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n – Jeg kan nesten 

ikke vente til avisen 

kommer hver fredag. 

Og da leser jeg alt sam-

men. Vi er to, så den 

ene må vente på den 

andre. Det er et av ukas 

definitive høydepunkt.

KVINNE, Vestlandet

n – Takk for en kjem-

pegod avis. Dere gjør 

som dere sier og taler 

der andre tier.

MANN, Sørlandet

Brev til 
RedaksjonenVISJON NORGE: 

«Hovedstaden med 
pastor Torp» har 
startet opp igjen et-
ter sommeren. Også 
denne sesongen er 
det mange spen-
nende intevjuobjek-
ter å se fram til.

AV TRINE OVERÅ HANSEN,  
trine@idag.no

n Sesongstart var man-
dag 22. august og pro-
grammene sendes hver 
mandag fra kl 19 på TV 
Visjon Norge.

I tillegg til en del hemme-
ligheter vil følgende ledere 
i ideologi og samfunn være 
gjester i høstsesongen 
2022, noen av dem med 
flere episoder:
– Janne Haaland Matlary, 
professor i statsvitenskap 
ved Universitetet i Oslo.
– Sylvi Listhaug, leder av 
Fremskrittspartiet og stort-
ingsrepresentant.
– Bjørn Kjærand Haug-

land, administrerende di-
rektør i Skift Norge -  som 
representerer industriens 
15 største selskaper. Han er 
alt lagt ut.
– Ann-Kristin Ytreberg, 
administrerende direktør 

Miljøfyrtårnet.
– Reidun Kjelling Nybø, 
generalsekretær i Norsk 
Redaktørforening.
– Birthe Maria Eriksen, 
professor II ved OsloMet.
– Eigil Jespersen, leder 

av «Venner av Israel i 
norsk arbeiderbevegelse» 
(VINA).
– Einar Columbus Salves-
en, psykologspesialist.
– Todung Mulya Lubis, 
Indonesias ambassadør.
– Alon Roth, Israels 
avgåtte ambassadør.
– Amal Yahya Almoalimi, 
Saudi-Arabias ambassadør.
– Amr Ramadan, Egypts 
ambassadør.
– Marc Nathanson, USAs 
ambassadør.
– Yi Xianliang, Kinas am-
bassadør.

Norge IDAG har fått an-
ledning til å legge ut i pa-
piravis og på nett fra denne 
bane-brytende journalistikk 
av diaolog-intervjuer.

Ny sterk sesong med «Hovedstaden»

JØDENE SKAL HJEM!

INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM
Pb. 33, 3167 Åsgårdstrand – Tlf. 62 57 33 33 – www.icej.no – post@icej.no 

Giro: 6230.05.60240

Vær med og rydd en vei for Herren! Vis omsorg for 
det jødiske folk. Bli delaktig i Guds endetidsplaner i 
Israel. Støtt det kristne alternativet!

627983

Gi en gave 
til Norge IDAG

VISJON NORGE: Janne Haaland Matlary, professor i 
statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, åpnet den nye 
sesongen med programmer i «Hovedstaden med pastor 
Torp».  Skjermdump: tvvision.no

ORDET IDAG
Fra Andaktsboken  

Ordet IDAG av

Henrik Røykenes

Å tilhøre Guds levende menighet på jord, er en 
stor Guds nåde og enorme rike velsignelser. 
«Guds menighet er jordens største under!» sier 
Ronald Fangen i sin mektige salme. 

Ja, dette er sant. Da Gud hadde oppreist Jesus, 
sin Sønn fra graven, «satte han ham ved sin 
høyre hånd i himmelen». v. 20b. Han satte han: 
«over all makt og myndighet, over alt velde og 
herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke 
bare i denne verden, men også i den kommende» 
v. 21. Denne posisjonen har Jesus fremdeles.

Gud har lagt alt under hans føtter, v. 22. Ordet 
IDAG forkynner om Jesus og hans levende me-
nighet på jorden; Etter at Faderen hadde satt ham 
ved sin høyre hånd i himmelen, «gav han ham som 
hode over alle ting til menigheten, som er hans 

legeme, fylt av ham som fyller alt i alle». 

Menigheten kalles i NT for Kristi legeme. Et 
legeme har mange lemmer. Lemmene på Jesu 
legeme er hvert enkelt troende menneske, over 
hele jorden. Jesus Kristus er hode for alle lem-
mer på dette sitt legeme. At han er hode, betyr at 
hvert enkelt lem, alle troende, er avhengig av han. 
Hode og legemet er sammenføyet av Gud og kan 
ikke skilles. Menighetens hode, Jesus, er i himmel-
en, og hans legeme, menigheten, er på jorden.

De har et troens og Åndens samfunn med hveran-
dre. Og de synger med salmedikteren:» Nei for 
all den ting jeg visste kan jeg aldri Jesus miste». 
Der hodet er, der er også legemet. De troende er 
«--satt med Jesus i himmelen». Ef. 2:6. Men, der 
legemet er, der er også hodet. Jesus vil ikke miste 

en eneste av sine jordiske lemmer. Hodet må ha et 
legeme å fungere igjennom.

Jesus er sammen med sine troende når menighet-
en samles: «Der to eller tre er samlet i mitt navn, 
der er jeg midt iblant dem», sier han i Matt. 18:20. 
Som hodet er avhengig av et legeme til å virke i 
og gjennom, er også Jesus avhengig av sitt lege- 
me, menigheten, for å virke i verden. Han har bruk 
for vår munn for å tale sitt evangelium, og våre 
hender til å gjøre sine gjerninger, og våre føtter til 
å gå sine ærend. 

Kjære leser! Er du et lem på Kristi legeme? Hvis 
ikke bør du bli det. Du har bruk for Jesus og Jesus 
har bruk for deg!

«-- Alt la han under hans føtter, og gav han som hode  
over alle ting til menigheten, som er hans legeme,  

fylt av han som fyller alt i alle». 
Ef. 1:22-23


