

bilde.» (Review & Herald, 14. april, 
1896).
 Det er denne kampen hver og 
en av oss står overfor i dag! – Dette er 
en kamp, «ikke mot kjøtt og blod, men 
mot maktene, mot myndighetene, mot 
verdensherskerne i denne tidsalders 
mørke... » (Ef. 6,12). «...de som har fått 
sine sinn forblindet av denne tidsalders 
gud, for at ikke Lyset fra herlighetens 
evangelium om Kristus, som er Guds 
bilde, skal skinne for dem.» (2.Kor. 4,4).
 I kampen mot mørkets og urett-
ferdighetens krefter vil de evner som 
er blitt opplært i kampsport ikke være 
til nytte, men snarere til hinder. «Ikke 
ved makt og ikke ved kraft, men ved 
Min Ånd, sier hærskarenes Herre.» 
(Sak. 4,6). «For våre stridsvåpen er ikke 
kjødelige, men i Gud er de mektige til 
å rive ned festningsverk: med disse kan 
vi rive ned tankebygninger og enhver 
høyde [jf. «ondskapens åndelige hær-
skarer i himmelrommet», Ef.6,12] som 
reiser seg imot kunnskapen om Gud, 
og ta hver tanke til fange under Kris-
tus. (...) For selv om vi ferdes i kjødet, 
så fører vi ikke kamp etter kjødet.» 
(2.Kor.10,4-5.3). 

Nesten midnatt...!
Det var 2007. Nesten 25 år var gått 
siden jeg begynte med kampsport. 
Jeg kom hjem etter en lang dag med 
undervisning av både grupper og 
privatpersoner.  Det var sent, og jeg 
var utslitt. Min kone og mine barn 
sov i andre etasje, og jeg var endelig 
for meg selv.
 Jeg satte fra meg trenings-
baggen ved kjøkkendøra og vendte 
meg mot kjøleskapet for å finne 
noe kaldt å drikke. Plutselig frøs 
jeg til som død. Nakkehårene mine 
reiste seg, og kalde frysninger fôr 
nedover huden. Jeg skjønte at jeg 
ikke var alene. Jeg ble grepet av en 
frykt som jeg aldri tidligere hadde 
kjent. Jeg følte nærværet av noe 
som hevet seg bak meg, noe stort 
og fryktelig ondt!
 Over 25 års kjemping 
med nærkontakt og opplæring 
i kampsport hadde gjort at jeg 
ikke lenger var redd for noe... – 
Trodde jeg. Men nå, med nærværet av 
dette enorme bak meg, begynte jeg å 
tvile, ja, frykte... Jeg var livredd! Ingen-
ting av det jeg hadde lært fra treningen 
hadde forberedt meg på dette. Læren 
til de gamle mesterne som jeg hadde 
studert i alle disse år, fôr umiddelbart 
gjennom hodet mitt. Skulle jeg kjempe 
eller stikke av? Jeg visste at begge deler 
var nytteløst. Det jeg nå følte, gav intet 

håp om verken seier eller flukt!
 Så runget et navn i mitt sinn 
og mine ører, navnet over alle andre 
– Jesus! Brått falt jeg på mine knær. 
Tårene strømmet nedover ansiktet idet 
Lyset brøt igjennom mitt formørkede 
hjerte og sinn. Etter alle disse årene 
med trening og kamp, og de utallige 
dagene av mitt liv jeg hadde kastet bort 
på iherdig studium av de kryptiske 
skriftene til hedenske mestre, så stod 
jeg uten forsvar...
 Og nå, selv nå, etter alt mitt 
opprør og all min synd, var det fort-
satt håp i Jesus Kristus! Jeg visste det, 
fordi jeg visste det, fordi jeg visste... 
Han var mitt eneste håp! Frøet som 
så omhyggelig var blitt plantet i mitt 
hjerte som barn, strakte seg nå etter 
Lyset. «Og det skal skje at hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» 
(Apg. 2,21).

Kunne det virkelig være så enkelt?
Ville Herren Jesus høre mitt rop om 
hjelp etter alt jeg hadde gjort? Skrif-
ten sier at «For dersom du bekjenner 

Herren Jesus med din munn og tror 

i ditt hjerte at 
Gud har oppreist Han fra de døde, skal 
du bli frelst [utfridd, satt fri, reddet, 
helbredet og gjort hel!]. ... for Han er 
den samme Herre over alle, Han er rik 
nok for alle som kaller på Ham.» (Rom. 
10,9-13). 
 Slik kan vi forstå hva som er 
håpet for Hans kall, den rikdom som 
herligheten fra Hans arv er i de hellige, 

og «hvor overveldende stor Hans kraft 
er for oss som tror, etter virkningen av 
Hans mektige kraft. Det var den Han 
lot virke i Kristus da Han reiste Ham 
opp fra de døde og satte Ham ved sin 
høyre hånd i den himmelske verden, 
høyt over all myndighet og kraft og 
makt og herredømme og over hvert 
navn som nevnes, ikke bare i denne 
tidsalder, men også i den kommende.» 
(Ef.1,18-21). 
 I min hjelpeløse tilstand knelte 
jeg ned på gulvet og ropte av all min 
kraft: «Jesus er Kristus, Jesus er øverste 
Herre og Konge! Jeg tror Herre, hjelp 
meg i min vantro! Jesus, frels meg, vær 
så snill!»  
 «Hva er rettferdiggjørelse 
ved tro? – Det er Guds arbeid når Han 
legger menneskets herlighet i støvet, og 
gjør for mennesket det som det ikke er 
i stand til å gjøre for seg selv. Når men-
nesker innser at de ikke er noe, er de be-
redt til å bli ikledd Kristi rettferdighet. 
Når de begynner å prise og opphøye 
Gud hele dagen, blir de – ved å be-
skue – forvandlet til det samme bilde!» 
(SpTA09, s.62) 
 På et øyeblikk raste illusjon-

ens vegger sammen. All stolthet, 
selvtillit, selvforsikring, ego og 
selvforsvar... alt ble til intet. 
 Mannen som en gang var blitt 
æret som en utøver med femte 
dan (grad) i kung-fu, som var blitt 
belønnet med sertifisering i kamp-
sportens «Hall of Fame», som had-
de oppnådd høye nivåer og evner i 
flere kampsporter, lå nå ydmyket i 
det støvet som han en gang var blitt 
til fra. I desperasjon ropte jeg om ut-
frielse og frelse! 
 Og den natten viste Herren 
seg mektig til å frelse!
 «Den samme kraften som 
Kristus viste da Han vandret synlig 
blant menneskene, finnes i Hans Ord. 
Det var ved sitt Ord at Jesus helbredet 
sykdom og drev ut demoner. Ved sitt 
Ord stillet Han bølgene på sjøen og opp-
reiste døde, og folket vitnet om at det 
lå kraft i Hans Ord. (...) Vi må ta imot 
Skriften som Guds ord til oss, ikke bare 
skrevet, men talt. Da de lidende kom til 
Kristus, så Han ikke bare dem som bad 
om hjelp, men også alle dem som opp 
gjennom tidene ville komme til Ham 
med de samme behovene og med den 
samme troen. Da Han sa til den lamme 
mannen: «Vær frimodig, sønn! Dine 
synder er deg forlatt!» (Matt.9,2) eller 
til kvinnen i Kapernaum: «Datter, din 
tro har frelst deg. Gå bort i fred» (Luk. 
8,48), så talte Han også til andre lidende 
og skyldbetyngede som ville komme til 
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å søke Ham om hjelp. 
 Slik er det med alle løftene i 
Guds ord. Gjennom dem taler Han til 
hver og en av oss, like direkte som om 
vi kunne høre stemmen Hans. Det er 
gjennom disse løftene at Kristus deler 
med oss sin nåde og kraft. De er blader 
på treet som «tjener til helse for folke-
slagene» (Åp. 22,2). Når man tar imot 
og gjør disse til sine egne, vil de styrke 
karakteren og gi inspirasjon og livskraft. 
Ikke noe annet kan ha en slik helbred-
ende kraft i seg, eller gi det mot og den 
tro som fyller hele mennesket med vitale 
krefter.
 Til den som står skjelvende av 
frykt ved gravens rand, og til den som 
er trett av lidelsens og syndens byrder 
... gjenta Frelserens Ord – for hele Den 
hellige skrift er Hans Ord: «Frykt ikke! 
Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, 
du er Min. Når du går gjennom vann, er 
Jeg med deg, og gjennom elver, skal de 
ikke overskylle deg. Når du går gjennom 
ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke 
brenne deg. For Jeg er Herren din Gud, 
Israels Hellige, din Frelser. ... Fordi du 
er dyrebar i Mine øyne, fordi du er ak-
tet høyt og Jeg elsker deg.» (Jes.43,1-4). 
«Jeg, Jeg er den som utsletter dine mis-
gjerninger for Min skyld, og dine synder 
kommer Jeg ikke i hu.» (Jes.43,25).» 
(Helse og livsglede, s.86-87).
 ««De ord Jeg taler til dere,» sa 
Jesus, «er ånd, og de er liv.» (Joh. 6,63). 
... Den skapende kraft som har frem-
brakt verdener, er i Guds Ord. Dette 
ordet sprer kraft. Det føder liv. Hvert 

bud er et løfte; anerkjent av viljen, 
mottatt i sjelen. Det bringer med seg 
Den uendelige Enes liv. Det forvandler 
naturen og gjenskaper sjelen etter Guds 
bilde. Det livet som således blir spredt, 
blir opprettholdt på samme måte. «Av 
hvert ord som går ut av Guds munn!»» 
(Education, s.126).
 Herren kaller på deg i dag: 
«Våkn opp, våkn opp! Kle på deg din 
styrke, Sion! [jf. «ikle dere Herren Je-
sus Kristus, og ikke plei kjødet slik at 
de onde lystene vekkes», Rom. 13,14] 
Kle på deg dine høytidsklær, Jerusalem, 
du den hellige stad! For aldri mer skal 
noen uomskåren eller uren komme inn 
i deg. Rist av deg støvet, reis deg opp! 
Innta ditt sete... [jf. «satte oss sammen 
med Ham i den himmelske verden», Ef. 
2,6] Løs deg fra båndene om din hals, 
du fangne Sions datter! For så sier Her-
ren: For ingenting ble dere solgt, og uten 
penger skal dere bli forløst. ... Å, hvor 
vakre hans føtter er på fjellene, den som 
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forkynner evangeliet, den som bringer 
bud om fred, som forkynner evangeliet 
om gode nyheter, som bringer bud om 
frelse, som sier til Sion: «Din Gud er 
konge!»» (Jes. 52,1-7).
 «Og Jesus stod frem og talte 
til dem og sa: «Meg er gitt all makt i 
himmel og på jord. Gå derfor ut... i all 
verden og forkynn evangeliet for hele 
skapningen. Den som tror og blir døpt 
[ved Ånden, jf. Matt.3,11 og Tit.3,5] 
skal bli frelst... Og disse tegn skal følge 
dem som tror: I Mitt navn skal de drive 
ut demoner, de skal tale i nye tunger, 
de skal ta opp slanger, og hvis de drik-
ker noe dødelig, skal det slett ikke skade 
dem. De skal legge hendene på de syke, 
og de skal bli friske.» ... Og de gikk ut og 
forkynte over alt, og Herren virket sam-
men med dem og stadfestet ordet ved 
de tegn som fulgte med. Amen.» (Matt. 
28,18-19; Mark. 16,15-20). 

Over the last 50 years, we have witnessed 
an explosion of Eastern philosophy 
and martial arts in the Western 
world. What has been this influence 
upon the last two generations? 
And where does this path in 
which we have set our feet 
lead? Does the study of 
Martial Arts, Tai-Chi and 

Yoga really lead to a more 
disciplined way of life, as is being 
promoted by the media today? 
Are our children being made better 
men and women of God through these 
practices, or is there something deceptive 
and much darker working behind the scenes?   - SE TRAILEREN HER!
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