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Luke 12:49-56

Dette er en svært vanskelig tekst. Fordi det virker
som om Jesus fullstendig neglisjerer at han er den
som bringer Guds kjærlighet til oss, til denne
verden.

This is a very difficult text. Because it seems as if
Jesus totally is neglecting that he is bringing the love
of God to us, to this world.

Men hvis vi leser teksten nøyere, så vil vi se at han
faktisk akkurat her hva slags reaksjoner hans komme
og hans ord vil bli møtt med.

But if we read the text more carefully, we will see
that he is actually just proclaiming what kind of reactions his coming and his words will be met with.

Det forrige århundret har nettopp bevist akkurat det:
Maos Kina for eksempel, der du ble straffet hardt
om du åpent fortalte at du var kristen. Til og med din
egen familie ville vende seg mot deg.

The last century has just been proof of that: Mao’s
China, where you were punished hard if you told
openly that you were a Christian. Even your own
family would turn against you.

Og Stalins Sovjet-Unionen til og med verre, om
mulig. Små barn ble trent opp til å spionere på sine
foreldre. Dersom de merket tegn på kristent liv og
gudstjeneste, så rapporterte disse barna sine egne
foreldre. Og resultatet? Foreldrene ble sendt til
arbeidsleire i Sibir, barna ble tatt fra dem og plassert
i nye, såkalte lojale familier.

And Stalin’s Soviet- union even worse, if possible.
Small kids were trained to spy on their parents, if
they noticed signs of Christian worship, these kids
reported their parents. And the result? The parents
were sent to work camps in Siberia, the kids were
taken from them and replaced into new, so-called
“loyal” families.

Hitler krevde at prestene i alle de okkuperte landen
skulle gi opp sin konfidensialitet, sin taushetsplikt
og rapportere til hans SS, sikkerhetspolitiet, alt som
måtte være av interesse. Man kan trygt si at han
erstattet Gud med seg selv.

Hitler demanded that the pastors in all the occupied
countries should give up their confidentiality and
report to his secret police everything that might be of
interest. One could say that he replaced God with
himself.

Men, kan vi tenke, det er da ingenting likt dette nå?

But, we might think, it is nothing like this now?

Vel, jeg antar at det ikke bare er noe man sier når
man hevder at en av de temaene som det er nesten
forbudt å snakke om når du er i sosialt samvær er
religion, din tro. Hvorfor er det sånn?

Well, I guess it is not just a saying when one claims
that one of the topics that are almost forbidden to
talk about when you socialize, is religion, your faith.
Why?

Kanskje fordi vi frykter, akkurat som Jesus sier, at
bror vil vede seg mot bror, og foreldre mot sine egne
barn? Det er en eksplosiv kraft i religion som mange
mennesker frykter så mye at de forsøker å unngå til
og med å snakke om det.

Maybe because we might fear exactly what Jesus
says, that brother would turn against brother, and
parents against their own kids? There is explosive
power in religion that many people fear so much that
they try to avoid even talking about it.

Og så snakker Jesus om hvordan mennesker kan
tolke tegn, som forventes å vise at et spesielt vær vil
komme. Men de ser ikke de mest tydelige tegn,
nemlig at endetiden har ankommet med Jesus.

And then Jesus mentions how people can interpret
signs, showing that certain weather will come. But
they do not see the most obvious signs, namely that
the end time has arrived with Jesus.

Så hvis mennesker på den tiden neglisjerte tegnene
som varslet verdens ende, hva kan vi så si om oss?

So, if people in his time did neglect the signs of the
end of the world, what can we say about us?
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Den store klokka som viser verdens tid må ha nådd
enda nærmere sin ende nåhevder at noe er
fullstendig.

The big clock that shows the time of the world must
have reached even closer to its end now.

Hva er så tegnene?
Jeg vil hevde at de er så mange og så tydelige at vi
må være nærmest blinde for ikke å se dem.

What are then the signs?
I would claim that they are so many, and so obvious
that we must be almost blind not to see them.

Hva med alle katastrofene? Flere og flere stormer,
flere og flere branner, stadig flere og større flommer.
Til og med vitenskapsmenn/kvinner hevder at noe er
fullstendig galt med vår jord, vår planet. Og deres
prognoser bringer heller ikke akkurat for mye håp:
Det vil bare bli verre. Der vil bli deler av jorden der
ingen mennesker lenger kan bo. Og
temperaturstigningen får mesteparten av isen på
Sydpolen, på Grønland og på Nordpolen til å smelte.
Der er bebodde øyer i Stillehavet som faktisk vil
forsvinne.

What about all the disasters? More and more storms,
more and more fires, more and more floodings. Even
scientists claim that something is completely wrong
with our planet. And their predictions are not bringing too much hope: It will get worse. There will be
parts of the earth where people no longer can live.
And the rise in temperature brings most of the ice in
Antarctica, Greenland, and the North Pole to melt.
There are inhabited islands in the pacific that actually will disappear.

Og mye av dette er forårsaket av forurensning. Hvis
vi tror at Gud har skapt vår jord, så behandler vi
virkelig hans skaperverk svært dårlig.

And a lot of this is caused by pollution. If we believe
that God has created our planet, we really treat his
creation very badly.

Og tørke er også et stadig større problem, hetebølger
synes å skje hver sommer på forskjellige plasser i
vår verden nå. Og vitenskapsfolk flest hevder at at vi
har oss selv å takke, forurensning igjen.

And drought is also more and more a problem, heat
waves seem to be happening every summer in several places in our world now. And most scientists
claim that we have to blame ourselves, for pollution
again.

I løpet av de siste månedene har vi også, nok en
gang, vært vitne til at ikke noe land kan ta freden for
gitt, det eneste som trengs er en gal leder som finner
ut at nabolandet faktisk tilhører ham. Og så sender
han ut tusenvis av soldater og kanoner for å skyte
sine naboer. Skulle vi simpelthen vente at Gud ville
si; Å, la oss bare glemme alt dette og være venner?
Gud hater det onde. Og han tolererer ikke mennesker
som utfører misgjerninger. Ikke til å undres over at
Gud forteller oss at dette kan ikke fortsette for evig,
der vil komme en dag da alt dette vil ende. Fordi han
vil utslette alt som er ondt, og skape en ny himmel
og en ny jord.

During the last months, we have also once again witnessed that no country can take peace for granted,
the only thing that is needed is a crazy leader who
thinks that the neighboring country actually belongs
to him. And then he sends out thousands of soldiers
and canons to shoot his neighbors. Should we expect
that God would say, Oh, let us just forget about all
this and be friends? God hates evil. And he does not
tolerate evil-doers. No wonder God tells us that this
cannot go on forever, there will be a day when all
this will stop. Because he will erase everything that
is evil, and create a new heaven and a new earth.

Kanskje ikke noe å undres over at så mange ikke
ønsker å snakke om disse temaene overhodet, det er
virkelig skremmende.

No wonder so many people do not want to talk about
these topics at all. It is really frightening.

Men hva kan vi så gjøre, bare sette oss ned og vente
på at verden vil komme til sin ende?

But what can we then do, just sit down and wait for
the world to end?

Absolutt ikke. Vi har sett en hel del av det. Da Maya
-kalenderen kom til sitt endepunkt, etter å ha vart i
5125 år, den 21. desember 2012, var mange
mennesker overbevist om at verden ville ende, og

Absolutely not. We have seen a lot of that. When the
Maya calendar ended, after lasting 5125 years, on
December 21, 2012, a lot of people were convinced
that the world would end, and many of them sold all
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mange av dem solgte alle sine eiendeler og flyttet
inn i huler, eller dro opp på et fjell for å vende på
enden. Og se, vi er fortsatt her.

their possession and moved into caves, or went up
to a mountain to wait for the end. And look, we
are all still here.

Men vi trenger ikke spørre, hva bør vi gjøre? Jesus
har besvart det spørsmålet allerede: Elsk din nabo
som deg selv. Med andre ord: Gjør godt! Det er
ganske egosentrisk bare å selge alt du eier og så
flytte opp på et fjell dersom du tror at verden vil
ende. Hva med dine naboer? Skulle de da bare bli
forlatt?

But we do not have to ask that question, what will
we do? Jesus has answered that already: Love
your neighbor as yourself. In other words: Do
good! It is quite selfish just to sell everything you
own and move to a mountain if you think that the
world will end. What about your friends? What
about your neighbors? Should they then just be
left behind?

Ingenting forteller mer om vår tro enn våre
handlinger. Hvordan lever vi ut vår tro i vårt
daglige liv? Hvordan er vi mot mennesker rundt
oss?
Jeg antar at de fleste av oss har møtt mennesker
som forsøker å overbevise oss om at deres tro er
den eneste korrekte. Det er en av de karakteristiske
trekkene ved en sekt. Som et tidligere medlem av
en sekt sa til meg; vi var 16-17 mennesker i vår
lille sekt. Og vi trodde alle at en dag ville vi ha
frelst resten av befolkningen i denne verden,
Galskap, sa han selv.

Nothing tells more about our faith than our actions. How do we live out our faith in our daily
life? How do we treat people around us?

Jesus forteller oss ikke at vi bør starte en sekt bare
for å få mennesker til å diskutere med oss. Han ber
oss fortelle mennesker ved gjerninger. Ved
omsorg, ved kjærlighet, og ved ord at han elsker
hver eneste en av oss. Hvis det får
familiemedlemmer eller venner til å vende seg bort
fra oss eller til å være fiendlige mot oss, vel, så er
det ingenting vi kan gjøre med det. Det er som den
danske dronningen Margrethe sa i en av sine
nyttårstaler til det danske folk: Hvorfor tåler vi så
dårlig at andre er gode? Kanskje fordi de setter oss
i skyggen ved å være gode?

Jesus does not tell us to start a cult just to have
people argue with us. He asks us to tell people by
acts, by care, by love, and by words that he loves
every one of us. If that makes family members or
friends turn away from us or even be hostile towards us, well, then there is nothing we can do
about that. It is like the Danish Queen Margrethe
said in one of her New Year’s speeches to the
Danish People: Why do we not tolerate very well
that others are good? Maybe because they put us
in the shadow by being good?

Der kan være mennesker som vender seg mot deg
eller meg fordi vi ønsker å gjøre det gode, ønsker å
følge Jesu ord, elsk din neste som deg selv. Men vi
skulle aldri la det hindre oss i å leve ut evangeliet i
vårt liv.

There might be people who turn against you or me
just because we want to do good, to follow the
words of Jesus, and love your neighbor as yourself. But we should never let that stop us from living out the gospel.

Jesus vil komme tilbake. Denne verden vil komme
til en ende.Men vi burde likevel ikke slutte å leve.
Som Lina Sandell sa: Lev før Jesus! Til den dagen
kommer da han vil bringe oss hjem!

Jesus will come back. There will be an end to this
world. But we should still not stop living . Like
Lina Sandell said, Lev for Jesus, Live for Jesus!
Till the day comes when he brings us home!

I suppose most of us have met people who try to
convince us that their belief is the only one that is
correct. That is one of the characteristics of a cult.
Like a previous cult member said to me: We were
16-17 people in our little cult. And we all believed
that one day we would have “saved” the rest of
the population in this world. Insane, he said himself.
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