
Kristendom eller vitenskap?
1. Bakgrunn
Dette skrivet omhandler hvordan jeg har oppfattet kristendom gjennom å først ha begynt 
å tro på det i godt voksen alder. Senere har jeg vært innom de fleste trosretninger og kan 
sies å ha en viss oversikt. Min erfaring er at ingen menighet eller kirkesystem har hele 
forståelsen av bibelen og i den forstand Gud. Det er ganske naturlig da Gud åpenbarer 
seg ulikt for forskjellige mennesker. Han er original for hver enkelt men samtidig er Han 
selv den samme.

2. Utviklingslæren
En av de største rasjonelle bortforklaringer på Gud er utviklingslæren som ble utformet 
av Charles Darwin som senere ble kristen i slutten av livet. Han fornektet da logikken i 
sin egen lære – men den var blitt allemannseie og tilhengerne tok lite notis av hans 
omvendelse. 
Det skal kun sies noen få punkter om hvorfor læren ikke holder mål og hvorfor skapelse 
er det eneste alternativ til opphavet til universet og det usynlige som er en del av det. 
Her er noen punkter:

1. Hvis vi stammer fra apene burde mellomleddene som var mer avanserte enn 
apene ha blitt mangedoblet i forhold til apene – og de skulle vært i live i dag slik 
som apene er i live.

2. Mange hevder at de kristne sier at jorden og universet ble skapt på seks dager og 
derfor tar feil når C14 målinger diagnostiserer elementer til å være flere milliarder 
av år. Men leser man 1. Mosebok første kapitel ser vi der at Gud skapte et lys som 
skulle regulere dagene i hele universet – altså Guds dager – før Han skapte måne 
og sol.

Dette lyset kan skifte mellom lys og mørke uavhengig av tiden på jorden og vi 
kjenner ikke til hvor lang tid det tar før dette lyset har målt en dag i Gud tid. Om 
en dag er en milliard år eller tusen år så fastsettes skapelsesdagene av dette lys 
og ikke av lyset fra en liten sol i universet.

3. Hva kommer først høna eller egget? Det strides vitenskapen om. Statistikere har 
regnet for muligheten til at liv skal oppstå uten skapelse å være slik sett: Du får 
et romskip som kan dra hvorsomhelst i universet der det finnes milliarder av 
planeter og du skal finne et spesielt sandkorn som inneholder liv på en strand 
blant alle disse planetene.

Vi regner da med at universet i sin utbredelse også er ca. 7 milliarder lysår. Det er 
sannsynligheten for at liv skal kunne oppstå uten skapelse. Men det er verre enn 
som så også for det kjente univers måtte utvides i størrelse flere millioner ganger 
i tillegg for at muligheten skal være tilstede. Det er altså ikke mulig. 

3. Vitenskapen
Vitenskapen som i begynnelsen av forrige århundre fikk i oppgave å opplyse 
menneskenes sinn istedenfor Guds ord har hatt en viss fremgang. Men selv om vi har 
vitenskap om alle mulige ting fra hvordan drive politikk, samfunn, landbruk, teknologi 
med mer så ser det ikke ut til at det hjelper på verdens problemer. Vitenskapen får også 
stadige tilbakeslag når det gjelder gammel teori som ikke holder mål og faktisk er 
majoriteten av vitenskapsmenn nå blitt så ydmyke at mange av dem innrømmer 
muligheten for at en Gud må stå bak skaperverket. 
For jo mer de forsker viser det seg jo mindre forstår de – de blir altså mer opplyst om alt 
de ikke kan observere eller forstå.
Her er noen eksempler på det:



1. Hva som skjer med massen i et sort hull har de ikke klart å forklare.
2. Hvor universet stopper vet de ikke – og for vår logikk er det ufattelig at det kan 

det. En høyere intelligens enn vår må altså til for å fatte dette.
3. Hjernen forstår de meget lite av – de har fortsatt ikke funnet den usynlige sjel.
4. De har funnet medikamenter som innvirker på sjelen siden den er koblet til 

kroppen i den tilstand den er i nå siden den nå bor i kroppen, men de har ikke 
funnet sjelen. 

5. Mange sier at de må kunne se ting for å tro det – men faktisk så er nesten alt 
usynlig. Om vi presser sammen det som er virkelig masse på jorden kan vi faktisk 
få plass til det i en vanlig stue – og gjør vi det til ren energi kan det bli mye 
mindre enn det igjen.

6. Radiobølger, magnetiske bølger, hjernebølger er alt usynlig men nå kan det måles 
– men det fantes jo før det kunne måles. Ca. 90% av kreftene i universet kan 
ikke vitenskapen forklare med begreper som tyngdekraft, lys, masse etc. Bibelen 
beskriver Kristus som den kraft som opprettholder universets krefter – og jeg tror 
Han er de 90 prosentene som vitenskapen ikke kan måle. De kan observere at de 
virker men vet ikke hvorfor, hvordan eller hvem.

7. Mange mener at Adam og Eva var de eneste mennesker som Gud skapte på 
jorden, men det kan ikke stemme for Kain deres sønn giftet seg med en kvinne 
fra et annet sted. Adam betyr faktisk rød jord og det står at Gud pustet inn sin 
ånde i Adam(rød jord) og skapte mannen. Rød jord er omfattende så det kan ha 
omfattet mange mennesker som ble skapt samtidig forskjellige steder.

Forskjellen mellom Adam i Edens Hage og andre mennesker er at Adam ble satt til 
å være en slags form for høvding og bilde på Kristus med et direkte forhold til 
Gud. Det kan være at Adam senere skulle få i oppdrag å veilede andre mennesker 
i forhold til Gud, men han feilet og ble sendt ut til de andre han også. Flere tusen 
år senere kommer Kristus i betegnelsen den nye Adam som fullfører det Adam 
skulle ha gjort.

8. Skapelsen ble til ved at Gud som er ren energi med intelligens og en uutømmelig 
personlighet bestemte seg for å fordele gjenskinnet av lyset av energien i form av 
et univers for å beskrive seg selv Dette gjorde han gjennom å selv føde sin sønn i 
form av sin egen personlighet gjennom et pust(Guds ånd) for å presentere seg for 
de som igjen ble født i Hans sønn som et bilde av Ham, og for å gi de som er i 
mørket sjansen til å vende om til lyset og bli ren evighet sammen med Ham i 
lyset.

For det er en kamp mellom lys og mørke og mørket i alt vil til slutt bli oppslukt av 
den rene energien som er i Gud og som er personlig. Gud har vitnet om hvordan 
et fullkomment liv kan leves som menneske gjennom å sende sin enbårne sønn 
Kristus som et eksempel. Den som fullfører et liv i troen på Gud som et menneske 
kan siden bli lik Gud og være ren energi selv og leve i all evighet som Ham. Da vil 
alt i en selv være i full kraft og en vil være badet i kjærlighet uten endring eller 
negative tanker, sykdom eller slitenhet med full fryd for alltid i barnekårets glede. 
Den kjærligheten som da vil strømme gjennom oss kan ganges med millioner i 
forhold til den sterkeste kjærlighetsfølelse vi har kjent her på jorden i et 
begrenset svakt legeme i forhold til Guds som gjennom det legemet kan ta imot 
og kjenne på mye sterkere følelser enn hva vi kan. 

4. Hvorfor det skjer så mye fælt 
Gud er allmektig og kan faktisk også sende både ulykker og sykdom for å få folk til å 
omvende seg fra det onde og gjøre det gode. Men det finnes også onde krefter som er 
bestående av engler (1/3 av dem) som falt fra å følge Gud men valgte å følge en tidligere 



lederengel kalt Satan i et opprør mot Gud. En av de første tingene han gjorde var å få 
Adam og Eva til å gi fra seg makten over jorden til Ham. Når Satan møter Jesus i ørkenen 
sier han til Jesus at han (Satan) er blitt gitt makten over jorden – og det kan vi se på 
hvordan ting har utviklet seg. 
Samtidig ble jo Satan beseiret av Kristus på jorden og vi kan ved bønn og ved å gjøre 
gode gjerninger gjort i tro faktisk bryte ned mye av det onde som Satan og hans 
englehær står bak. Men det er en krig og den vil ikke avsluttes før Kristus kommer igjen 
og binder Satan i tusen år for deretter å utslette ham fullstendig. Det finnes faktisk liv på 
andre planeter i forhold til bibelen for de jubler når Satan i slutten av historien kastes ned 
til jorden – for Satan er en terrorist som har gjort mye ugagn på andre planeter også. 
Men her på jorden står han for å oppleve et endelig oppgjør og dom. Det handler ikke 
bare om jorden men kanskje om milliarder av skapningers frelse utenom jorden og Gud 
må fullstendig overbevise alle om at Satans måte å herske på ikke holder mål – og da må 
Gud la Satan fullføre sin plan slik at han kan avsløres en gang for alle og opprør ikke kan 
starte igjen

Hva er sannheten og hva er tro?
Mange som søker å bli kristne studerer sammen ulike kirkesamfunn for å finne ut hva 
som er korrekt – og det er fint at en tar imot veiledning. Men for at en ekte overgivelse 
skal komme må en også finne ut av ting selv. Da er det viktig å lese bibelen og 
selvfølgelig gå på ulike menigheters møter og finne ut av hva som fungerer for en selv. 
Imidlertid er det viktigste av alt at du føler deg fri der du går og ikke blir presset inn i et 
system som er skapt av menneskers tanker om hvordan en menighet eller et menneske 
skal være. Hvert menneske må selv finne et forhold til Gud, Jesus Kristus og Den Hellige 
Ånd. 
Sannheten om hvordan Gud er finner du gjennom å studere Jesus i Bibelen for alt 
handler egentlig om Ham. Han er den som presenterer hvordan Gud ville levd på jorden 
og hvordan han lever og er i Himmelen. 
Mange menigheter sier at du må gå hos dem for de har sannheten alene – men faktum er 
at ingen har monopol på Guds lære – for læren er en person nemlig Kristus som er ordet 
vi leser om i Bibelen gjort levende både da Han var menneske og nå som Han leder de 
kristne som er Hans folk hver dag. Men det er selvfølgelig mange kristne som sier at de 
følger Ham men ikke gjør det. De har en bekjennelse som er fin i ord men dårlig i 
handlinger og derfor er de dårlige vitner om Gud og Hans godhet. 
Gud sier at Hans tanker ikke er våre tanker og Hans veier ikke er våre veier, og at som 
himmelen er høyere enn jorden er Hans tanker og veier høyere enn våre. Det betyr at 
mye av den logikk som vi tenker ut i forhold til bibelen ikke holder mål, og at vi derfor 
må bli ydmyke og søke Guds måte å definere visdommen i Bibelen på. Mange teologer 
går seg vill i egne tanker og blir formørket for Guds forstand og måte å gjøre ting på.
Be og vent på svar fra Gud istedenfor å prøve å forstå og tenker ut alt selv og Gud vil gi 
deg sannheten uten strev. 
Du må til syvende og sist selv finne ut av hva som er sannheten og hva det betyr for deg 
i ditt liv. Les bibelen og be til Gud om å få visdom over hva du leser. Da vil Gud kunne gi 
deg svar om du bare tier og venter, eller hviler og venter på de tankene som setter deg 
fri og gir deg overbevisning om at Jesus faktisk er sannheten. 
Gud vil at alle mennesker skal bli reddet fra det onde, men det er ikke alle som er åpne 
for å ta imot dette. Samtidig er det ikke opp til deg alene om du skal bli kristen – men 
det er faktisk en gave fra Gud å bli overbevist kristen og få tro. Så du kan ikke bestemme 
deg for å tro – men du kan søke det av hele deg og da er muligheten stor for at du blir 
det – men Gud bestemmer når du skal få troen for det er et verk som gjøres av Ham i 
deg gjennom det du gjennomgår. 
Men la oss nå si at du bekjenner at du tror på Jesus og tror hundre prosent inni deg på at 
dette er sant, hva vil skje da? Om dette er ekte så vil du oppleve noe som heter å bli født 



på ny. Det betyr at du får en ny ånd inne i deg som er en form for nytt liv eller skapning/
personlighet som er din personlighet i Gud. Før du blir kristen følger du den ånden som er 
i verden – altså den type form for liv som følger logikken i verden istedenfor logikken fra 
Gud. 
Verdens ånd gir deg veiledning i hvordan du skal leve i verden på en veldig feil måte som 
fører til mye synd. Guds ånd gir deg veiledning i hvordan du skal leve som et bilde på 
Gud på jorden slik at du er et levende eksempel på Guds sønn. For å kunne hjelpe deg til 
å leve det nye livet i ånden så får du også inne i deg Den Hellige Ånd som et segl fra Gud 
for å kunne oppdra og veilede deg i det nye livet. Den Hellige Ånd kan også dele ut 
forskjellige såkalte nådegaver slik at du kan gjøre jobben du er kalt til som kristen.
Nådegaver kan være slik at du får evnen til å helbrede sykdommer, tale profetisk, få 
masse visdom slik at du kan takle mange tøffe situasjoner, tale et annet språk 
(himmelsk) for å bygge opp den nye ånden du har fått (kalt tungetale), evnen til å tyde 
tunger (annet språk) for å kunne gi budskapet videre til andre, gaven til å gi omsorg og 
trøst til andre og en rekke andre gaver som kan hjelpe deg i tjenesten for andre kristne 
brødre og søstre og mennesker som ikke er kristne. Den Hellige Ånd gir nådegaver 
underveis etter som du trenger det for å gjøre jobben du er satt til.

Hva er tro og hvordan får en det? 
Mange tror at definisjonen på tro er at man innser at noe eksisterer. Men bibelen har en 
annen definisjon av tro enn dette. Den sier at troens frukt viser seg i gjerninger hvis ikke 
så er troen død i seg selv. Misforståelsen mange kommer med da er at de tror at når de 
innser at Gud eksisterer så er det nok – men det har lite med tro å gjøre. Det står i 
bibelen at selv de onde kreftene tror at Gud finnes og skjelver innenfor denne 
erkjennelsen. Men en kan da ikke si at deres gjerninger vitner om tro på Gud. 
Like lite har en som har bekjent at de vil være kristne og dermed la Jesus være deres 
veileder i livet noen som helst form for levende tro om de ikke følger den de tror på i 
forhold til hva de sier og gjør. Å leve i tro betyr at en kommer inn i noe som kalles hvile 
for våre sjeler og det gir fred inne i oss når vi lever i tro for da kommer vi inn under Guds 
velsignelse. 
Troen viser seg i at man gjør gode gjerninger i kjærlighet i lydighet mot Guds bud. Da 
taler vi ikke om Moseloven eller de ti bud men om at Jesus har blitt gjort levende i den 
enkeltes hjerte slik at de ved å lytte til ham i bønn og stillhet samt ransake sin 
samvittighet kan gjøre det Jesus som jo lærer oss opp til tjeneste sier vi skal gjøre. 
Bud betyr befaling, så det å lyde Guds bud er å gjøre det gode Jesus sier at vi skal gjøre. 
Ved å gjøre det gode dannes det også en sterkere personkarakter hos oss og vi bærer det 
som kalles frukt for Gud. Frukten det tales om her er frukt som består og ikke visner, 
som betyr at når det først har blitt en form for egenskap hos oss gitt av Gud så er det 
noe som varer og er ekte – ikke en vane/egenskap vi må ta oss sammen for å gjøre.

7. Menighetens funksjon
Når du har blitt en kristen er det naturlig at du finner deg en menighet å gå i for på den 
måten å styrke troen og komme inn i et meningsfullt arbeid. Å bli kristen betyr at en 
arbeider for Kristus og Hans sak som er å redde mennesker fra døden og la de leve evig. 
Men for å vise at Han lever i den enkelte vil Han at den enkelte kristne skal leve et liv 
preget av de samme gjerninger og tankemåte som ham – og det kan en lære mye om i 
menigheten – men selvfølgelig ennå mer ved å lese bibelen selv og be Gud om å gi en 
visdom for det får man om en søker det oppriktig. 
Hensikten med menigheten er at den skal fungere som et slags sted for åndelig 
fellesskap der en gjør åndelige ting sammen i tro. I menigheten vil en bli oppdratt til å bli 
en moden kristen og få det en kaller åndelige vaner som å praktisere forbønn, lovsanger, 
bruk av nådegaver, helbredelse, lovprisning m.m. 
Det er her man skal bli trent og utrustet til den åndelige kampen en vil stå i mellom det 
onde og gode både i en selv og i samfunnet. En del av de som er i menigheten er åndelig 



modne mens en god del er umodne da de ikke er villig til å endre sine gamle tankebaner 
og sine vaner. Det er viktig at du aksepterer både de modne og de umodne slik at du kan 
vise kjærlighet uavhengig av dette. Da vil du være voksen og ikke bli fanget av bitterhet 
fordi noen få oppfører seg lite voksent mot deg. 
Menigheten vil fungere som en slags form for ledertrening slik at du etter hvert kan følge 
Jesus inn i vanlige menneskers hverdag og utgjøre en oppmuntrende forskjell der. Om du 
skulle få en spesiell sak du får tro for å jobbe for så legg det frem for ledelsen i 
menigheten, og søk gjerne å samarbeide med andre som kan fremme saken også.
Mener imidlertid ledelsen at du bør vente så søk Gud for fred for dette og fortsett å be 
over det til du kjenner det er rett tid å ta det opp eller gjøre noe med det.
Gud taler i Bibelen om at du skal gå i noe som kalles ferdiglagte gjerninger i Gud 
gjennom tro. Hvis gjerningen således allerede er gjort kan du i hvile når du er overbevist 
om at det du skal gjøre er fra Gud gjøre perfekte og fullkomne ting – for det er ikke du 
som gjør det men Gud som gjør det gjennom deg. Derfor tilhører all ære som er noe 
verdt Ham, men du blir samtidig tilregnet troens lydighet og velsignet ved at du gjør det.
Da bærer du Hans byrder slik Han kan bære dine om du lar Ham slippe til og gi Ham 
styringen. Han har tross alt milliarder av års erfaring fra milliarder av mennesker for 
hvordan ting kan gjøres.
Når du gjør gjerninger i Gud lever du uten frykt eller bekymring for du vet at Han ikke 
kan mislykkes og aldri har gjort det – så lytt og gjør.

8. Dåpen
Etter at du har bekjent troen på Jesus er det meget viktig at du døper deg på din egen 
tro og bekjennelse – for barnedåp har verken med din tro eller bekjennelse å gjøre. Den 
er uten verdi i seg selv. Dåpen nevnes i bibelen som en samvittighets pakt med Gud – og 
det kan ikke et lite barn gjøre. Å vente med dåpen er på ingen måte bibelsk for når Peter 
talte så folk omvendte seg så døpte han de den samme dagen om det var mulig.

9. Oppsummering av endetidstegn
Det er noen som gjerne vil overbevise mennesker ved å skremme dem inn i himmelen 
ved å snakke om endetidstegn. Personlig tror jeg det er lite effektivt for det er kun 
kjærlighet som vil holde folk kristne, og ikke frykt. Men det er noen få ting jeg vil du skal 
være klar over som kan indikere at vi er nærmere Jesu gjenkomst enn før:

1. Dyrets merke også benevnt ved tallet 666. Supermarkeder i USA har begynt å 
teste en mikrochip som injiseres i hånd og panne for å betale uten bruk av penger 
eller kort.

I Bibelen står det at ingen kan kjøpe og selge uten å bruke dyrets merke eller tall 
i endetiden.

På grunn av mye svindel og forfalskninger er det interessant å gi hvert enkelt 
menneske en personlig mikrochip som ikke kan forfalskes.

Det interessante er at forskere i over 30 år har forsket på hvordan hjernebølger 
kan påvirkes ved hjelp av ulike typer alfa, beta og gammabølger, og det viser seg 
at dette kan sendes direkte til de som tar en slik mikrochip.

Slik kan markedet og myndighetene hjernevaske hele folket ved å sende 
umerkelige budskap inn i hjernen til de som har tatt kortet 24 timer i døgnet.

2. HAARP er et program som forsker på hvordan de kan påvirke været ulike steder 
på jorden og skape terror på denne måten om nødvendig.

3. Katastrofeøkningen har vært formidabel de siste tiår med stadig nye områder som 



utsettes for vulkanutbrudd, jordskjelv, tørke, tornadoer, flom m.m. Dette er tegn 
Bibelen sier er endetidstegn.

4. Hemmelige ordener oppstår med stadig nye nettverk som har masse makt og kan 
være med å sponse en fremtidig verdenshersker. Visste du for eksempel at 
Federal Reserve Bank i USA som styrer mesteparten av økonomien i USA er 
privateid?

5. Antikrist vil stå frem og megle fred for Israel som et av de siste tegn. Dette er 
med på senere å gi ham verdensherredømme.

6. Kjemisk industri forurenser mat så en epidemi av sykdom på grunn av tilsetning 
til maten skaper nesten det som kalles pest i Bibelen. 


