FORSIDE

MENINGER

NYHETER



XSTRA



STØTT OSS

OM OSS



BUTIKK

LOGG INN

BLI MEDLEM



Kommentar

Om ikke noe skjer, går kirken en sakte død i møte
Av Lars Akerhaug - 19. juni 2019 | 16:04

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe



Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

s

j

f

226

Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker.
En pressemelding som ble lagt ut før pinse tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske
kirke.
Reklame fra Resett butikken

Selv bruker kirken et nokså nøytralt språk og skriver at situasjonen er «utfordrende». Men
bak tallene gjemmer det seg en annen sannhet: Om ikke noe skjer, vil kirken i løpet av få tiår
ikke lenger være en folkekirke.
For fortsatt er det slik at kirken har stor oppslutning. 82 prosent av døpte 15-åringer
konfirmerte seg og 87 prosent av alle døde ble begravet i kirken.
Reklame

Tallene viser tydelig at kirken fortsatt har en folkelig forankring, til tross for den sterke
sekulariseringen i samfunnet.
Men bak tallene skjuler det seg en annen sannhet. I pressemeldingen omtales de dårlige
dåpstallene bare indirekte.
Går ned
Men i årsmeldingen for kirken fra 2018 kommer det frem svart på hvitt: Antall døpte går ned
med 7,8 % fra 2017.
«En gjennomgående forklaring blant prostene er at man i løpet av de
siste årene merker en generell endring i befolkningens forhold til dåp, der særlig
tradisjonsaspektet svekkes mange steder». Mange viser til erfaringen av at stadig flere
medlemmer ønsker at barnet skal velge selv, og at dåp eller ikke ofte kan være en form for
forhandlingsspørsmål foreldrene imellom», heter det i en tilbakemelding fra Borg
bispedømme.
Synkende
Samtidig er antallet barn og unge som deltar i trosopplæring svakt synkende.
Gjennomsnittlig antall timer trosopplærings-tilbud i menighetene går ned med 5
timer fra 2017.
Deltakelsen i utvalgte trosopplæringstiltak går ned med 3 % fra 2017.
Samtidig viser rapporten at de fleste av tiltakene som fungerer bra, er tiltak som var på plass
før trosopplæringsreformen som spyttet hundrevis av millioner inn i arbeidet med å gjøre
barn og unge til kirkegjengere.
Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i
befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.
Men det er også andre tegn på sprekker i byggverket til folkekirken. Stadig færre går jevnlig
til gudstjeneste, de fleste kommer for en anledning eller at det skjer «noe ekstra».
I enkelte sokn er det knapt barn i kirkene.
«Finnes det for eksempel nærmest ikke barn i et sokn vil de fleste tallene peke nedover»,
heter det i en tilbakemelding fra Hamar bispedømme. »
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.
Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for
kommentarfeltet. Disse finner du her.
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Dag Ragnar Pettersen • for 6 timer siden • edited

Hadde urkirken blitt ledet av dagens prester og biskoper hadde kristendommen vært en
historisk fotnote som kun arkeologer og historikere hadde hatt kjennskap til.
Kirken ledes i dag av selvutslettende ledere med en grenseløs selvutslettende naivitet overfor
islam. En religion der kristne forfølges i dens navn.
24 △

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Dag Ragnar Pettersen • for en time siden • edited

Urkirken var ledet av mennesker uten teologisk embedseksamen, mennesker som var
hengivne til den troen de noen ganger måtte ofre livet for. I de svale bispekontorene er
det godt å være, og ingen forventer at du skal tro på budskapet som har gitt deg din
karrière, eller ofre noe som helst for å gjengjelde det du har fått.
2△

▽ • Svar • Del ›

Busserull • for 5 timer siden

Hvem vil ha noe med den norske kirke å gjøre når det eneste prestene tenker på er å ta inn
enda flere muslimer?
Prestene har tatt sitt valg og snudd ryggen til sine egne.
17 △

▽ • Svar • Del ›

Ibliis • for 6 timer siden

Vi har fått kunnskap og innsikt som kolliderer med en 2000 år gammel overtro.
Eventyr som gikk hjem i gamle hjerner.
Dessverre så kommer ny og verre overtro importert med innvandring til Norge.
Og denne 1400 år gamle overtro trives i ødelagte sinn.
8△

▽ • Svar • Del ›
Apropos > Ibliis • for 6 timer siden • edited

Enig i det, men min hjerne takler fint ny kunnskap sammen med kirken som en
instuttisjon som setter en fin ramme rundt dåp, bryllup, begravelse etc uten at jeg
trenger å tro på selve religionen. Problemet er at den samme kirken har blitt politisk aktiv
på venstresiden, og som borgelig er den kombinasjonen uaktuell, og jeg har derfor meldt
meg ut.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Apropos • for 42 minutter siden

Flott at du har meldt deg ut, men idag er høyresiden til forveksling lik
venstresiden.
1△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
W.Kirkehøyden > Ibliis • for 6 timer siden • edited

Er du klar over følgende fakta? Alle de nasjoner flyktninger vil inn i har har kristen
kulturarv, også Norge og vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som
fikk den Hellige Ånd i åkeren, les om ham. Sosialistene har bare hakket løs på alt som
er godt, og nå omfavner de islam, som også bare har produsert tilbakestående "shit
holes," som venstresidens politiske slektninger. Fattigdom, despoti og massive
folkemord.
De land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen,
alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var
kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om var jøde. Jøder har produsert en
superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.
Du gjentar gjentar en klisje som du bare har plukket opp uten en eneste refleksjon, og
mange med deg. Og før du kommer med flere tankeøse standardsvar, fortell meg hvilke
av mine fakta ikke stemmer.
6△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
W.Kirkehøyden • for 6 timer siden • edited

Den har for lengst opphørt å være en kristen kirke, men er ett marxistisk "shit hole." Berge
Furre som var DDRs største fan, der hvor kristen tro var kriminalisert. Så falt despotiet, og han
blir prest, og er nok "the gang leader." Ny bisp skulle utnevnes, Furre vil ha: "Ei homoseksuell
kvinna, som tala nynorsk." Hva har det med feriepengene til jernbanefunksjonærene å gjøre?"
Det som er ille er at de har startet å presse frimenighetene og oss evang. kristen. Om min
menighet bare starter en dialog, skal jeg marsjere ut. Har noen venner i Ohio, der kom presten
med utspill, de sparket ham. De er OK med muslimer,deres profet krever henrettelse av
homofile, Jesus befaler oss å elske vår neste.
"Kirken" velsigner sodomi og grov synd, støtter folkmord på det ufødte liv. Fremmer
erstatningsteologi, fornekter Guds løfter til Israel, og er i seng med deres fiender, som har
lovfestet jøde utryddelse. De leser høyt fra koranen også i Nidaros Moskeen. Og under terror i
Sri Lanka høres sjefsbipa ut som at alt ville vært OK, om de hadde ventet til påsken var over
https://www.nrk.no/urix/__k...
7△

▽ • Svar • Del ›

P54 • for 4 timer siden

DNK har vært død lenge. Sekulære politikere har innsatt PK prester og biskoper som ikke
lenger taler Guds ord, men er lakeier for politikerne, vier likekjønnede og ønsker Islam
velkommen. Først når forfølgelsene kommer vil folk igjen søke Gud, men det spørs da om DNK
har noe å tilby. Det er prester og biskoper som først må omvende seg og stå for det Bibelen sier
og ikke det politikerne sier.
4△

▽ • Svar • Del ›

john • for 6 timer siden

Har ingenting å si for meg, men jeg er redd islam "tar over" for statskirken. Det kan bli et
mareritt!
4△

▽ • Svar • Del ›

Tøffa • for 4 timer siden

Folk gidder rett og slett ikke å gå i kirken for å høre SV's partiprogram.
Spark SV-prestene og få politikken ut av kirken.
Gudstjenester skal ikke være om klimahysteri og reklame for asylbløffen.
3△

▽ • Svar • Del ›
Lumix > Tøffa • for en time siden

Takk gud for at jeg tok meg sammen og meldte neg ut her i vår fra aktivist kirken.

△ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn • for 5 timer siden

Gudstjenesten er tilpasset fjøsstellets behov.
Kan vi få Gudstjenester etter arbeidstid og om ettermiddagen søndag?
Før traff folk hvernadre på kirkebakken.
Nå brukes de media for kontakter.
Dessuten blir folk forvirret når kristne omfavner islam.
De fleste at oss anser islam for å være hedenskap og det stikk motsatte av kristendom.
Kirken har seg selv å takke.
3△

▽ • Svar • Del ›

Olsen • for 5 timer siden

Den norske kirke graver sin egen grav ved å være islam sin nyttige idiot. Islam har drept mer
enn 60 milloner kristne siden den pedofile profeten startet voldsideologien. Bare idioter er
venner med og viser toleranse overfor sine fiender.
3△

▽ • Svar • Del ›

Leif Olsen • for 4 timer siden

Det som skjer nå i vestlige samfunn skyldes mangel på fast forankring. Hvis vi kunne gått 15 år
tilbake i tid og spurt folk om holdninger, ville de svart noe ganske annet enn i dag, mer i tråd
med vestlig tradisjon. Det har skjedd en voldsom forskyvning i holdninger, i oppfatning av hva
som er rett og galt, kort og godt en dramatisk forandring i verdisyn. Dette skyldes at vestlig
verdisyn ikke har noen forankring uten kristendommen, derfor kan den umerkelig endres over
tid når den kristne forankring fjernes.
Jeg er medskyldig, for jeg trodde også at vestlig, ateistisk humanisme bare var et kristent basert
verdisyn uten det religiøse innholdet. Men jeg burde sett at humanismen var en femtekolonne i
vestlige samfunn, det fremgår tydelig av det hatet som den viser mot kristentroen. Selv om den
tradisjonelle ateistiske humanismen hadde utgangspunkt i kristent verdigrunnlag, så har den
gjort alt for å distansere seg fra kristendommen, og har stått i fremste rekke i å ødelegge
grunnlaget for kristen tro i vestlige samfunn.
Kjernen i det kristne livssynet er uforanderlig til alle tider. Det er den eneste faste forankring vi
har for verdier som likeverd og menneskeverd. Legg nøye merke til når ateister og ikke-kristne
snakker om likeverd: For dem handler det om like muligheter, like rettigheter, lik inntekt, kort
sagt, materiell likhet. For kristne handler likeverd om at mennesker har verdi i seg selv,
fullstendig uavhengig av sosial status, fordi alle er likeverdige overfor Gud. En slik
likverdighetsidé er umulig i humanismen.
5△

▽ • Svar • Del ›

Jon H • for 5 timer siden • edited

Vi har det for godt. Kommer vanskeligere tider strømmer gjerne mange tilbake til kirken, da de
blir mer opptatt av eksistensielle spørsmål. Men kirken må ta grep, forandre gjerne både på
konsept, liturgi, hvordan kirkene brukes, forene kirkelige tradisjoner med kultur og ulike
arrangementer - generelt la kirkene være mer åpne og tilgjengelige, ikke bare stengte og
mørklagte mesteparten av tiden.
2△

▽ • Svar • Del ›

André Rohde Garder • for 6 timer siden

Påfuglene får som fortjent, ugudelige som de er.
2△

▽ • Svar • Del ›

Wolfenstein • for 6 timer siden

Halleluja, hosianna!
Nesten ingen land i Euripa har statsfinansiert relegion.
La alle betale for sin egen overtro.
2△

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 3 timer siden

Ludvig Nessa må bli kirkens overhode i Norge, bare han kan velge ut ekte prester og biskoper.
2△

▽ • Svar • Del ›

Nils Lindheim • for 6 timer siden

Feite, rike og frie folk søker skjeldenere religion enn sultne, fattige og ufrie
1△

▽ • Svar • Del ›

Lyse Tanker • for 6 timer siden

For ca. hundre år siden fikk kirkens menn - som de var den gangen - en ny åpenbaring som
ville ha reformert og fornyet troen og vist veien videre, budskapet heter "Vandre mot Lyset!".
Her forklares sammenhengene i all tro og forskjellen på det åndelige og det fysiske
virkeligheten, Lyset og Mørket.
Fordi budskapet ble til i vår del av verden, og er bygd opp gjennom spørsmål og svar, blir
Kristendommen viet mye plass der. Leste verket for første gang på dansk i 1981 og ble verdig
overrasket over at dette fantes, men ikke var kjent av folk flest. Verket er oversatt til norsk og
kan leses på denne adressen: https://www.thelight.net/va...
1△

▽ • Svar • Del ›
Kaj R. Nilsen > Lyse Tanker • for 3 timer siden

Man trenger ikke å lese mye av dette for å se den klassiske hedenske babylonske
kabbalistiske regla: det handler om evigheter (milliarder av år) mellom hver skaperdag,
og det handler om numerologi (to og to, toheter osv) og om det uendelige
"verdensrommet". For ikke å glemme at dette budskapet kom gjennom "medier".
Dette er farlige fantasier direkte fra demoniske krefter - garantert. Siden 1875 og
Madame Blavatsky fikk vi masse slike greier kanalisert gjennom diverse godtroende folk,
som f.eks. Shirley MacLaine's "Out on a Limb", og et lass av "UFO-erfaringer" som f.eks.
Whitley Striebers "Communion", og for ikke å glemme "A Course in Miracles".
Siden har vi fått en nesten uendelig strøm av svada fra alskens New Age-folk som f.eks.
Eckhart Tolle med sitt "The Power of Now" som skal åpne en opp for en dypere sjelero,
og folk som snakker om å være "sentrert i seg selv" osv. Åndelig selvhjelp er greia, og
det er snakk om å komme i kontakt med diverse åndelige "krefter" som skal veilede en.
Det virker som det hver dag fødes en ny liten "falsk profet" som skal frelse verden.

les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
M. > Lyse Tanker • for 4 timer siden

Stemmer det med profetiene i Skriftene?
Gud forutså det som kom til å skje ved Sitt Forsyn, derfor er det snakk om mange
hundre år gamle profetier som nå oppfylles i økende grad. Det står også om at mange
falske profeter skal stå fram, som villeder folk. Profetiene i Skriftene står ved lag, disse
kan gjenkjennes ved nåtidshistorien og den samlede verdenshistorien.
Spesielt Israel som er Fikentreet og jødenes historie samt Guds handlinger med dem og
de kristne i løpet av historiens gang.
Gud taler direkte til oss via Skriftene, menneskene har nok en tendens til å forkludre det
som står der. Et kjent forhold i Skriftene, samtidig som det advares sterkt mot slikt. For vi
har alle et ansvar når det gjelder forholdet til Den Allmektige Gud, der Kristus Jesus Selv
skal dømme både levende og døde når den tiden kommer.

△ ▽ • Svar • Del ›
Arnhild Gjendem • for en time siden

Men JESUS LEVER! Han er ikke lenger i grava, men er oppstanden! HALLELUJA!!!!
Kristendommen som Norge har bygget på og fortsatt skal bygge på ifølge Grunnloven, er ikke
dø og kommer heller ikke til å dø om kirken dør!
HALLELUJA!!!!
Vi har nylig feiret både Påske og Pinse til minne om Jesu soningsdød for oss på korset og
Jesu oppstandelse OG Den Hellige Ånds komme! Vi har fortsatt skattene og vi finner dem i
Bibelen!
Fatt mot, finn frem Bibelen din og les! Begynn i Det nye testamentet! Du vil bli oppmuntret, frelst
og glad om du leser og tar imot budskapet!
Om ikke folket får budskapet i kirken kan vi gå direkte til Bibelen og møte Jesus der!
1△

▽ • Svar • Del ›

Kaj R. Nilsen • for 3 timer siden • edited

Fader vår, du som er i himmelen.
-Men hvor er denne himmelen, der vår himmelske Far er?
På en roterende jord som beveger seg i minst 4 retninger samtidig, gir det ingen mening at
Jesus løftet sine hender oppover og så opp mot himmelen, idet han henvendte seg til sin Far i
sin yppersteprestlige tale.
"Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet.
Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, likesom du har gitt ham makt over alt
kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de
kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." -Joh.17.1-3.
Heliosentrismen kom fra det gamle Babylon, ble adoptert av Fariseerne, innbakt i Talmud og ble
fundamentet for den ritualmagiske Kabbala, "gjenoppdaget" av Nikolaus Kopernikus - og vips,
der mistet vi sannelig meg hele kartet.
Den som ikke vet hvor han er, er per definisjon forvirret.
Og hva skal man med kompass dersom det ikke finnes noe kart?
Har du bare én åre kan du ro så det fosser, men du kommer ikke av flekken.
les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
William Steffensen > Kaj R. Nilsen • for en time siden

I det romerske septeret finner vi også en kule som illustrerer den runde jord! Paulus var
en høyt utdannet jøde som arbeidet for romerne. Han hadde antagelig god kjennskap til
det romerske verdensbilde da han hadde god kontakt med romerske topper. Det er også
hans utdannelse som bevirker til spredningen av kristendommen i romerriket selv om
Peter ansees som kirkens første pave.
Men, fokuset lå ikke på verden utenfor mennesket, men heller verden i mennesket!
Kunnskapen om den tidlige kirken er dessverre svært fragmentert og det vi vet er
desverre farget av århundrers ørkenvandring der selv troen på en flat jord en kort tid
også fikk fotfeste i Roma! Så stor var forvirringen, noe som viser hvor langt kirken kom
fra sin opprinnelige lære!
Men hva som var essensen i den første kirke er det få forunt å begripe, men det hadde
neppe noe med den heliosentriske eller den senere geosentriske modell å gjøre i det
hele tatt! Det var neppe tema!

△ ▽ • Svar • Del ›
M. > Kaj R. Nilsen • for en time siden

Bedrag.

△ ▽ • Svar • Del ›
Knut Rasmussen • for 4 timer siden

Hvorfor er store deler av den vestlige kirke fiendtlig innstilt mot Israel?
Er det jødehat? Nei det er den nye teologien.
Mange sannheter er snudd opp ned i våre dager. Det skal ikke hete Vår Far, men Vår Mor.
Vi skal tilbe Abrahams og Ismails Gud, ikke Abraham, Isak og Jakobs Gud.
Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne De liker ikke at Jakob fikk
navnet Israel.
Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land.
Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal
motarbeides (boikott).
De er allerede fjernet på arabiske kart.
Dnk støtter gjerne palestinerne og dermed også terrororganisasjonen Hamas.
Disse nye tankene kom vel inn med at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også
være at mange av de venstreekstreme (m-l ere/marxsister) gikk inn i prestestillinger hadde
betydning for denne utvikling .
Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå, ikke i det kommende (min
gjenløser se Jobs bok).
Det er blitt en aggressiv teologi, en som vil gjennomføre endringene raskt.
Det er en marxistisk utformet kristendom, kalt frigjøringsteologien.
I koranen står det at Jesus er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen
som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam.
Det eneste som skiller en vel at muslimene ikke aksepterer at Jesus er Guds sønn.
Vi har dermed fått bare en religion og religionskriger blir en umulighet.
Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i
2030.
En er iferd med å rive ned symboler. For eksempel har noen funnet ut at Hellig Olav er egentlig
var en sadist.

△ ▽ • Svar • Del ›
Nasjonalpatriot • for 5 timer siden

Forklaringen er meget enkel. Den norske kirke sine prester og ledere undergraver seg selv.
Dette gjør de ved å være mye mer opptatt av å fremme «Politisk korrekte» samfunnsspørsmål
og inkluderende globalisme, enn jordnære og sentrale kristen-religiøse saker.
Med andre ord: Kirken graver sin egen grav.

△ ▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim • for 5 timer siden

Denne døden for den norske kirke har da pågått de seneste 50 år. Fra ca da ikke-vestlig
innvandring til Norge startet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Poulsen • for 5 timer siden

Kirkens mulighet ligger i å steinhardt ivareta sin menighet. Men Kirkens øverste ledelse er kun
opptatt av å omfavne en annen religion (som ikke tåler konkurrenter). Da er det like greit at
Kirken avvikler seg selv. Hvem vet, kanskje gror det opp noe som er mer levedyktig...?

△ ▽ • Svar • Del ›
storbanditt • for 5 timer siden

Tor Jørgensen....lol...
Litt av en ambassadør for kirken...lol..

△ ▽ • Svar • Del ›
TorOle • for 6 timer siden

Er vi ikke et kristent land? Åpenbaringen 17 og utover forteller jo om dette for de som tror.

△ ▽ • Svar • Del ›
NorroenaSentinel • for 6 timer siden

Hedendom og fertilitetskulter it is

△ ▽ • Svar • Del ›
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22 kommentarer • for 5 timer siden

68 kommentarer • for 3 timer siden

Vegard Kriken — I NRK saken sier Sogn:

Bagatello — Byen har vist omsorg for en familie

Avatar"Anne-Karin Sogn i Fjellinjen sier hun jobber for
hver eneste krone hun tjener."Yeah …
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hvilke holdninger vi …
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84 kommentarer • for 2 timer siden

31 kommentarer • for 3 timer siden
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