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Kommentar til den norske oversettelsen

Alt har blitt tatt fra Bibelforlagets ”Bibelen”. 

Det har kunnet oppstå forskjeller, fordi forfat-

teren har oversatt greske kilder på nytt. Siden 

det greske språket er mer avansert enn de euro-

peiske språkene, kan de enkelte ordene over-

settes på forskjellige måter. Alle er riktige, men

det ene eller det andre kan gi meningen med 

ordet en større dybde. Vedkommende vers ble 

oversatt direkte fra tysk og markert med kom-

mentar av oversetteren.

Oversettingsarbeid med våre skrifter bortsettes 

hele tiden. Med Herrens hjelp kommer det flere

bøker, brosjyrer og kasettbudskap til. Du kan 

gjerne ta kontakt med ”Gemeinde-Lehrdienst” 

per brev eller faks og spørre hvilke oversettelser

som er tilgjengelige.

Vi vil påpeke at denne boken er en oversettelse

fra tysk og til tross for grundig kvalitetskontroll

kan det forekomme at den tyske teksten ikke er 



5

blitt gjengitt nøyaktig. Det kan være at betyd-

ningen og nyanser av den tyske teksten varie-

rer. Når du oppdager teologiske og språklige 

uoverensstemmelser, vær så snill og kontakt

Gemeinde-Lehrdienst (med brev eller faks) og 

si ifra om dette.

I november 2006

Gemeinde-Lehrdienst

(Menighetens undervisningstjeneste)
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Abrahams tro

”Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt 

til å dra ut til et sted han senere skulle få 

som arv. Og han drog ut uten å vite hvor 

han kom. Ved tro oppholdt han seg i løftes-

landet som i et fremmed land, og han bodde 

i telt sammen med Isak og Jakob, som var 

medarvinger med ham til det samme løftet, 

for han ventet på byen som har grunnvoller 

og som har Gud til byggmester og skaper.” 

(Hebr 11,8-10)

”Så sa han (Eliser): ”Å Herre, Du min herre 

Abrahams Gud, la meg lykkes denne dagen 

og vis barmhjertighet mot min herre Abra-

ham” … ”Herre, min herre Abrahams Gud, 

må Du la meg lykkes på ferden jeg har lagt 

ut på.” (1 Mos 24,12.42)

”For Herrens øyne farer over hele jorden, 

for å styrke dem som har et hjerte som er 

helt med Ham.” (2 Krø 16,8-9)
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”La det skje deg som du har trodd!”

(Mat 9,29 8,13)

Om og om igjen møter jeg kristne som lever et 

kjedsommelig liv. Hjemme, på jobben eller i 

fritiden, alt foregår i den samme monotone 

tralten. Da jeg en gang i en tale skildret et par 

opplevelser jeg hadde med Gud, kom det etter-

på noen kristne til meg. De var helt oppkavet: 

”Slik har vi aldri hørt dette, vi visste ikke at 

man kan leve og regne med Gud på denne må-

ten.” Men jeg har bare skildret den grå hverda-

gen til en troende, hvordan han stadig, i hver 

situasjon regner med Guds nærvær og virkning.

Likevel brakte disse fortellingene søsken til 

overbevisning; vi er ”bekjennende troende”,

men vi lever ikke som praktiserende troende.

Kjenner du forskjellen allerede? Når vi kristne 

i motsetning til hedningene påstår at vi er frelst

og tror, mener vi vår overbevisning om at Jesus

er Guds Sønn. Denne slags tro gir vi videre og 

holder oss til denne trosbekjennelsen, om mulig
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helt til døden. Men når bibelen snakker om tro 

(pistis), så åpner det greske språket en mye

større og dypere dimensjon for oss. Derfor

skulle man erstatte ordet ”å tro” med ”å leve

stolende på Gud” overalt i bibelen. Å leve sto-

lende på Gud omfatter mer enn å holde fast på 

en trosbekjennelse. Å leve stolende på Gud har

noe dynamisk, fortløpende og bestandig i seg. 

Det er langt mer enn en trosstilling, det er en 

trosholdning. Abraham, vår troens forbilde

levde hele tiden som ”stolende på Gud”. ”Han 

drog ut uten å vite hvor han kom.” (Hebr 11,8)
1

Han vandret fra time til time, fra minutt til 

minutt ”regnende med Gud”. Hans liv var så 

sterkt preget av en uavbrutt trosholdning at

han rolig kunne sende sin dreng på utkikk etter 

en kone for sin dyrebare sønn Isak. Abrahams 

trosholding har gått helt åpenlyst over på hans 

1

 ”Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til det 

stedet han skulle få som arv. Og han drog ut uten å vite hvor 

han kom.”
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tjener Elieser. I 1 Mos 24 får vi en anskuelses-

undervisning på en troendes vandring. Også 

Elieser vandret bestandig troende og fant på

denne måten med det samme den riktige brud 

til Isak, sønnen til Abraham.

For Abraham fantes det derfor ingen grå hver-

dag. Han inkluderte Gud i enhver situasjon av 

sitt liv, han regnet i hver situasjon fast med 

Ham. Hans liv var derfor et eneste eventyr. 

Det var også situasjoner i hans liv der han ikke 

inkluderte Gud, for eksempel da han kom til 

kong Abimelek og på grunn av frykt for sitt liv 

sa, at Sara bare var hans søster. (1 Mos 20,2)
1

Også da Sara brakte sin tjenestejente Hagar til 

ham, inkluderte Abraham ikke sin Gud for et 

kort øyeblikk. (1 Mos 16,2)
2

 Hvilke skade etter-

lot ikke disse to ”tillitstomrom”! Ut av disse 

1

 ”... Abraham sa om sin hustru Sara: «Hun er min søster.»”

2

 ”Så sa Sarai til Abram: «Se, Herren har hindret meg i å få 

barn. Jeg ber deg, gå nå inn til min trellkvinne! Kanskje jeg 

kan få barn ved henne.»”
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eksemplene kan vi se hvor forferdelig det er 

når vi ikke inkluderer troen på Gud i alle livets 

tilfeller og situasjoner. Det er ikke ”å friste 

Gud” som flere tenker, når vi fra øyeblikk til 

øyeblikk regner med Gud. Derimot er det et 

ubeskrivelig tap når vi som tror forsømmer å

være bestandig troende.

Også Josva inkluderte ikke Gud i sine planer for

to korte øyeblikk: Nemlig da han ville erobre 

byen Ai, (Jos 7) og en dag de gibeonesiske 

utsendingene sto foran ham,(Jos 9,14b)
1

 og 

hvilken skade led ikke Israel gjennom dette! 

Likeså forsømte Israel som nasjon seg om og

om igjen uten å spørre sin Gud og å inkludere 

Ham i hverdagen. Hvert eneste tilfelle hadde 

en stor nød tilfølge. Guds barn var de til enhver 

tid. Også Abraham og Josva var visselig uav-

brutt troende på Gud, også der de forsømte å 

inkludere Gud, men de levde dessverre ikke 

1

 ”… men de ba ikke om råd fra Herren …”
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uavbrutt helhjertet troende. Og vi? Er vi bare 

bekjennende troende eller også levende, som 

stoler på Gud, konstant troende?

Om Enok leser vi at han vandret bestandig med

Gud, og så var han iike der lenger, fordi Gud 

tok ham bort. (1 Mos 5,22-24) Hvor mange 

Guds barn klager ikke bestandig over at de står 

i vegen for seg selv og er bundet til denne ver-

den? Hvis de bare, som Enok bestandig gikk 

med Gud, så var de (deres gamle natur) snart 

ikke lenger, fordi Gud kunne løfte dem opp på 

et høyre nivå. Så snart vi begynner å ikke lenger

bare leve som ”bekjennende troende”, men også

virkelig lever i fullkommen tro og tillit til Guds

verk hele tiden, slutter all vår tilkortkommenhet,

fordi for dem som tror tilhører alle Guds løfter. 

”Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke full-

føre kjødets lyst.” (Gal 5,16) Hva annet betyr 

å vandre i Ånden enn å vandre bestandig reg-

nende med Gud og den åndelige realiteten?
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Til vanlig lever kristne bare som virkelig leven-

de troende når de kommer ut i vanskelige eller 

til og med håpløse situasjoner, f. eks. når de 

kommer i fare, når de opplever en flaskehals

eller en mangel (ellers trenger de ikke Gud). Da

2. verdenskrig brøt ut ble også derfor mange 

bekjennende troende til slike som levde bestan-

dig i tro. Sett fra dette synspunktet hadde også 

alle andre kriger alltid en nyttig side. Fra tiden 

omkring den 2. verdenskrigen hører jeg alltid de

vidunderligste opplevelser. Man støttet seg på 

Gud nesten fra minutt til minutt. Når telefonen 

ringte, tok man røret med fast blikk mot Gud, 

når det banket på døren åpnet man i fast tillitt til

at Jesus holdt den nettopp inntrufne situasjonen

fast i sin hånd. Hvert møte, hver samtale, hver 

gang man måtte møte opp hos en myndighet, 

ble til gjenstand for en tillitsøvelse. Gikk man 

til sengs om kvelden, regnet man fast med Gud,

sto man opp igjen om morgenen, regnet man 

med Gud. Man kunne jo ikke være sikkert på 

om man hadde et tak over hodet den neste da-

gen, eller om man overhodet enda var i livet.
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Hvorfor lever vi ikke alltid slik? Vi ville da 

nemlig også i de hverdagslige ting oppleve det 

vidunderlige nærvær av Gud, slik som de tro-

ende som stolte på Gud opplevde det i krigen. 

Om vi opplever Gud eller ikke er ikke avhengig

av krig eller fred. Men alene om vi vandrer som

troende eller ikke troende! Også i fredstider vil 

Gud vise oss sitt hjelpende og virksomme

nærvær uten stans. Ville vi vandre troende, så 

ville vårt liv bli spennende og eventyrlig inntil 

den minste detalj. Dessverre ble ved slutten av 

krigen de fleste troende som stolte på Gud til 

bare ”bekjennende” troende igjen. Man kom 

tilbake til den vanlige hverdagen og minnene 

om alt man engang opplevde med Gud fyller 

nå det gapende tomrom.

Hvor ofte opplevde jeg ikke at gamle kristne 

kunne gjenta opplevelsene fra den gangen om 

og om igjen, men i nåtiden opplever de neppe 

noe nevneverdig med Gud lengre. Kan det være

at Herren lar mang en vanskelighet komme mot

oss for at vi bestandig skal regne med Ham i tro?
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Hvor mye lengter ikke Guds Ånd etter dem som

vandrer konstant i tro! La oss derfor begynne 

på hvert livsområde å vandre som konstant 

troende slik de troende krigsfanger gjorde det 

den gangen.

Siden begynnelsen av mitt trosliv har jeg øvd 

meg i å regne med Gud i alle ting, helt uav-

hengig av om jeg befinner meg i medgang eller 

motgang, i enkle eller vanskelige dager. Jeg 

kunne brukt resten av livet med å skrive bøker, 

hvis jeg ville skrive opp alt det jeg opplevde

med Gud bare i de seneste årene. Som konklu-

sjon kan jeg si om dette: Når vi ikke bare lever 

som bekjennende troende, men som levende 

troende, så er vi alltid i en særstilling, vi er all-

tid igjen det store unntaket, hjemme, i forret-

ningen, i menigheten, i militærtjenesten eller 

hvor som helst.

Mine første verdifulle erfaringer som levende

troende gjorde jeg nettopp i den sveitsiske

armeen. Nylig omvendt ble jeg kalt inn til
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repitisjonsøvelse. Det var veldig vanskelig for

meg å møte opp der, fordi hva hadde mitt nye 

liv med uniform, gevær og bajonett å gjøre? 

Men nå var jeg nettopp i denne ubehagelige 

situasjonen, hva skulle jeg gjøre da? Å, der 

gikk det vel for seg! Befaling på befaling, den 

ene ubehagligere enn den andre. Kulde, fuk-

tighet, nattevakter, dårlig humør, skitt, hardt 

arbeid, ingen tid for Gud – ingen tid for Gud? 

Nei da!

Uten å vite hva som skjedde med meg begynte 

jeg å fortelle Gud om alle mine behov og å 

regne vedvarende med Ham i alt. Drevet av

den Hellige Ånd påkalte jeg Ham i hver enkel 

situasjon og forventet konkret Hans ledelse og 

hjelp. Fra begynnelsen av vitnet jeg om det jeg 

gjorde til mine ikke-frelste kamerater. I første 

omgang lo de bare av meg. Selv om situasjo-

nene var enkle, så var hver enkelt av dem en 

anledning til takk og tro. Ved hver befaling 

sa jeg ”ja vel HERRE” og stolte vedvarende 

på Ham. I mitt hjerte grodde det fram en dyp
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overbevisning om at det derfor er forberedt en 

bedre veg for den troende enn for de religiøse 

og gudløse spottere. Til min oppriktige glede 

møtte jeg en frelst soldat og jeg fortalte begeist-

ret til ham at jeg fra nå av ikke lengre ville

leve som religiøs men som troende. Men han 

hadde vært kristen for lenge til at han kunne

glede seg med meg. Han tilretteviste meg og 

anbefalte meg å se bort fra slikt svermeri. Men 

dette var intet skår i min overstrømmende glede

som jeg kjente over å ha funnet den kostbare 

perle. Jeg kjente helt tydelig at Gud ville gjøre 

store ting med meg daglig når jeg for framtiden

ville regne med Ham i alt. Derfor sa jeg til ham,

det er tusen ganger bedre å være en svermer 

og oppleve dette enn å være en sur troende. Fra

da av gikk det slag i slag: Befaling, motbefaling.

”Sasek hit”, ”nei, Walser dit.”

Plutselig var jeg bestandig det store unntaket. 

De slitsomme befalingene kom igjen som før, 

men fra den timen av slapp jeg å utføre neppe 

mer enn halvparten, fordi det alltid i siste øye
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blikk ble satt en annen på min plass. Ofte var 

det nettopp han som ikke ville tro meg at 

Gud ledsager meg i mitt liv og hjelper meg.

(Ordspr 11,8)
1

Selv om jeg opprinnelig ble 

utdannet til et helt annet formål, ble jeg i de 

følgende 15 år uavlatelig satt til personlig tje-

neste for offiserene, noe som alltid var til stor 

glede for meg. Jeg kunne legge ned alle mine

våpen, og alle vanlige militære former falt full-

stendig vekk for meg i alle disse år, og siden jeg

ifølge den nye inndelingen hadde så mye tid til 

meg selv og Gud, kom jeg alltid helt avslappet 

hjem etterpå, mer enn etter en ferie. Det var

ikke forunderlig, fordi jeg ble ikke innkvartert 

i de vanlige kalde fuktige betongbunkersene,

men i komfortable hoteller osv. I tillegg avløste

den ene evangeliske samtalen den andre, slik 

at det neppe var en eneste soldat eller offiser 

som forble uberørt av evangeliet. Atmosfæren 

1

 ”Den rettferdige blir utfridd fra trengsel, men den ugudelige 

møter den i hans sted.”
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ble bedre og bedre, relasjonene hjerteligere og 

hjerteligere, samtalene dypere og dypere. Etter 

en omfordeling av enheten ble prosedyren

gjentatt på samme måte til min store glede. Så 

kom min siste marsjbefaling og den spontane 

forespørselen fra kompanisjefen om jeg kunne 

holde tale til alle offiserer på militærprestens 

sted. Etter at jeg med glede slo til på denne 

forespørsel var det også her en endring i siste 

minutt: Offisersgudstjenesten kunne ikke gjen-

nomføres på grunn av organisasjonsproblemer, 

derfor inviterte kommandanten på en ledig

kveld hele kompaniet til å lytte til min tale om 

meningen med livet. Etter at han kunngjorde 

offentlig at han selv skulle delta i foredraget,

sluttet alle offiserene og mer enn halvparten av 

hele kompaniet opp om det. Spent lyttet alle på 

budskapet og mange fortsatte med emnet til

langt på natt. Jeg var nettopp ferdig med å tale 

til en gruppe, så ble jeg allerede kalt til den

neste gruppen. Det var også bevegede enkelt-

samtaler der. Herren gav meg overstrømmende 

erfaringer alene i militærtjenesten, selv om jeg 
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i begynnelsen kjente det tyngre enn andre ting. 

Men nettopp det jeg ba om 15 år
1

 tidligere har 

inntruffet: ”La meg oppleve din herlighet i sånn

stor grad, at jeg opplever det som et tap når

denne militærtjenesten slutter.”

Elskede, la oss bestandig tro på alle områder 

av våre liv og være fokusert på Guds tale, så

vil vi kunne proklamere dette som livets kon-

klusjon en dag. Fordi det Herren sa til en Josva

(Jos 1,9)
2

, en Jeremia (Jer 1,8)
3

, en Moses

(5 Mos 31,6.8)
4

 eller en Paulus (Apg 18,10)
5

1

 I Sveits varer militærtjenesten i 15 år, 2-3 uker per år.

2

 ”Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke 

redd og bli ikke forferdet, for Herren din Gud skal være med 

deg overalt hvor du går.”

3

 ”Frykt bare ikke for dem, for Jeg er med deg. Jeg skal utfri 

deg sier Herren.”

4

 ”Vær sterke og modige, frykt ikke og vær ikke skrekkslagne 

for dem! For Herren din Gud er Selv den som går med deg. 

Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.”

5

 ”For Jeg er med deg, og ingen skal angripe deg eller skade 

deg. For Jeg har mye folk i denne byen.”



20

det sier han til hver enkelt av oss: ”Jeg skal

aldri forlate deg og aldri svikte deg.” (Hebr 

13,5b) – ”Gud er med deg hvor som helst du 

går.” (Jos 1,9b)

Hvor som helst vi går! Slik får vi oppleve Hans

aktive handlinger i enhver situasjon. Begynn 

derfor i dag å regne med Ham. Ta ingenting 

bare som ”vanlig”. Forvent Guds virkning når 

du møter det neste mennesket, når telefonen 

ringer eller når det banker på døren. Begynn 

nettopp der hvor du er og ikke forvent en eneste

”bedre anledning”. Krev ingen betingelser.

Begynn derfor nå og slutt aldri igjen å leve

som bestandig troende. Du vil se at hele din 

hverdag vil forandre seg, ”grått” blir ”blått”, 

kjedsomhet blir spenning, det ”vanlige” blir 

”overnaturlig”, ensomhet blir himmelske felle-

skap med Gud osv. Han er der og elsker den 

som vandrer konstant i levende tro. Gud lengter

etter dem slik som brudgommen lengter etter 

sin brud. Og Gud er til tross for sin usynlighet 
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en aktiv Gud. Han har skjult seg, for at vi

mennesker bestandig kan gå på oppdagelses-

reise etter Ham. Han vil føre oss fra den ene 

overraskelse til den neste, fra en herlighet til 

den neste, (2 Kor 3,18)
1

 slik at vår glede skal 

bli fullkommen gjennom dette. (Joh 16,24)
2

Han vil, at vi oppdager ham i alt og i enhver, 

til vi opplever at han er der i alt, glede og sorg, 

i stort og smått, i mye og lite, i svakhet eller 

styrke, i suksess eller svikt, og han gjør alltid 

det beste ut av alt!

1

 ”Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet 

som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet 

til herlighet, som av Herrens Ånd.”

2

 ”Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere 

skal få, så gleden deres kan være fullkommen.”
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Et ord til de svake

Muligens sier da djevelen til deg: ”Ja, ja, bror 

Sasek sier dette helt riktig, visst passer dette 

for ham, men du skulle heller holde deg på 

teppet …, og overhodet: Et syndig liv som ditt 

tillater ikke slik en frimodighet …, ikke du …, 

du er altfor dårlig, prøver alltid å gjøre men-

nesker til lags, uverdig … og hvorifra skulle 

du plutselig få slik en tro …? Du trenger sik-

kert en spesiell ”troens gave” eller noe sånt.”

Elskede, tillat ikke et eneste øyeblikk slike 

tanker! Forkast dem med det samme! Og selv 

om de var sanne alle sammen, finnes det ikke 

en eneste grunn til å rettferdiggjøre en slik tro-

løs veg! Nettopp når du føler deg uverdig, for-

skrekket over synd og bundethet, gjelder dette 

ordet. Hør! Hos Gud veier en vandring i tro 

mer enn en feilfri vandel. Var David en feilfri 

mann, slik at Gud kalte ham som mannen etter 

sitt hjerte? Var noen av de bibelske forbildene 

feilfrie? I de fleste tilfeller var de nettopp det 
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motsatte. Men fordi de begynte midt i sin

svakhet å leve i konstant tro stolende på Gud, 

forherliget Gud seg mektig i dem. Hvordan 

skulle vi kunne kvitte oss med en eneste udyd 

og synd på annen måte enn gjennom tro og 

bare på troens veg?!

”Men uten tro er det umulig å være til be-

hag for Ham, for den som kommer til Gud 

må tro at Han er til og at Han er den som 

belønner dem som søker Ham med iver.” 

(Hebr 11,6)

Gud lengter etter ingenting mer enn at men-

nesket ser uavbrutt opp til Ham og regner med 

Ham i alt. Ikke tilfeldig heter menneske på

gresk »anthropos« = ”oppvendt-skuende”. 

Denne troende grunnholdningen er og forblir 

menneskets skapelsesmessige stilling og kall 

helt uavhengig av om han nettopp har falt i

synd eller ikke, om han befinner seg i en guns-

tig eller ugunstig situasjon. Når vi spiser eller 

drikker, sover eller puster er vi heller ikke av-
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hengige verken av en moral, en feilfrihet eller 

gunstige omstendigheter! Vi bruker disse ting, 

bare fordi vi er skapt slik. Så lenge vi er ”tro-

ende” i betydningen at vi tror i hjertet at Jesus 

Kristus er Guds sønn og at han har øst ut sitt 

blod for våre synder, så lenge er vi ”statisk”

troende. Dermed kunngjør vi i første omgang, 

hvilke ”rase” eller ”familie” vi tilhører, hvilket 

parti vi tilhører eller fra hvilken slekt vi kom-

mer. Men Guds løfter og hans fylde er uteluk-

kende knyttet til den dynamiske troen og ikke 

kun til en statisk tro. I dette kan det for mange 

av oss ligge et viktig svar, fordi hvor ofte har 

vi ikke klaget over at vi til tross for at vi er

troende, likevel har så lite av det livet som 

Bibelen lover oss. La oss derfor fra nå av lese

Bibelen med disse øynene, siden det alltid når 

troen nevnes, er snakk om å praktisere en le-

vende tro som stoler på Gud, og ikke bare om 

å bekjenne tro, f. eks. heter det ikke bare ”for 

at dere har liv gjennom troen i hans navn,”

men ”for at dere har troende liv i hans navn.”

(Joh 20,31)
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Elskede, les også oppmerksomt de følgende løf-

tene med henblikk på denne ”lille” forskjellen:

”For jeg skammer meg ikke over Kristi 

evangelium, for det er en Guds kraft til frel-

se for hver den som tror.” (Rom 1,16 a)

”… og at deres forstands øyne blir opplyst, 

slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk 

ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans 

arv er blant de hellige og forstå hvor over-

veldende stor Hans kraft er for oss som tror

etter virkningen av Hans mektige kraft.” 

(Ef 1,18 fv)

”Av denne grunn takker vi også Gud alltid, 

for da dere tok imot det Guds ord som dere 

hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som 

menneskers ord, men som det i sannhet er: 

Guds ord, det som også er virksomt i dere 

som tror.” (1 Tess 2,13b)

”Alt er mulig for den som tror.” (Mark 9,23)

Datum av den første tyske publiseringen: Oktober 1992
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Viktige sluttbemerkninger

Ble dette skriftet til velsignelse for deg, kan du 

bare beholde det og sørge for:

– å omsette dette i ditt eget liv

– å spre dette skriftet

– å bringe det videre muntlig

Herren skal la din sæd gro opp med rikelig frukt

og gjøre deg frodig på den måten.

Når du har oppdaget ved å lese denne boken at 

du ikke har del i realitetene vi vitner om, men at

du likevel ønsker å bli funnet som en levende 

del organismen, vær så god, ta kontakt med oss. 

Vi kan hjelpe deg med mer studiemateriell, og 

hvis det er mulig for deg å besøke Sveits, kan 

du gjerne delta i vår utviklingstjeneste (evalua-

tion service) i Walzenhausen
1

.

1

For alle dem som ikke snakker tysk skal vi finne en mulighet 

til å betjene dem her i Walzenhausen eller andre steder.
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Dato for konferanser og seminar finner du i vårt 

nyhetsbrev ”Panorama-Nachrichten”.

All vår litteratur kan fåes gratis så langt forrådet

rekker ved å skrive til:

Gemeinde-Lehrdienst

Nord 33

9428 Walzenhausen,

Switzerland

Tel.: +41 – 718881431

Faks:+41 – 718886431

Det finnes også taler på kassett og nyhetsbrev 

med aktuelle læreskrifter. Spør oss etter bestil-

lingsliste.
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Flere Skrifter av Ivo Sasek

For tiden (november 2006) er de bøkene som man 

kan få bare på tysk, unntatt de hvor det står at de 

kan skaffes på norsk. Flere oversettelser er under 

bearbeiding.

Bøker

”Gläubig oder glaubend?”

(”Bekjennende tro eller levende tro?”)

Bestillingsnr.1

Denne boken utfordrer til en levende og dynamisk tros-

vandring og legger samtidig målestokken på vårt trosliv. 

”Når vi vandrer i ånden, så la oss også leve i ånden” står 

det i Gal 5,25. I bildespråket kunne man også si ”Når vi 

allerede har vinger, så la oss også fly!” Egnet til evange-

listiske formål! (148 sider)

”Lehre mich, Herr!” (”Undervis meg Herre!”)

Bestillingsnr.2

En fundamentalsk lærebok med lett forståelig og praktisk 

undervisning om en kristen vandring i hverdagen. Det kan

forstås som fortsettelse av ”bekjennende tro eller levende

tro” og egner seg særlig til de kristne som lengter etter 

et mer standhaftig og harmonisk kristenliv. (226 sider)
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”Laodiceas Verhängnis” (”Laodiseas skjebne”)

Bestillingsnr.3

Fra forskjellige sider belyses kristenhetens fall i et pro-

fetisk lys. Men det blir også vist gangbar vei ut av denne

nøden. Utover dette peker boken på alle tiders mål. Bo-

ken skal bare gis til sannhetselskende! (164 sider)

”Die Wiederherstellung aller Dinge”

(”Gjenopprettelsen av alle ting”)

Bestillingsnr.4

Spørsmålet om gjenopprettelsen stiller oss (i) foran ube-

kvemme og tunge avgjørelser. Om og om igjen må vi 

velge: Gud eller mennesker, det himmelske eller det 

jordiske, det evige eller det forgjenglige? I henhold til 

menighetens fullendelse og gjenopprettelsen av alle ting,

topper utfordringene seg i et spørsmål: Konsepter eller 

fullendelse? Også denne boken er tenkt for sannhets-

elskende og de som har kommet videre i tro. (148 sider)

”Krieg in Gerechtigkeit” (”Krig i rettferdighet”)

Bestillingsnr.5

Denne boken er et resyme av kristen krigføring. Den 

handler om den æoniske kampen som Gud fører for sin 

æres skyld. Den formidler en oversikt over frelses- og 

menneskehetens historie og bringer den åndelige små-

hverdagens kamp i sammenheng med Guds høymål. 

Spørsmålet om opprinnelse og mål med all åndelig 

kampføring blir behandlet inngående. Bare den som har 

opprettelsen av Guds herskap virkelig på hjertet skulle 

lese denne boken. (337 sider)
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”Apostolisch beten” (”Å be apostolisk”)

Bestillingsnr.7

Forfatteren undersøker apostel Paulus bønn nøye og 

kommer til en åndeløs konklusjon: De åpenbarer veien 

til en ”nukleær” bønnedimensjon. (224 sider)

”Erziehe mit Vision” (”Oppdra med visjon”)

Bestillingsnr.8

Alt unntatt en ting ble formidlet til meg på skolen – vi-

sjonen om hvorfor alt dette! Pinen som oppsto pga dette

virket endeløs. Først da jeg hadde fagbrevet i hånden, 

forsto jeg for første gangen at alt bry ikke var forgjeves.

Familiedannelse, barnoppdragelse, et livsverk med uante

høyder og dybder. Men ingen pris blir for høy, ingen 

veg for bratt og ingen skjebne for tung, når vi angår det-

te livsverket med det jeg manglet så lenge: Visjonen! 

Foreliggende bok skal stilne denne mangelen, derfor 

”Oppdra med visjon!” (200 sider)

”Die Königsherrschaft” (”Kongeherredømmet”)

Bestillingsnr.9

En leseprøve som ble sammensatt ut av bøkene nr. 1-5. 

Sammen med ”Glaeubig oder Glaubend” (Nr. 1) egnet 

til nybegynnere i Ivo Saseks leserkrets. Innholdet orien-

terer seg særlig mot de aktuelle behov i vår tid. Lys i 

mørket, orientering i tider av forvirring, grunnlag og 

høymål av vår tro – praktiske utveg ut av nåværende og 

kommende nød. (198 sider)
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”Die Erkenntnis Gottes” (”Å erkjenne Gud”)

Bestillingsnr.15

Å erkjenne Gud betyr ikke å hope opp kunnskap om 

Gud, men å bli vesensforent med Gud selv gjennom be-

røring med ham. Fra tre sider bringer denne skriften veg 

og betingelse av gudsforening nærmere til oss. Når det 

gjelder tolking av tabernaklet finnes det kanskje helt 

nye sammenhenger. (232 sider)

”Herr der Wandlungen” (”Vandlingenes Herre”)

Bestillingsnr.19

En sann autobiografi av Ivo Sasek som beviser, at de ting

som er altfor tunge til mennesker er lett for forvandling-

enes Herre. En spennende bok med sterk evangelistisk 

karakter. (format 11x18, 132 sider)

”Reich Gottes zwischen Kochherd und 

Waeschekorb” (”Guds rike mellom komfyr

og klesvask”)

Bestillingsnr.22

(av Anni Sasek)

I virkeligheten var det slik at forfatteren ved komfyren, 

foran en haug med klær og i hverdagssituasjoner med sine 

10 barn hadde en berøring av Gud. Plutselig åpnet det seg 

åndelige sammenhenger for henne, vanskelig ting ble 

enkelt eller talen ble anskueliggjort gjennom barna. Fa-

miliens opplevelsesrapporter skal hjelpe alle videre som 

lengter etter at Guds rike viser seg ikke bare i ord men i 

sannhet og gjerning i den praktiske familiehverdagen. 

(format 11x18, 156 sider)
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”Die Erlösung des Leibes”

(”Legemets forløsning”)

Bestillingsnr.23

”Jeg er oppstandelse og livet, den som tror på meg skal 

leve (a) også når han er død og (b) hver som lever og 

tror inn i meg skal ikke dø i evighet. Tror du det?”

(Joh 11,25-26)

Denne boken kaller glemte usedvanlige løfter og fakter 

tilbake i bevisstheten. Overvinnelsen av den kroppslige 

døden blir i denne boken til den første organiske plikten 

og den vanlige forventning av døden til en truende ondar-

tet epidemi – En bok til alle som ønsker å leve. (311 sider)

”Anstatt- oder Christus”

(”I stedet- eller Kristus”)

Bestillingsnr.25

I-stedet-Kristusen kommer ikke først, han er allerede 

her. Og den lengtete Guds rike kommer ikke først, fordi 

den er allerede her – bare vi ser den ikke!

Denne boken viser hvordan både I-stedet-Kristusen og 

Guds rike har i 2000 år vokst i blant oss, og har nå nådd 

mannsalderen. En utfordring til hver leser. (264 sider)

”Erschütterung” (”Rystelse”)

Bestillingsnr.27

Denne boken viser årsaker, virkninger og utveier ut av 

rystelser.

”Kristus er ikke gitt oss med målet å føre oss ut av rys-

telser. Alle rystelser er gitt oss med målet å føre oss inn 

i Kristus.” (184 sider)
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”Israel – Schatten oder Wirklichkeit?”

(”Israel – skygge eller virkelighet?”)

Bestillingsnr.30

„Dere (jøder og hedninger“) er ikke kommet til fjellet, 

som kunne betas – men dere har overtrådt (ordrett) til 

Zions fjell og til den levende Guds by, den himmelske 

Jerusalem.” (Hebr. 12,18.22)

Boken beskriver hva dette skriftstedet betyr i den prak-

tiske konsekvensen. Den illustrerer med fundamental 

teologi israels stilling i Guds ordning med hensyn til 

menigheten og Guds rike. Fasit: Verken israelfanatisme 

eller erstattningsteologi (lærdomen at vi hedninger har 

tatt israels plass) når målet. (145 sider)

Brosjyrer

”Apostolische Gebete” (”Apostoliske bønner”)

Bestillingsnr.7a

Disse bønnetekster ble oversatt av Ivo Saske på nytt fra 

den greske. De danner fundamentet til boken ”Aposto-

lisch Beten”. (A6-format, 68 sider)

”Geistliche Satzbrüche” (”Åndelig regneformler”)

Bestillingsnr.10

Åndelige regneformler er gudsrikets-virkeligheter, som 

i korthet ble slått sammen til en nøtteskallformel. Denne 

brosjyren er en innføring i gudsrikets-formellærdomen, 

som samtidig motiverer til å delta til medarbeid i denne 

åndelige formelboken. Fordi aldri har Guds folk vært så 

avhengig av korthet og presishet også med hensyn på 

bibelske læredom som i dag. (59 sider)
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”Die Waffenrüstung Gottes”

(”Guds våpenrustning”)

Bestillingsnr.11

(Utdrag av boken ”Erschütterung”, Bestillingsnr.27)

Egen krampe eller åndelig kamp? Guds våpenrustning 

er ikke en ting, men en person. (A6-format, 79 sider)

”Die festgesetzten Zeiten” (De fastsatte tidene)

Bestillingsnr.12

Slik som det finnes i naturen fastsatte tider, som byr 

bestemte anledninger (eller ubeleiligheter) (f. eks. vår, 

sommer, høst og vinter eller kvinners motagelige dager 

osv.), slik finnes disse også i det åndelige livet Det gjel-

der derfor disse frister (gresk. «kairos») med dens til-

budte anledninger a) å erkjenne og b) nytte dem på den 

riktige måten. (A6-format, 83 sider)

”Manchmal ist weniger mehr”

(”Av og til er mindre mer”)

Bestillingsnr.13

En samling av åndelige huskeregler av Ivo Saseks tale- og

undervisningstjeneste i inn og utland. En ideell inngang 

til å bli kjent med forfatterens innstilling, læredom og 

verk. (A6-format, 112 sider)

”Ruhe ringsum” (”Ro rundt omkring”)

Bestillingsnr.20

(Utdrag av boken ”Erziehe mit Vision”, Bestillingsnr.8)

”Ro rundt omkring!” En løfterik og usedvanlig tittel av 

en familielæreskrift. Er den grepet for høyt? Vi forstår 

ikke et liv uten problemer, med ro omkring seg.
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Ro omkring seg handler om et liv i felleskap som står 

over problemene og å få tak i dem i lag. At dette er mu-

lig opplever vi som storfamilie i årevis.

Ro omkring seg til alle som ikke bare hører ordet men 

gjør det også! (A6-format, 74 sider)

”Partnerwahl” (”Partnervalg”)

Bestillingsnr.21

(Utdrag av boken ”Erziehe mit Vision”, Bestillingsnr.8)

Partnervalget hører til de største hemmeligheter i dette 

livet, siden det er etter Eph. 5 skyggebildet av kristi 

hemmelighet. Den er med hensyn til fullendelse i Kris-

tus av avgjørende betydning. Men når man ser på den 

nåværende partnervalgmentaliteten kunne man tenke, at 

den tilhører menneskets uviktigste ting. Den foreliggende 

bibelstudie vil kalle det tilbake i bevisstheten, at et vel-

signet partnervalg kommer ut av Herrens hånd, dvs. må 

komme ut av herrens hånd. (A6-format, 68 sider)

”Vollendet in ihm” (”Fullendet i ham”)

Bestillingsnr.24

(Inneholder utdrag av boken ”Die Erlösung des Leibes”, 

Bestillingsnr.23)

”Vi skal ikke tilpasse skriftet til våre erfaringer, men 

erfaringene til den Hellige skriften. Utforsk derfor ikke 

din fullkommenhet i Kristus på grunn av dine erfaring-

er, men på grunn av skriften.” (A6-format, 152 sider)
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”Das brausende Meer” (”Det brusende hav”)

Bestillingsnr.31

(Utdrag av boken ”Erschütterung”, Bestillingsnr.27)

”Jeg er Herren – og ellers ingen – den som danner lyset 

og skaper mørket, som virker freden og skaper uhell. 

Jeg, Herren er den som virker alt.” (Jes. 45,6-7)

Årsaker – virkinger – utvei av nytidens rystelser. (A6-

format, 96 sider)

Traktater

”Ein prophetisches Wort an christliche 

Versammlungen” (”Et profetisk ord til 

kristne forsamlinger”)

(av Ivo Sasek)

”Die Brandkatastrophe zu Kaprun”

(”Brannkatastrofen i Kaprun”)

Egnet til evangelistiske formål, men også til kristne

(av Ivo Sasek)

”Das Gesetz der Blutschuld” (”blodskyldens lov”)

Tema abort

(av Ivo Sasek)

”Und sie fragen warum …?”

(”Og dere spør hvorfor …?”)

Rystende og opplysende – til det som skjer nå i vår tid

”Der Schatz der unsichtbaren Welt”

(”Skatten av den usynlige verden”)

(fra Loisa Sasek, den gang 12 år gammel)


