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En bevegelse mot evangelisk tro. 

Gideon bidrar i denne prosessen.

Les mer på side 30-31.
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Inspirerende bibeltimer og etter-
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Gideons landsmøte  i Stavanger.
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Søk på Gideon 
VIPPS: 19938

The Gideons 
International 
in Norway

Bildet til venstre:
Dag Taubo deltok 
sammen med flere 
andre fra Gideon på 
"Sommerfestival" i Oslo 
i slutten av august. Du 
kan lese mer om dette 
i neste nummer av 
Gideonbladet.

Forsidebildet:
Jesus-statuen fra Rio 
de Janeiro, Brasil.
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The Gideons 
International 
in Norway

Side 6-11 Side 12-13

Side 18-19 Side 19-21

Side 32-33 Side 36-38

Odd Sverre Hove skriver en 
"analyse" av Bibelens Gide-
on - en av Israels helter.

Les sterke vitnesbyrd fra 
inn- og utland.

Jarle Haugland i Tro & Medier 
forteller om arbeidet med å 
gjøre Jesus mer synlig. 

Hans Aage Gravaas, leder 
for NORME, forteller en 
nydelig historie om "Bibel-
mannen".

Arvid Aasen deler erfaringer 
fra arbeid i organisasjonen 
"Jesus til Europa".

Landsmøtet i Stavanger 
ble en flott konferanse til 
oppmuntring for alle som 
tok veien dit.
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GENERALSEKRETÆR Steinar Hopland

Kjære medlem og Gideonvenn

Gideon og The Gideons International 
in Norway (vårt offisielle navn nå) trenger 
gjerne ikke være et navn på alles lepper. 
Vi har ikke tradisjon for å være et lysende 
merkenavn eller være prangende på andre 
måter. Gideon skal være et navn kirkelede-
re og mennesker med ansvar i den kristne 
kirke forbinder noe positivt med. Noe som 
skal smitte over på de som kalles til å bli 
medlemmer og Gideonvenner. De som vil 
støtte oss med midler og i bønn skal også ha 
kjennskap til oss. Vi kan ikke bli glemt!

Aller helst bør navnet assosieres med at 
Gideons menn og kvinner er personer som 
jobber trofast for at den viktigste kunnskap 
på jorden fordeles til alle som er interessert. 
Flere medlemmer har de siste årene lagt 
merke til at enkelte i posisjoner hvor man 
hadde forventet kjennskap til oss, ikke had-
de det. Det vil gå utover den samhandling 
vi tenger å ha med kirker av ulike slag. Fra 
den landsdekkende norske kirke og de store 
frimenigheter, til de mindre forsamlinger 
og bedehus. Disse evangeliske menigheter er 
våre medspillere. Gideon, deres forsterkning 
og forlengelse ut mot de ca. 10 arenaer som 
nå er definert som våre virkeområder. 

Det er derfor administrasjonen har job-
bet med å kontakte de øverste ledere i disse 
sammenhenger; de 12 biskoper og deres pre-
ses, topplederne i frikirkene, og andre. En 
stor variasjon finnes, fra den tradisjonsrike 
russisk-ortodokse kirke i Norge til den frem-
adstormende Hillsong. Noen gode samtaler, 
og flere hyggelige tilbakemeldinger har blitt 
resultatet av dette. 

Når temaet er kirke må vi erkjenne det 
sørgelige at flere av disse ser ut til å slite med 
sitt interne samhold. I alle fall om vi skal 
tro avisen. Det ser ut til i Bibelen at gjensi-
dig respekt og tett lagspill var et kjennetegn 
på den første kirke, riktignok med enkelte 
kraftige meningsutvekslinger. Antiokia i det 
nordlige Syria var det første sted hvor bud-
skapet om Jesus slo rot i hele samfunnet. Det 
var her Hans disipler for første gang ble kalt 
«kristne». Røttene til vår vestlige kristendom 
finnes i denne byen og ikke i Jerusalem. Det 
var fra denne byen Paulus reiste ut for å spre 
evangeliet til Europa og til oss (Ap.gj. 11,26). 
Man ville ut med Ordet, sprenge grenser. 
Mange meldte seg for å ta del i dette. 

Det som vant den gamle verden for Kris-
tus var ikke bare budskapet, men måten de 
kristne forholdt seg til hverandre på. En ny 
type adferd midt i datidens dekadente sam-
funn.  Kjærligheten var stor og uten stengs-
ler midt i en virkelighet som bare kjente hat 
og konkurranse. Kan menighetene vi er med 
i, og våre folk ute i felten, formidle noe av 
det samme i 2021? I så fall bringer vi til torgs 
en mangelvare i vårt samfunn hvor stadig 
færre ser ut til å satse på Gudstro. 

Den norske kirkes situasjon berøres i 
dette bladet, norsk misjon i Europa kommer 
vi inn på, vitnesbyrd hvor vårt arbeid reflek-
teres kan leses. Er det fortsatt interessant å 
trykke bibler? - spør vi. Et fyldig referat fra 
det som skjedde under Landsmøtet i Stavan-
ger i sommer, og annet Gideon-stoff følger. 
God lesning!
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LANDSSTYREFORMANN Per Inge Langeland har ordet -
vi gir deg et utdrag av hans årlige rapport til det internasjonale 
styret i TGI:

"Overgi din vei til Herren, stol på Ham, 
Han skal gjøre det!" Salme 37,5

Vi har dette året erfart Herrens handlinger 
utført gjennom det norske forbundet.  Han 
har kalt oss til en spesiell tjeneste, nemlig 
vårt medlemskap og de kjerneverdier og de 
målsettinger som følger med i The Gideons 
International. Vi har fått et nytt og motivert 
styre, klar til både å tjene organisasjonen og 
styrke den der det er nødvendig. Vi har en 
kompetent og erfaren generalsekretær, og 
medlemmer som nå ønsker å gjøre mer for å 
nå ut til folk med Guds Ord.

Vi er i gang med å forsterke arbeidet i visse 
deler av landet og trass i spesielle utfordrin-
ger i enkelte avdelinger er vi optimistiske. 
Vi går på Herrens løfter! Vi har hatt en 
positiv utvikling i forbundet på tross av de 
restriksjoner vi har vært underlagt i over 
et år. De rapporter som er utarbeidet viser 
oss oppmuntrende hendelser hvor det bl.a. 
har blitt et sterkere fokus på den personlige 
evangelisering. Også bønnefellesskapet, som 
til dels har skjedd i nettmøter har blitt en 
inspirasjon for oss i disse tider.

Noen høydepunkter:
l Noen avdelinger har fått mulighet til å 
distribuere NT til flere ungdomsskoler
l Nye medlemmer er blitt rekruttert
l Vår finansielle situasjon er bedre enn det 
vi hadde forventet. Mange større og mindre 
gaver er mottatt
l Kvinnene har gitt betydelige bidrag gjen-
nom sin bibel-distribusjon og sine bønner
l Antallet Gideon-venner har holdt seg 
stabilt i perioden
l Noen avdelinger hadde like mange møter 
som under et normalt år, men da nettbasert
l Strategiplanen er revidert og vedtatt med 
varighet frem til 2025; vi har en forventning 

om at den skal motivere medlemmene til å 
øke sin innsats.
l Et nytt styringsdokument om kommu-
nikasjonsstrategi er utviklet med det mål 
å sikre en konsistent kommunikasjon både 
internt og eksternt.
l Gideon har vist igjen gjennom artikler og 
intervjuer i kristne aviser og andre medier
l Et nytt brohode er etablert i Nord-Norge 
etter mange år med liten aktivitet og uten 
vekst i medlemstallet.

Vi har et bønnebehov på mange felter: 
Vi ber om flere medlemmer, at vi vil klare 
å fremstå som klare og sterke vitner for Kris-
tus, at flere av våre medlemmer aktiverer seg 
mer, at svake avdelinger må bli fornyet og 
styrket, at den regionale organisering må gi 
gode resultater for arbeidet, at vår adminis-
trasjon må gis kraft og overskudd.

Et vitnesbyrd
Trond arbeidet som kranfører, men slet med 
mye motgang i livet. Mye av problemene 
hadde han skapt selv gjennom sin livsførsel. 
En dag da han skulle ta en båt opp til Ham-
merfest fant han et NT fra Gideon på luga-
ren. Han begynte å lese og tok boken med 
seg da han gikk i land. Han fikk kunnskap 
om Jesus og tok imot Ham som sin person-
lige frelser! Han betrakter seg selv som et 
tapt får som ble gjenfunnet av Jesus. Det ble 
starten på et nytt liv for Trond. Beslutningen 
satte ham på det riktige spor. I dag arbeider 
han i et bilpleie-firma, stadig ivrig etter å 
vitne for mennesker han møter på jobben. 
Han takker Jesus for denne forandringen i 
livet og takker Gideon for Ny-testamentet 
som lå på lugaren. Gud være lovet!
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Landsmøtet i Stavanger

- Vi ble mer grunnfestet
Og vi ble bedre kjent, alle vi som kom til Stavanger de siste dagene av juni 
til Landsmøtet.
For et flott konferansesenter vi hadde i IMI Forum!
For et hotell, med sine 21 etasjer!
For en landsmøtetaler! 

En Gud-benådet forkynner
La meg starte der – Oddvar Søvik, denne 
tidligere presten i Den norske kirke, senere 
frikirkepastor i flere menigheter, forfat-
ter av et stort utvalg bøker om vår tro og 
praktiseringen av denne, og en ettertraktet 
foredragsholder. Hans utlegning av Bre-
vet til Kolossernes første kapitel om det å 
være stødig i troen og det å stå frem som en 
troende, og håpet evangeliet gir – en detal-
jert beskrivelse i hva dette håp består i, var 
uovertruffen forkynnelse! Det er ikke sjelden 

at konferansedeltagere som både har reist 
langt og tatt en sen kveld, en gang iblant 
lukker øynene under et foredrag. Da er det 
ikke alltid fordi de er i bønn for foredrags-
holderen…. Vi satt denne gangen i Storsalen 
på IMI Forum på Tjensvoll som tente lys. 
Med ørene på stilker. Dette måtte vi få med 
oss! Jeg kom på ordene fra 1. Korinterbrev: 
Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg 
erkjenne fullt ut. Det handler om det store 
som skal skje oss i en ukjent fremtid. Jeg fikk 
smake litt på den følelsen under Oddvars 

Foto: Oddbjørn WettelandLandsmøtetaler, Oddvar Søvik.
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Bibel-timer. Han la blad etter blad til side 
for oss og belyste et par av de mest kreven-
de tema en evangelist kan få seg forelagt; 
hvordan kan vi bevise Jesu liv, hvordan kan 
vi snakke om det til de antagonistiske? Hva 
består det kristne håp i når man skal be-
gynne å bli konkret, og hvordan tar det seg 
egentlig ut for oss i det nye Jerusalem?
Denne taleren må vi få tilbake til Gide-
on-samlinger; var rett og slett det enstemmi-
ge krav til generalsekretæren. Skaff oss mer 
av den mannen! Vi kunne også sagt: Rop 
det ut med hjertets jubel! Den ble for øvrig 
sunget senere.

Strøkent arrangement
Når vi så setter denne opplevelsen inn i en 
ramme av et førsteklasses konferanse-senter 
med Eli Anne Fossdal i spissen, en sanger 
med Tom Jones kvaliteter i stemmen, byens 
egen Dagfinn Egeland, vår egen Geir Harald 
Hjelleset som trakterte piano og el. orgel på 
en profesjonell måte, Elisabeth Gjerde som 
sang som og lignet en engel - og en bevert-
ning fra hotellets side som også høynet inn-
trykket -ja, da må vi si oss strålende fornøyd 
med Stavanger oppholdet. 

Og så var det møtene da. To styremøter ble 

det plass til, ett med det gamle og ett med 
det nye styret – både på manns og kvinne-
siden. Selve Årsmøtet for begge grupper, 
og flere sekvenser med plenumsmøter både 
på dagtid og kveldstid. Formannsmøtet på 
fredag ledet av Per Inge Langeland. I den-
ne samlingen ble forventninger til de som 
leder avdelingene ute drøftet, hvordan vi 
skal møte høst-semesteret offensivt – og en 
rekke spørsmål og svar ble det tid til. At 
formannsjobben kan være krevende i disse 
tider er hevet over tvil. Vi er litt færre aktive 
medlemmer enn før, vi er noe eldre og vi har 
noen i tillitsverv som har sittet lenge i sine 
roller og har bedt om avløsning. Gruppen på 
40 som deltok i Årsmøtet fikk det som trolig 
var gode redegjørelser fra styret. Det kom 
også tilfredse ytringer rundt dokumentene 
«Ny strategiplan frem til 2025» og det andre 
«Vår kommunikasjonsstrategi». Noen inn-
legg fremhevet også viktigheten av å benytte 
de sosiale medier enda sterkere – og hvordan 
kommunisere ut bedre til dem som fore-
trekker å bruke sin smartphone til alt.

Nesten «business as usual» 
Det er besynderlig, men likevel et faktum, at 
økonomien slett ikke er så verst i et arbeids-
år som strekker seg fra 1.6. 2020 til utløpet 
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av mai i år. Mindre kirke- og menighets-
inntekter så vi, færre gaver til vårt hellige 
formål i antall. Men det ble kompensert med 
at flere gaver var spesielt generøse. Dette er 
korona-tidens bakside og de overraskende 
lysglimt i samme periode. Det skal nevnes 
at vår økonomi var et sterkt bønntema helt i 
starten da vi ikke helt visste hva denne epi-
demien var for noe. Det er makt i de foldede 
hender, det er navnet på salmen vi sang – en 
tittel vi som forbund kan underskrive. 

Navne-endringen som har vært vars-
let ett år i forveien ble vedtatt. Når heter 
vi formelt The Gideons International in 
Norway. Det blir i tyngste laget å bruke i 
den alminnelige tjeneste – der brukes bare 
Gideon. Ordet Norsk er altså helt borte. Det 
heter heller ikke Norsk Gideons Damearbeid 
lenger, det blir feil og for langt. Nå foreligger 
et forslag om, Gideon kvinner. Det ble gitt 
opplysning om at et rekrutteringsarbeid for 
stillingen som generalsekretær var avsluttet. 
Ingen ny ble tilsatt, men nåværende hadde 
blitt spurt om å gå videre, og hadde aksep-
tert. Årsmøtet ble raskt enige om hvordan 
vi skulle fordele årets overskudd. Her ble 
den ytre misjon prioritert, men penger ble 
også avsatt i et fond med tanke på en reserve 
i tider som kan bli trange økonomisk. En 
fender av sikkerhet for våre administrasjons-
kostnader om det skulle knipe senere. Det 
er alltid av stor betydning hvem som sitter 
ved roret i en medlemsorganisasjon, den 
skal være styrt av de valgte representanter, 
ikke av et sekretariat. Per Inge Langeland 
går videre som formann, det arbeidsåret vi 
er inne i blir hans siste i den rollen – val-
gresultatet ellers ser du i egen ramme i dette 
bladet. Det skal nevnes at Reidun Kalleklev 
Grindheim fra vår Hardanger avdeling går 
på som ny leder for kvinnene etter at Aud 
Jekteberg Nordpoll har gjort en fremragende 
og langvarig innsats i samme verv.

Gode innlegg i rask rekkefølge
Av de mange andre gode innslag trekker jeg 
her frem vitnesbyrdet til Tommy Undheim 
som nå også er blitt medlem i forbundet, 
igjen en klar dokumentasjon på at Det nye 
testamentet i seg selv tiltrekker seg de Gud 
vil ha med. Våre to gjester fra TGI, Patsy 
Pigford og Kevin Keck berørte også dette 
emnet i det de la frem i sine video-hilsener. 
De var begge slått over det faktum at bøkene 
vi deler ut ser ut til å føre mange til Jesus. 
Mennesker dette, som i noen tilfeller slutter 
seg til våre rekker, eller veiledes frem til 
menigheter som kan gi dem en trygg havn 
for videreutvikling av den kristne tro. De 
førte frem gode eksempler på dette. To inspi-
rerende kolleger som ga oss mange gode 
argumenter for å gå videre i og for forbundet 
med freidig mot. Et mot vi alltid skal ha. Det 
sa også salmen vi sang senere.

Vi ble minnet om betydningen av å verve 
flere unge medlemmer og Gideonvenner av 
Arnor G. Evensen. Han pekte på, gjennom 
et konsist og motiverende foredrag, den 
praktiske fremgangsmåte. En slags «How-to-
fix-it» manual for avdelinger som i dag har 
en sammensetning av medlemmer preget av 
høy alder med nedadgående aktivitets-kur-
ve. En av våre veteraner som over mange år 
har hatt de fleste tillitsverv, Kjell Rustand, 
kom med anvendelige idéer til hvordan styr-
ke relasjonene våre til kirker og menigheter. 
Han mente vi skulle gå rett på sak, ta mange 
kontakter, fordele oppgavene, og, der vi had-
de fått innpass, opptre som en gjest i huset: 
Lytte, ha respekt for tiden, ikke overdrive 
i bruk av virkemidler og være nøye med å 
takke der vi får noe. Begge disse talere gjor-
de det klart at det kunne være både oppo-
verbakker og nedturer i et krevende arbeid, 
men at vi uansett og alltid, måtte ha blikket 
festet på Jesus. Vi fikk forklart hvordan det 
nye opplæringsprogram «Samtaler» som nå 
lanseres i alle Gideonland, skal anvendes her 
på berget – et eget seminar om dette vil bli 
tilbudt avdelingene i september.

Flere begivenheter
På festmøtet etter en bedre middag i ho-
tellets 21. etasje hvorfra vi så 2/3 av byen, 

The Gideons 
International 
in Norway
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samlet vi oss i Storsalen. Innsettelse av de 
nye styrene ble en flott seremoni ledet av for-
mannen. Avtroppende styremedlemmer ble 
takket. Dagfinn Egeland sang flere sanger 
akkompagnert av Geir; like talende til oss 
enten de var på norsk, svensk eller engelsk. 
Han delte i tillegg egenopplevde hendelser. 
Bysbarn av Stavanger disse to også, slik som 
Gunnar Roalkvam, forfatteren og histori-
keren som i sin innledning til hele møtet ga 
et portrett av byens rike historie med vekt 
på overgangen fra en hermetikkhovedstad 
til status som en enda rikere oljehovedstad. 
Med et blikk fremover, under overskriften 
Quo Vadis Stavanger. Dette ble også en 
leksjon i samtidshistorie hvor mange biter 
falt på plass for elevene i salen til forståelse 
av denne bys helt unike utvikling. Takk 
Gunnar! 

Mot slutten av Landsmøtet snakket General-
sekretæren om vitnesbyrdets betydning og 
i en forlengelse pekte han på det misjonsan-
svaret vi har - og landsmøtets andre offer ble 
gitt. Til sammen ga de to kollekter Gideon 
direkte og gjennom løfter en inntekt på ca. 
en halv million. Etter å ha sett givergleden 
hos denne, tross alt, begrensede deltager-

skare passet det virkelig å synge: O store 
Gud! 
Formannen i Bergen avdeling, Stein Arne 
Haugland tok ellers, på slutten av møtet, til 
orde for at både de tilstedeværende, men 
også mange flere i vår flokk, måtte finne 
veien til det tradisjonsrike Grand Termi-
nus Hotell i Bergen på samme tid neste år. 
Et hotell hvor de lokale gideonitter møttes 
regelmessig i ca 40 år.

De 8 kirker og forsamlinger som ble besøkt 
under gudstjenester om søndagen var alle 
åpen for å lytte noen minutter til fortellin-
gen om Gideons arbeid i vårt land og ute. De 
fleste av dem hadde også sagt ja til å ta i bruk 
kollektbørsen og vise Vippsnummeret vårt. 

Både programkomitéen og lokalkomitéen 
fortjener honnør og blomster for det Lands-
møtet de klarte å få til like etter at landet var 
åpnet for denne slags samlinger. De prak-
tiske detaljer ble igjen for 13. gang smidig 
håndtert av Kjersti Aronsen. Vi reiste for-
nyet og styrket fra Stavanger. Tenk hvilken 
nåde….!

(red.)

Landsmøtesanger var Dagfinn Egeland. Geir Hjelleset akkopagnerte ved piano.
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Tusen takk for eit flott lands-
møte i juni til glede og inspi-
rasjon. 

Oddvar Søvik heldt gode bibel-
timar, og det var godt å få sitja 
under hans talarstol. Generalse-
kretær Steinar A Hopland la fram 
ein flott presentasjon av Gideon 
sitt internasjonale arbeid. Elisa-
beth Gjerde, Dagfinn Egeland og 
Geir Harald Hjelleset, sytte for 
god song og musikk. Kjersti Aron-
sen hadde eit stort utval av testa-
menter og kort, brosjyrer og anna 
med stor aktivitet. Bordfelleskap 
er alltid eit høgdepunkt, med god 
mat og god prat. I 21 etasje, kunne 
me nyta utsikta over heile Stavan-
ger under måltida.

Damesamlingane
Me hadde fire damesamlingar der 
vi som før fekk litt tid for oss sjøl-
ve. Vi vart meir kjende med kva-
randre, utveksla erfaring, liv og 
vitnemål. Me fekk orientering om 
den nyleg oppdaterte handboka 
vår. Den er eit godt hjelpemiddel i 
arbeidet, som eit oppslagsverk.
Me fekk og ein god dialog og 
samtale mellom styret og møtedel-
takarar, om aktiviteten i avde-
lingane. Det var fint å få høyra kva 
som skjer rundt omkring i landet. 
Inger Taubo, avdeling Asker og 
Bærum, hadde undervisning om 
«Bønn». Dette er eit viktig emne 
som opptek oss. Takk til Inger for 

dette! Patsy Pigford, internasjonal 
representant, gav oss vitnemål på 
skjerm. 
Valget av nytt styre den 26 juni, 
enda med eit styre på fire, med 
leiar, nestleiar, tilsynskvinne og 
sekretær.  Me har ingen regionlei-
arar. Dette vert ei oppgåve for det 
nye styret. Me vil takka dei som 
gjekk ut av styret, Aud Jektenerg 
Nordpoll og Tatiana Gresberg. 
Aud har hatt ulike oppgåver og 
verv i mange år, og har vore god 
leiar og vegvisar for oss. Tatiana 
har vore trufast sekretær og styre-
medlem. Me vil takka dei så mykje 
for tenesta.
Kongens ærend har hast. Me veit 
at Herren står med. Han gjev vis-
dom, hjelp og rettleiing.
«..for Eg vil vera med deg», sa Her-
ren til Moses. 2.Mos.3.12

”
Det er så godt å 
få møta med-
arbeidarar frå 
heile landet, 
med eitt felles 
mål. Vi har 
same Gud og 
Far, og er søsken 
i Herren.

Landsmøtet 2021

KVINNENE SI LEIAR har ordet

Reidun Kalleklev Grindheim

Inger Taubo.
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Landsstyret
Per Inge Langeland, formann
Arnor G. Evensen, nestformann
Kjell Morten Jekteberg, landsøkonom
Robin Wold, internasjonal styrerepresentant
Vidar Grindheim, tilsynsmann
Stein Arne Haugland, regionleder vest
Jon Steinar Kjøllesdal, regionleder øst
Jan Lorang Brynildsen, regionleder sør
Ove Aksnes, regionleder midt
Steinar A. Hopland, generalsekretær
(Regionleder for region nord er vakant)

Arbeidsutvalget, 
som tar seg av løpende saker 
mellom landsstyremøtene, 
består av de fire øverste på 
listen over Landsstyret, 
med generalsekretæren 
som møtereferent.

Økonomiutvalget
Kjell Morten Jekteberg
Finn Kjerpeseth
Geir Harald Hjelleset
Steinar A. Hopland

Programkomitéen for landsmøtet
Arnor G. Evensen
Robin Wold
Reidun K. Grindheim
Steinar A. Hopland.

Medlemsutvalget
Lars Petter Østeby 
Aadne Fossnes
Einar Knudsen

Rådgivningskomitéen 
for damearbeidet
Arnor G. Evensen
Jan Lorang Brynildsen
Steinar A. Hopland
Reidun Kalleklev Grindheim

Lovkomitéen
Svein Tore Åtland
Oskar Langeland
Helge Vatland

Kvinnenes styre
Reidun K. Grindheim
Bodil Heide
Inger Taubo
Elsa-Marie Håland.
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VITNESBYRD

En hilsen fra Tyskland i juli:

For få uker siden, fortelles det fra 
vår leder i Tyskland, benyttet en av 
våre Gideonvenner anledningen til 
å vitne på et tannlegekontor. Jeg gir 
dere dette eksempelet for å vise at 
alle anledninger må brukes.

«Reiner er en av våre Gideonven-
ner. Han har fortalt oss ofte om 
hvordan han har klart å levere ut 
Venne-testamenter - her følger et 
nytt eksempel:

Flere ganger har jeg blitt behand-
let i en spesiell tannlegepraksis for 
kirurgiske inngrep i munnhulen. 

Etter den første oppfølging tilbød 
jeg tannlegen som behandlet meg, 
som også var direktøren for tann-
legesenteret, og hennes assistent 
(som så ut som en muslim, ut fra 
antrekket) et Venne-testamente. 
Begge to tok imot boken og takket 
meg. Jeg spurte så tannlegen om 
jeg også kunne få gi et Nytesta-
mente til de andre medarbeiderne 
på kontoret. Det var i orden, og jeg 
er så glad i dag for å ha klart å gi 
åtte bibler til dem jeg traff på den 
dagen.»

Et takknemlig smil er belønnin-
gen vår … 

Odd Arne Gresberg fra Gjøvik gjengir Ivo sitt vitnesbyrd: 

En tid i livet mitt fant jeg ingen 
hensikt med å leve. Jeg gikk i dypt 
mørke. Sjelen og hjertet var dødt, 
jeg fant ingen vei ut av det, alt gikk 
tapt. Alle avviste meg fordi jeg var 
narkotikahandler og kriminell. 
Jeg hatet livet mitt og meg selv. Jeg 
prøvde å ta mitt eget liv hver dag, 
men jeg lyktes aldri og forstod ikke 
hvorfor!? En gang i arresten satt 
politiet meg på heltidsisolasjon. 
Ingen samtaler, besøk eller brev. 
Ingen kommunikasjon med andre 
fanger og omverdenen. En natt 
brast hjertet mitt. Jeg la meg på 
kne og ba: Gud, hvis du fortsatt el-
sker meg og ikke har vendt ryggen 
til meg, må du få meg til å føle at 
du er her med meg. Hvis ikke, har 
jeg ikke andre grunner til å leve. 
Etter det bønnen skjedde miraklet. 
Tiden stoppet, jeg følte meg fri og 
fengselscellen føltes som hjemme. 

Gud kom nær til meg, som han 
gjorde mot Moses gjennom bren-
nende busker. 
Neste morgen kom en prest til 
cellen min: Ivo, jeg har ikke lov til 
å gjøre dette, men noen ba meg gi 
deg en Gideon-bibel. Jeg satt bare 
på sengen min og gråt. Presten 
spurte om det var gledestårer eller 
sorg? Jeg sa: Dette er bønnesvar. 
Gud frigjorde meg fra fengsel hvor 
mitt hjerte og min sjel var. Han sa: 
sønnen min, jeg kjenner deg, jeg 
vet at du ikke vil leve, og du har 
mange grunner til å føle deg slik, 
men det er allerede en som døde, 
slik at du kan leve. Det er Kristus, 
min elskede sønn. Gjennom Ham 
er du frelst av min nåde. Nå sier 
jeg deg: du hadde mange grunner 
til å ønske å dø, men nå har du én 
grunn å leve for.

En grunn 
til å leve

Det er 
sjelden 
de biter!
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Vårt medlem Svein V. Korsgården forteller denne merkverdige historien:

En forvandling på Hamar…
For noen år siden, i forbindelse med min 
sønnedatters giftemål, besøkte jeg Hamar. 
Jeg hadde litt god tid, og ventet utenfor 
Meny. Ved inngangen sto det noen rusmis-
brukere og solgte en gateavis. 

Jeg rullet ned vinduet i bilen jeg satt i, og 
ropte en av selgerne bort til bilen. Han ville 
selge avisen. Jeg sa, «Jeg skal ikke ha avisen, 
men jeg kan gi deg 100 kroner som kompen-
sasjon». Jeg spurte deretter om han var en 
kristen. «Nei», sa han, «men min sønn går 
i Frikirken. Jeg er 56 år, og ikke narkoman, 
men jeg er alkoholiker». 

Jeg forklarte han at det ikke hjalp han 
personlig at sønnen hans gikk i Frikirken, 
og at han selv måtte ta imot Jesus som sin 
personlige frelser. Jeg spurte ham videre om 
jeg kunne be til frelse med ham her og nå. 
Han dro litt på det, men til slutt ville han at 
jeg skulle be for han. Han strakte armen inn 
gjennom bilvinduet og jeg ba frelsesbønn 
med han - som han repeterte etter meg. 

Det var et kort møte. Men han ble glad og 
takknemlig. Og da jeg dro derfra sto han 
med armene over hodet, som om han lov-
priste Gud. 

Den røde Mercedesen
Lang tid etter, kanskje to år, var jeg på ven-
teværelset på et legekontor og leste tilfeldig i 

magasinet «Oslo». Det inneholdt artikler fra 
tidligere narkomane og alkoholikere. Stor 
var min overraskelse da jeg med interesse 
leste en artikkel som jeg dro kjensel på ut fra 
den historien jeg beskrev ovenfor. 

Forfatteren skrev: «Jeg sto og solgte et 
magasin da det kom en flott rød Mercedes 
opp på siden av meg og sjåføren spurte om 
jeg ville bli en kristen, og at han ville be for 
meg. Jeg tenkte at det ikke kunne skade, og 
lot det skje. Etter dette ble jeg en kristen, og 
har siden deltatt i kristen virksomhet, og er 
nå leder for en gruppe tidligere alkoholikere 
som har blitt kristne».  

Fra tid til annen kjøper jeg ca. 20 eksem-
plarer av evangeliserings-testamentene som 
Gideon har. Som Gideonmedlem har jeg 
disse med meg til utdeling over alt. Disse 
bøkene inneholder alt det som en nyfødt 
kristen trenger å lære. Jeg er alltid forberedt 
til aksjon, ofte med utlevering av Gideons 
testamenter. 

Jeg bestemte meg for å ringe mannen på 
Hamar. Navnet hans sto under artikkelen i 
magasinet. Da jeg ringte, fortalte han at han 
ble han så forfjamset at han mistet telefonrø-
ret. Han fortalte at livet hans hadde blitt helt 
forandret. Han hadde fått seg kjæreste og 
fått seg jobb i en kristen sammenheng.
Forvandlingen hadde skjedd!
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AVDELING MOLDE
Einar F. Knudsen

Utdeling av Testamenter i koronatider
Jeg fikk lyst til å dele mine erfaringer 
med utdeling av testamenter til ung-
domskoleelevene under koronapan-
demien, som på mange måter har satt 
begrensninger for oss.

Vi i Gideon har hatt utfordringer med utde-
ling av testamenter det siste året. Men, vårt 
oppdrag har ikke opphørt, Guds Ord må 
deles ut! Så hvordan skal vi foreta utdeling 
til 8. klassingene når vi ikke kan komme inn 
i skolen/klasserommene? Kanskje kunne vi 
kontakte skolene og spørre om vi kunne le-
verene testamentene på skolen, og at lærerne 
f.eks i KRL-faget, kunne dele ut testamente-
ne til elevene.

Som tenkt og bedt over, så gjort. Jeg satte 
meg ned og kontaktet rektorene/enhetsle-
derne på ungdomsskolene i Romsdalsregi-
onen, som jeg tidligere hadde hatt kontakt 
med, og innledet på følgende måte;
Jeg presenterte meg selv og fortalte at vi i 
Gideon, Moldeavdelingen, har en runde 
med utdeling av norsk/engelsk testamenter 
til 8.klassingene. På grunn av koronapan-
demien kan vi selvsagt ikke komme inn i 
klasserommene slik vi pleier, men kunne vi 

gjøre det på denne måten i år, at vi leverer 
testamentene på skolen, og så deler læreren 
de ut i klassen?

Av de 21 ungdomsskolene i Romsdalsregio-
nen, har jeg blitt møtt positivt fra 19 skoler.
Rektorene/enhetslederne har vært utrolig 
imøtekommende og ønsket meg/oss hjertelig 
velkommen, og ga utrykk for at de skulle 
legge tilrette for utdelingen. Flere ga uttrykk 
for at testamentene kunne bl.a. brukes i 
engelskundervisningen, og i konfirmasjons-
undervisningen.
Da jeg kom til skolen ringte jeg skolekonto-
ret og en fra staben kom ut og hentet testa-
mentene. I esken med testamenter la jeg med 
en hilsen til elevene og lærerne.

Så er vårt håp at denne måten kan gjøre det 
enklere å komme inn i klasserommene ved 
senere utdelinger. Den gode dialogen jeg 
har hatt med rektor/enhetsleder tror jeg kan 
åpne for mulighet til å komme inn på flere 
skoler på sikt.

Håper dette kan være til inspirasjon for flere 
avdelinger som strever med å komme inn på 
skolene.

Så vil vi be over at vi igjen kan få komme 
inn i klasserommene og møte elevene. Guds 
Ord må ut, det er kraftig og virksomt, og vi 
ber om at noe også må falle i god jord. 

Resultat
Da kan vi rapportere om ferdig utdeling av 
skoletestamenter i områder som Moldeavd. 
har ansvar for. I dag leverte vi testamenter 
både til 8. klasse og 9. klasse, da vi ikke delte 
ut i 2020 på disse skolene. I dag har Olav 
Kolflot og undertegnede tilsammen fått dele 
ut 412 skoletestamenter.

Einar F. Knudsen under utdeling til skolene.
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Arnor G. Evensen

Sørarnøy – en viktig utpost i Gideonarbeidet
Her kommer en kort rapport etter 
etablering av et fotfeste for Gideon på 
Sørarnøy:

Helgen 28.-30. mai reiste landsstyreformann 
Per Inge Langeland og Arnor Evensen til 
Sørarnøy for å dra i gang Gideon-virksom-
het sørvest for Bodø. 

Vi startet på fredag kveld med utdeling av 
NT og Life Book, da øyas ungdommer var 
samlet til ungdomsklubb på gården til initi-
ativtaker for oppstart, Jan Arne Birkeli.

På lørdag samlet vi fire ektepar til oppstart-
møte på Sørarnøy bedehus hvor program-
met inneholdt: 
-  skriftlesing med bønn av Jan Arne 
-  sang og musikk v/ Synnøve Birkeli og 

Arnor Evensen
-  andakt  
-  orientering om Gideon lokalt, sentralt og i 

TGI

-  medlemsopptak første medlem i Gideon 
på Sørarnøy 

-  mat og sosialt 
-  bønn for Gideons framtid på Sørarnøy og 

fadervår m/velsignelsen

Vi gratulerer Sørarnøy med oppstart av 
arbeidet og ser dette som en re-start i nord, 
og ber alle medlemmer være med i bønn for 
arbeidet som nå er i gang, og for at dette blir 
en god start på noe mye større! 

Bibelen, Guds hellige ord, skal ut til alle 
kroker og øyer i vårt kjære fedreland!
På møtet stemte vi i Gud Signe vårt dyre 
fedreland og lat det som haven bløma osv.

Stor takk til Birkeli-familien som vertskap, 
de som gjorde dette mulig!

AVDELING BODØ
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ÅPEN BIBEL 

”Me har dagen 
i dag, mor-
gondagen har 
ingen sett. Slik 
er det underleg 
korleis Herren 
signar ein van-
leg dag, når 
dagen vert lagt 
i Hans hender.

Å prøva og feila

TILSYNSMANN Vidar Grindheim

Fiske har alltid fasinert meg, men 
det vart alt for lite tid til dei gode 
stunder ved sjø eller eit fjellvatn. 
Kvar gong det nappa i ei stong var 
ei umåteleg god oppleving sjølv 
for ein tilsynsmann.

Tom Kleve, vår forrige tilsyns-
mann, gjekk av etter tre år i 
styret. Han skreiv litt om dette, 
om «Dagens menneskefiskere» i 
forrige Gideonblad. Å prøva og 
feila er menneskeleg, og vis-
dommen ligg nettopp i dette, 
med villige tenarar. Så kva med 
morgondagen? 

Eg tenkjer ofte på eit broderi ei 
misjonskvinne ein gong fekk 
ramma inn. Biletet var farga av 
dagar og år. 

«Gårsdagen er forbi, morgon-
dagen har ingen sett, 
og i dag hjelper Herren». 
Tre sanningar innramma. Heilt 
ordrett var vel ikkje dette sitert 
slik Guds ord seier, men meinin-
ga var så god og broderiet fekk 
minna mange på ordet. Det vesle 
«og» endra litt av det opphavele-
ge.

Å prøva og feila, kan ha stor ver-
di. Gjer me ikkje det, kan me fort 
verta både motlause, stilletiande 
og missa frimod. Me er berre 
menneske, men som Guds born 

har me alltid vår far i himmelen 
som tek imot oss, stør oss på 
vegen og hjelper den som ber til 
Han. 

Me har dagen i dag, morgon-
dagen har ingen sett. Slik er det 
underleg korleis Herren signar 
ein vanleg dag, når dagen vert 
lagt i Hans hender. «Utan meg 
kan de ingenting gjera» seier 
Herren. 

Fiskarane som la ned sine nøter 
vart menneskefiskarar. Dei fekk 
eit krevande liv, men vende like-
vel ikkje tilbake. Menneskefisket 
vart alt for dei.

Takk Herre at dette fisket er ditt; 
gjer oss villige til å prøva om me 
må feila. Med Guds hjelp skal me 
gjera storverk.

«Venta på Herren, ja venta på 
Herren». Ver ved godt mot og 
takk Herren for alle ting.  I 
prøvings stunder er Han der, og 
utan at me veit om det, kan me 
vera menneskefiskarar slik at nye 
kjem til.

Herren velsigna deg og vare deg,
Herren la sitt andlet lysa over 
deg og vera deg nådig;
Herren løfte sitt åsyn på deg, 
og gjeve deg sin fred.
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Ved slutten av arbeidsåret 2020/2021 
hadde The Gideons International i 
Finland 1603 medlemmer, mens det 
var innmeldt 734 kvinner. Vi har 3226 
Gideonvenner som gir oss økonomisk 
støtte til vårt Bibel-fond, men også 
støtte gjennom bønn, og styrker ad-
ministrasjonen finansielt gjennom den 
årlige avgift.

Med bare to personer i staben nå som skal 
betjene medlemmene må vi innse at Gide-
ons arbeid i Finland helt og holdent ligger 
i Guds hånd, vi er helt avhengig av å søke 
Hans visdom. Vi vet jo at vi i dette arbeidet 
kan gjøre lite uten hans kraft. Gjennom 
Hans velsignelser gir Gud oss de ressurser vi 
trenger fra medlemmer som stiller opp for 
å løse oppgaver. Her starter vi hver dag på 
kne i bønn. Hvis ikke vet vi at vi kommer ut 
av tellingen på alle de problemer vi skaper 
og alle de feil vi kommer til å begå. Noen vil 
tenke at vi blir for åndelige omkring dette, 
men det er det ikke snakk om. Det er mer et 
spørsmål om, på en innstendig måte, å søke 
Guds vilje og veiledning, og ikke være for 
opptatt av å passe helt inn i denne verden.

Det finnes oppgaveløsning hvor det er mulig 
å klare seg godt på egen hånd. Dette er ikke 
en slik oppgave – ikke i starten, og heller 
ikke nå. Det er ikke for ingenting at det er 
vanskelig å finne nye medlemmer som tar en 
indre, åndelig basert beslutning om å slutte 
seg til Gideons arbeid. Det er ikke mange 
tiår siden 90 % av innbyggerne i Finland 
var medlem av den Lutherske kirke, og vi så 
store vekkelser både innenfor den Lutherske 
så vel som i den karismatiske kirke. I dag er 

kirkemedlemskapet sunket til under 70 % og 
vi kan ikke snakke om noen vekkelser av be-
tydning. Denne utvikling ser vi ikke bare i 
vårt land, men den kan observeres i de fleste 
utviklede land. Det gode liv og underhold-
ning har festet grepet rundt vårt samfunn, 
og utdanningssystemet har for det meste 
bedt oss om å glemme Gud og stole helt på 
vår egen forståelse.

Vi har klart å distribuere ganske mange 
bøker i dette siste arbeidsåret, men her må 
vi innta den største ydmykhet. Grunnen til 
at vi har maktet å få ut disse bøkene er 99 % 
Guds fortjeneste, og kanskje 1 % vi som står 
i tjenesten. Det har nå blitt en slik virkelig-
het at det er fullt ut opp til Gud hvor lenge vi 
vil være i stand til å dele ut noe, - hvor lenge 
vi vil være velkomne der ute.

Skal vi kaste blikket fremover er det ganske 
enkelt: Som Gideon starter vi nå en kamp 
for å overleve. Det blir en kamp for å berge 
forbundet og en kamp for den organisa-
toriske helse i hver avdeling. For mange 
avdelinger vil dette ikke være noe nytt, 
men nå kan dette være den siste kamp som 
kjempes før slutten. Bare Herren vet! Når 
det kommer til stykke; vi må ikke glemme 
at hvert enkelt testamente ikke blir utplas-
sert hvis ikke et medlem kjenner kallet til å 
hente bøkene og så går ut, inspirert av Den 
Hellige Ånds kraft. I normale og gode år 
deler vi ut 90 000 bøker gjennom 2000 ulike 
fremstøt. Det krever dedikerte gideonitter 
og kvinne-medlemmer som kjemper side 
om side for troen på evangeliet. 

Måtte Gideon bli rikt velsignet i arbeidsåret 
2021 – 2022!

Generalsekretær i Finland. Markus Ilomäki
(Oversatt fra engelsk av redaktøren)

Vi må søke Guds vegledning 
og visdom
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Bibelmannen
Jeg husker ham godt enda. Tadesse Handja 
het han. Han var lekmann og eldste i en av 
menighetene i lavlandet i Gidole, sør-vest i 
Etiopia. Jeg fikk ofte besøk av Tadesse. Han 
stakk gjerne innom meg da han skulle til 
markedet i byen eller hadde annet ærend. Vi 
fant tonen og ble gode venner.

En dag banket Tadesse på døren. Han plas-
serte spydet sitt som han pleide ved bokhyl-
len på kontoret. Grete serverte kaffe til oss, 
og Tadesse smattet godt da han smakte på de 
deilige vedovnsbakte kjeksene. Etter at jeg 
hadde hørt siste nytt om familien, kveget, 
menigheten og livet i landsbyen, skjønte jeg 
at Tadesse hadde noe spesielt på hjertet. Han 
var liksom så urolig der han satt på stolen.

«Hva er det du grubler på i dag, Tadesse?» 
spør jeg forsiktig. Han drar raskt frem sin 
gamle bibel som bar preg av flittig bruk. 
Den hadde mange løse ark og bokryggen 
hang og slang. «Jeg kan ikke ha Bibelen min 
sånn,» klagde han. «Jeg vet godt at du har 
en stor tape-rull i øverste skrivebordsskuff 
til høyre. Kan ikke du finne frem rullen og 

lime sammen Bibelen for meg?», spurte han. 
Ja, det var mer enn et spørsmål. Det hørtes 
ut som en kommando.

Jeg tenkte meg om et lite øyeblikk. Jeg var 
glad i taperullen som jeg hadde kjøpt i 
hovedstaden Addis Abeba, 56 mil unna. På 
den tiden var det ikke så lett å få tak i slike 
tape-ruller. «Du vil ikke heller ha en ny 
bibel av meg da?»  prøvde jeg meg. Jeg hadde 
nemlig fått en bokkasse med nye bibler noen 
dager i forveien, og jeg tilbød Tadesse en 
flunkende ny bibel - helt gratis!  

Tadesse bøyer seg fremover fra stolryggen, 
stirrer meg rett inn i ansiktet med sine 
myndige øyne og spør: «Du Qes (prest) 
Hans, har du gode venner?» Ja, det måtte 
jeg jo innrømme at jeg hadde. Jeg hadde 
opptil flere. «Synes du det er kjekt å skilles 
fra venner?»  fortsetter Tadesse. «Nei, det 
synes jeg vel ikke», måte jeg innrømme. 
«Nei, det synes ikke jeg heller», sier Tadesse 
tørt og løfter opp sin gamle velbrukte bibel. 
«Qes Hans! Denne vennen fikk jeg da jeg 
ble kristen, og denne vennen har helt siden 

Hans Aage Gravaas forteller oss her en nydelig historie fra den tiden han var mis-
jonær i Etiopia. I dag er han leder for NORME, Norsk Råd for misjon og evangelisering. 
En teolog dette fra Menighetsfakultetet med dr. grad fra USA som bl.a. har vært rektor 
på Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Generalsekretær i Stefanusalliansen. I perio-
der, prest i flere av de store kirkene i Oslo og omegn. En Bibeltro prest som i samtaler 
med redaktøren forteller at han liker Gideons grunnfilosofi og vår lesning av Skriften. 
Gravaas’ ord huskes, enten man sitter i kirken eller ser det han skriver. Blant annet 
skrev han dette i en avis nå i sommer: 

” Åndskraft er hva Guds menighet trenger, først og fremst! Den får man der 
Guds ord får lyde klart og rent, der nådens midler forvaltes rett, og der Ånden 
får prege oss med sin salvelse og kraft. Menneskelig suksess har aldri, verken 
før eller nå, bidratt til å bygge Jesu Kristi kirke. Om Gud har adgang til våre 
hjerter, er åndelig vekst likevel ikke noe som bare hører fortiden til, men noe 
som også kan skje der du og jeg befinner oss akkurat nå!”

Så til hans fortelling:
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den gangen gitt meg mat 
både morgen og kveld. Og 
denne vennen er så god 
at jeg vil jeg ha ham med 
meg i min grav! Kom hit 
med tape-rullen! Den nye 
Bibelen kan du beholde for 
deg selv!» 

Jeg skjønte at det ikke 
var vits i å diskutere. 
Den myndige lekmannen 
hadde talt. Jeg tok frem 
tape-rullen fra skrive-
bordsskuffen og limte 
Bibelen sammen som best 
jeg kunne. Tadesse smilte 
tilfreds, sa takk for seg, og 
hastet videre.

Jeg fikk noe å tenke på.  
Dette glemmer jeg aldri! 
Lekmannshøvdingen fra 
Gidole hadde kjent på 
velsignelsen i Paulus’ for-
maning: «La Kristi ord få 
rikelig rom hos dere!»

Jeg møtte Tadesse igjen 
mange ganger senere - og 
med Bibelen i hånden. Om 
ryktene er sanne, vandrer 
han rundt i menighetene 
enda. Han forkynner Guds 
ord, deler ut nattverden, 
og gir sine råd.

Tadesse lærte meg at 
bibelsyn ikke bare handler 
om teori. Det har noe med 
bibelbruk å gjøre. Bibelen 
– Guds ord – bør være vår 
kjæreste venn! Dette har 
Gideon tatt konsekvensen 
av ved å forplikte seg på 
bibelspredning til stadig 
nye mennesker.

I tiden fra Josvas død (ca 
1370 fKr) til Sauls konge-
dømme (ca 1050 fKr) gikk 
det godt over tre hundre 
år. I disse årene ble Israel 
styrt av dommere. Flere 
av dommerne var blant 
Israels helter. Og Bibelens 
Gideon var absolutt en av 
dem.

Beretningen om disse 
dommerne står å lese i 
Dommernes bok i Det gamle 
testamentet. Og beretningen 
om dommer Gideon fyller tre 
av kapitlene i den boken (se 
Dom 6-8). 

Var Samuel Dommerbo-
kens forfatter?
En gammel jødisk kilde 
opplyser at det var profeten 
Samuel (ca 1100-1020 fKr) 
som skrev Dommernes bok. 
Med unntak av enkelte senere 
redigeringer kan Samuel godt 
ha skrevet Dommerbokens 
hovedavsnitt. Det står riktig-
nok ikke noe i boken selv om 
dette. Men boken gir et sterkt 

inntrykk av å romme meget, 
meget gammel tekst.
En hovedsak i Dommerbo-
ken er å male bilder av noen 
gjentatte stoppesteder langs 
en heller sorgtung vei: Etter 
Guds frelseshandling glem-
mer Israel altfor raskt Herren 
og begynner å dyrke avguder. 
Da trekker Herren bort den 
beskyttende hånden sin, og 
Israel undertrykkes så av 
fiender fra naboland. Så roper 
Israel til Gud i sin nød. Og 
Gud svarer med å sende Isra-
el en dommer. Som nedkjem-
per fienden og frelser Israel. 
Men etter denne dommerens 
død gjentar den samme 
prosessen seg, stoppested for 
stoppested. Idet vi kommer 
til beretningen om Gideon, 
er vi kommet til den femte 
dommeren i rekken.

Dommerne var Kris-
tus-forbilder
Noen steder i Dommerboken 
kalles slike dommere «frel-
ser». Det betyr ikke at de var 
fullkomne. Slett ikke. Som 

Odd Sverre Hove skulle være en kjent person for 
mange av oss. Fra Holsenøy i Nordhordland skriver han 
på redaktørens anmodning sin «analyse» av han vi har 
navnet vårt etter, Gideon. Hva han faktisk betydde for sin tid 
og ettertiden, hans forhold til Gud, litt om hans tydeligvis 
komplekse karakter og andre, for meg, nye observasjoner. 
Cand. theol.fra Menighetsfakultetet er han og har vært 
sokneprest, men også journalist, jobbet i Indremisjonen, 
men best husket som redaksjonsleder og redaktør i avisen 
Dagen i to tiår. Hans kloke kommentarer til søndagens 
tekster går fortsatt som en serie i avisen.

Bibelens Gideon: 

- en av Israels helter
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med så mange store menn kan man tvert 
imot si at noen av dem hadde heller store 
feil. Men uttrykket betyr likevel at disse 
dommerne under Herrens ledelse fikk nåde 
til å frelse Israel ut av hver sin aktuelle fare. 
Og i så måte er dommerne menneskelige 
forbilder som peker fremover mot Guds 
sønn, Jesus Kristus.
Bibelens Gideon (ca 1190-1130 fKr) er ett av 
disse gammeltestamentlige Kristus-forbil-
dene. På menneskelig og feilbarlig vis peker 
forbildet hans fremover mot Jesus, den full-
komne frelseren vår. I Hebr 11:32 anbefales 
vi i tråd med dette å se på Gideon som et 
tros-forbilde. For det var i tro Gideon fikk 
nåde til å lede Israels folk tilbake igjen fra en 
av disse farlige frafalls-prosessene.

En heller nølende troshelt
«Israels barn gjorde det som var ondt i 
Herrens øyne», står det i innledningen til 
beretningen om Gideon. Derfor overga Gud 
dem i syv år i midianittenes hånd. Midia-
nittene bodde øst for Jordan elv, noen av 
dem til og med midt i det som vi i dag kaller 
Saudiarabia.
Etter utsåing om våren måtte Israel gjemme 
seg i huler og fjell-festninger mens midianit-
tene herjet både landet, avlingen og bu-
skapen. Beretningen om Gideon begynner 
akkurat der. Gideon er travelt opptatt med å 
treske korn nede i en uthult vinpresse (dvs: 
for å skjule kornet for fienden). Men akkurat 
da kommer Herrens engel for å kalle Gideon 
til dommer, profet og hærfører for Israel.
Kallelses-samtalen med engelen fyller et 
helt avsnitt (Dom 6:11-24). Og Gideon bøyer 

seg ikke spesielt raskt for Guds kall. Men 
omsider er han blitt overbevist og gir seg 
skjelvende og nølende i kast med å oppfyl-
le sin egen første prøve: Gideon river om 
natten ned farens altere for Baal og Astarte. 
I stedet bygger han et Herrens alter som han 
ofrer på.

De to ulldott-tegnene
Straks etter dukker fiende-hærene opp, 
større og mektigere enn noen gang (se Dom 
6:33-35). I tillegg til midianittene kommer 
det også amalekitt-soldater fra Negev og 
Sinai, i tillegg til arabiske beduin-soldater (= 
«Østens barn»). Gideon erkjenner at det er 
denne fiendehæren han er kallet til å ned-
kjempe. Men før han bestemmer seg, ber 
han om Guds bekreftelse via to underfulle 
hendelser med en ulldott (se detaljer i Dom 
6:36-40).
Bibelen lærer at Gud av og til innvilger slike 
tegn-bønner. Men det fins også eksempler 
på troende som på kjødelig vis har prøvd å 
påtvinge Gud tegn-handlinger ved hjelp av 
lignende «ulldotter». Mot slik kjødelighet 
må det innvendes av de to ulldott-tegnene i 
Dom 6 er beskrevet som engangs-hendelser.

Mobilisering og Midianitt-krig
I begynnelsen av kap 7 mobiliserer Gideon 
Israels hærstyrker foran det forestående 
slaget – et eller annet sted øst for Megiddo 
på Jisreelsletten. Men da får Gideon overras-
kende beskjed fra Herren om å redusere den 
israelske hæren til bare 300 soldater. «For 
ellers kunne Israel rose seg imot meg og si: 
Det var min egen hånd som freste meg», sier 
Herren.
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Natten før slaget ser Gud at Gideon frem-
deles både nøler og er veldig redd. Derfor 
sender Herren ham på et nattlig spiona-
sje-tokt (Dom 7:9-15). Der snik-lytter han 
seg til et sterkt bilde av hvor demoralisert 
fiende-soldatene i virkeligheten er. Det gir 
Gideons stort mot. Samme natt iverksetter 
han et listig natt-angrep med trompetlyd og 
ild som skremselsvåpen i stedenfor sverd-
bruk. All sverdbruk tar midianittene selv seg 
av, sitat: «Herren vendte den enes sverd mot 
den andre» (Dom 7:16-22).
Under jakten på de flyktende midianittene 
deltar mange flere enn de 300 utvalgte elite-
soldatene. Det er disse andre soldatene som 
nå fanger midian-fyrstene Oreb og Se'eb. 
Derfor slipper Gideon og de tre hundre 
elitesoldatene hans den typen misunnelse 
som ellers kunne ha herjet Israel (se Dom 
7:23-8:3).

Stor seier i felttoget mot sørøst
Selv om midianittenes hær på Jisreel-slet-
ten i utgangspunktet var enorm, var det 
langt inne i Midian ennå igjen en betydelig 
hærstyrke. I Midianitt-krigens andre fase 
drar Gideon og de tre hundre elitesoldatene 
nå langt sør- og østover i det store ørken-
landet (= deler av våre dagers Jordan og 
Saudiarabia). Beretningen om dette felttoget 
mot sørøst begynner i Dom 8:4 og fokuserer 
især på to steder underveis: byene Sukot og 
Pniel like ved Jordan-elven. For der nekter 
innbyggerne å gi Gideons styrker hjelpe-
forsyninger. Selve Gideons seier i slaget langt 
i sørøst nevnes bare oppsummerende i Dom 
8:11. Gideon slo dem mens den store hæren 
«kjente seg trygg», står det. Men det må ha 
vært en enorm seier. For den gjorde helt slutt 
på fiendtlig herjing fra midianittene.

«Herren skal herske over dere»
Under slaget langt i sørøst pågrep Gideon to 
konger som hadde ledet Midians hær: Sebah 
og Salmunna. Og etter oppgjøret med de to 
vrange grenselandsbyene ved Jordan fører 
Gideon en liten samtale med de to kongene 
før han dreper dem. I den samtalen fremfø-
rer de to et korthogd ordtak: «Som mannen 
er, vil styrken hans være». (På hebraisk er 
ordtaket enda mer kort-hogd: «Ce-isj – ge-
våratå» Dom 8:21).

Feilen med dette ordtaket er at det ikke 
snakker sant. I Israel hadde de et annet 
korthogd ordtak som impliserte Guds hjelp: 
«Som dagene dine er, skal styrken din være» 
(hebr: «ce-jamæka – dåvæka» 5Mos 33:25). 
I øst-kongenes ordtak er Guds hjelp derimot 
fraværende.
Idet beretningen om Gideon avrundes i slut-
ten av kap 8 – henger det usanne ordtaket så 
å si i luften etter de to døde fiendekongene. 
Gideon leder Israel som dommer i de kom-
mende 40 årenes fredstid. Men noen rundt 
Gideon tenker allerede straks på kjødelig vis 
og vil gjøre Gideon til konge. Gideon selv vi-
ser derimot Herren troskap og svarer blankt 
nei til konge-tilbudet: «Jeg vil ikke herske 
over dere. Sønnen min skal ikke herske over 
dere. Herren skal herske over dere.»

Begynnelsen til neste frafalls-prosess
Det svaret er i Dommerbokens kontekst 
et lysende tros-forbilde. Men dessverre er 
det ikke siste ord i saken. I Gideons levetid 
starter det en ny frafallsprosess, som det nå 
ligger Dommerboken på hjertet å opplyse 
oss om (se Dom 8:24-35).
Først får vi høre at Gideon fikk utlevert 
gullringene som folkene hans hadde tatt 
som krigsbytte. Av gullringene laget han 
en kappe av gull (= en såkalt «efod», dvs en 
forkle-lignende prakt-kappe). Gideon stilte 
den ut i hjemmelandsbyen sin. Men snart 
begynte folk å ofre til gull-kappen som til en 
avgud.
Med årene fikk dessuten Gideon en stor 
mengde sønner (fordi han hadde mange 
hustruer). En av sønnene fikk navnet «Abi-
melek» (hebr: «Faren min er konge»). Enda 
Gideon selv hadde sagt nei til til en kjødelig 
kongeverdighet, sto denne sønnen hans 
straks etter farens død frem og proklamerte 
seg som konge. Abimelek ble deretter en ond 
og grusom kriger-konge som på tre år påfør-
te Israel uhyggelige blodbad (se Dom 9).

Dommerbokens budskap til oss ved enden 
av Gideons historie er derfor at hver ny 
generasjon trenger inderlig å lære å frykte 
og elske Herren i ånd og sannhet.
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I de 10 første måneder av forrige ar-
beidsår leverte Norge i økonomisk bidrag 
110 % av det vi hadde som målsetting. 
Finland som vi ofte sammenligner oss med, 
klarte 74 %. Totalt for land i vår kategori 
(selvstendige og selvfinansierte medlems-
land) leverte de 73% av det som var satt som 
måltall.

Når det gjelder utdeling av Bibel og 
Nytestamenter hadde Finland i den samme 
perioden imponerende 132 200 eksemplarer, 
mens vi beskjedne 5 056 – det bør nevnes 
at vi i dette Corona-året likevel endte på 13 
000 eks. etter en formidabel innspurt, og at 
Finland hadde en mindre nedstengning av 
skoler, hoteller o.l. Over hele verden, hvori 
inkludert både de nasjonale selvdrevne 
forbund og de som får økonomisk støtte til 
arbeidet, kom vi godt under de mål som var 
satt ved årets begynnelse. Corona-utbrudde-
ne ble mer inngripende enn først antatt over 
hele kloden.

Ved inngangen til 2021 var vi i Norge 
bokført i TGI med 900 betalende medlem-
mer, Finland med 2369 og Island med 227. 
I Sverige er det foreløpig bare noen titalls 
medlemmer, men de starter opp igjen 
på nytt. Faktisk har de allerede fått flere 
avdelinger i sving. Danmark er fortsatt ikke 
registrert med et nasjonalt forbund. Det 
største forbund utenom USA er India med 
sine vel 48 000 medlemmer. Dette er nær-
mest et stort under i et land hvor kristne 
forfølges i mange av de store provinsene. 
I Brasil, et stort katolsk land som også har 
flere folke-religioner, er vi mer enn 13 000 
medlemmer. Tyskland har snart 4 700 med-
lemmer, mens i Frankrike, et land med 68 
millioner innbyggere, har vi ikke et orga-
nisert Gideon-forbund – et land dette med 
dalende antall kristne troende, som vi kan 
lese om et annet sted i bladet.

I dette materialet som altså beskriver 
situasjonen de første 10 måneder i forrige 
arbeidsår (som ble avsluttet den 31.5. 2021) 
ligger det også en oversikt over utdelte per-
sonlige testamenter, disse som det enkelte 
medlem gir fra seg individuelt. Her er Norge 
på bunn dessverre med 75 bøker. Vi kan bli 
litt forlegne når vi ser tallene fra Finland og 
Island, henholdsvis 35 379 og 458. Da sier 
det seg selv at vi må få denne del av vårt 
arbeid lenger frem i bevisstheten.

Til neste års Landsmøte har TGI allere-
de utpekt Allan J. Huth vår internasjonale 
styreformann, som representant, han ser 
frem til å komme til Bergen.

Tre tiltak skal prøves ut for å styrke rekrut-
tering, disse er vedtatt av TGI for å bli testet 
ut: Noe som kalles the Gideons  Oppor-
tunity Event, som forstås som en ny versjon 
av New Member Plan. Videre et lignende 
fremstøt utelukkende rettet mot kirker 
og frie forsamlinger. Dessuten Reengage 
Former Members – en aksjon mot dem som 
har meldt seg ut de siste årene. Disse nye og 
påkostede programmene skal altså utprøves 
i USA før de lanseres verdensvidt.

Lifebook som er en boktype vi har mange 
på lager av er blitt løpende vurdert for å 
settes over til en digital versjon. Foreløpig 
er dette ikke vedtatt, men det er ønsker om 
det fra flere land. Det ble fra juni 2020 til 
april 2021 delt ut 2 198 800 Life Books i alle 
aktuelle land, på deres egne språk.

Hotelltestamentene har vært diskutert 
av TGI styret som har vedtatt å holde på 
vår tradisjon med å plassere selve boken på 
rommene. Eventuelt kan leveres et antall 
til resepsjonen med et oppslag der om at 
testamenter kan fås ved forespørsel. Vi skal 
fortsette slik vi tradisjonelt har gjort det i 

SMÅNYTT FRA THE GIDEONS INTERNATIONAL
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Gideon, nå blir det viktig at hoteller kontak-
tes og spørres om de kan hente bøkene opp 
fra lager. Mange steder ble de som en del av 
smittevernet fjernet fra rommene, sammen 
med annet av løse gjenstander.

40 avdelinger i USA er lagt ned siste tre år 
og medlemmene der har gått inn i nabo-
avdelinger, USA er likevel det helt domine-
rende landet i størrelse og inntekter og står 
for ca. 80 % av vårt inntektsgrunnlag. Der 
som her har medlemsmassen blitt noe eldre 
enn det som er ønskelig når vi ser utviklin-
gen i et lengre perspektiv. I utdeling er også 
USA stort med en foreløpig planlagt utplas-
sering/utdeling på over 7 millioner bøker i 
arbeidsåret 2021/2022, for hele verden er det 
planlagte tallet nær 50 millioner eksempla-
rer. Et Personlig evangeliseringstestament 
ut fra hvert medlem hver uke, er også det 
ambisiøse mål vi har satt oss. Ja, her har vi 
absolutt noe å strekke oss etter!

Som en endring i søknadsskjemaet 
for medlemskap var det kommet inn til det 
internasjonale styret et forslag om å føye til 
dette spørsmål: Tror du at menneskelivet 
starter ved unnfangelsen og ikke ved fødse-
len? Spørsmålet ble grundig diskutert, og det 
er grunn til å tro at våre medlemmer svarer 
ja på dette, men det ble på dette tidspunkt 
ikke bestemt at vi skal utvide listen av spørs-
mål på selve søknadsskjemaet.

Junior-gideonitter kan vi kanskje kalle 
det engelskspråklige Junior Gideons. Det 
skal settes i gang tre pilotforsøk rundt dette 
konseptet i  Kansas, Sør-Afrika og senere 
Australia som har kommet med et begrun-
net forslag om dette. Barn av medlemmer og 
eventuelt andre kan inngå i dette forsøket, 
som skal evalueres om et par år.

International Outreach, som er betegnel-
sen på det arbeidet som skjer i land som ikke 
har en oppsatt administrasjon for ivare ta 
arbeidet, men gjerne bare en representant i 
hvert land, har også fått smake virkningene 
av pandemien. De ulike land er samlet i 11 
regioner bestående av mange land. Ser vi på 
tidsrommet 1.6. 2020 – 1.4. 2021 ligger utde-

ling av bøkene helt nede på 12 % av det som 
ble budsjettert i hvert land. Mens inntektene 
til Bibel-distribusjon ligger på 66 % av det 
som var planlagt. Årsaken er jo at det i man-
ge land var totalt forbud mot aktivitet av den 
typen vi driver, og ingenting kunne distri-
bueres. Nevner her at Øst-Europa regionen 
ikke var fullt så hardt rammet og klarte 65 
% av det man hadde håpet på. Men det har 
vært jobbet godt på vervings-siden i denne 
vanskelige tiden slik at 95 % av antallet nyre-
krutteringer for menn og kvinner til Gideon 
av det man håpet på, er oppnådd.

Island, vår broderfolk i nord-vest har hatt 
en diskusjon over et par år med ledelsen i 
TGI hvor de ønsket å justere flere av deres 
lover og forskrifter ganske radikalt, bl.a. det 
som gjelder at kvinner og menn straks skal 
få en helt lik status, med de samme opp-
gaver, samme navn på organisasjonen mm. 
Det internasjonale styret, som kom islendin-
gene i møte på flere områder, sa til sist nei til 
å endre retningslinjer for opptak som gjelder 
i alle 200 land. Det ender nok med at en 
fraksjon melder seg ut. Gideon på Island går 
videre, slik det skjedde i Sverige og bygger 
seg opp igjen, men det blir trolig to forbund 
på øya i havet.

Sør-Afrika er et av de land som de 
seneste årene har tatt opp navnet på kvinne-
gruppen i Gideon. De mener, og argumen-
terer meget godt for det, at Auxiliary som 
betyr hjelpere, støttegruppen, de som går til 
hånde o.l. har hatt en grei klang historisk, 
men ikke nå lengre. Det vises til at de har 
fått et stadig sterkere inntrykk av at navnet 
skjemmer. Det er kvinner som ellers ville 
blitt medlem, men som ikke ønsker å bli kalt 
handlangere, assistenter, støttetropper e.l. 
De foreslår fra de afrikanske land, slik flere 
også har gjort, at navnet fornyes til Gideon 
Women. De støttes av flere av generalse-
kretærene i afrikanske og europeiske land, 
også fra den norske. Vi heter nå The Gideons 
International in Norway; i den alminnelige 
omtale, Gideon – og det kommer et forslag 
til vårt styre om å kalle oss gideonitter eller 
Gideon menn, og Gideon kvinner.
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Det er nå 10 år siden statens forhold til 
Den norske kirke ble vesentlig endret. Det 
var da Kirkekomitéen i Stortinget beskrev 
det store bruddet mellom stat og kirke i 
en innstilling som så ble vedtatt. En helt 
logisk og grei beslutning mente mange, 
også flertallet i vårt parlament. Helt over-
modent. Et katastrofalt avvik fra en lang 
historisk linje som har stått seg godt, i krig 
og fred, hevdet andre. 

Enkelte kirkeledere spådde allerede den 
gangen at dette ville føre til at den flotte 
institusjonen, folkekirken, vil gå i kne og 
senere bli liggende. Kongeriket skulle ikke 
lenger ha en offisiell religion. Biskoper og 
sentrale ledere i denne kirken skulle rekrut-
teres av kirken, statlige myndigheter ble 
fritatt, for å uttrykke det slik. Kirken, ble det 
hevdet fra talerstolen, spesielt av dem som så 
for seg andre og mer radiale forslag, skulle 
«ha en rolle som en åpen, inkluderende og 
demokratisk folkekirke». Begreper dette som 
etter hvert også teologisk ble tøyd til briste-
punktet. Kirken skulle fortsatt basere seg på 
barnedåp og omfatte alle dem som ikke selv 
meldte seg ut. Den skulle i hovedsak ha en 
offentlig finansiering.

Et dramatisk brudd
Det var et særdeles langt historisk løp som 
ble brutt i og med at kirken vår kan spores 
tilbake til reformasjonen i 1536 hvor vi, i 
riket Danmark-Norge den gangen, tok et 
farvel med den katolske kirke og valgte 
en vei mot lutherdom. Eidsvollsmennene 
bekreftet denne retningen i 1814. Denne 

kursen var under tilsyn av våre parlamen-
tarikere og vårt embetsverk i flere hundre 
år, helt frem til 2012. Bestemmelsen ble da 
at kongen ikke lenger er kirkens formelle 
ansvarlige, regjeringen skulle ikke lengre 
plassere de rette personer i sentrale posisjo-
ner. I tid lå vi foran våre danske og svenske 
venner med reformen, de land vi i andre 
anliggender gjerne blir slepende bak. Når 
vi leser det som ligger i arkivene etter det 
alvorlige vedtaket og det Kirkekomitéen la 
frem, ser vi at ikke alle de involverte egentlig 
var klar over den flere hundreårige bakgrunn 
deres sak hadde. Ganske opplagt var beslut-
ningstakerne ikke i stand til å skue noen av 
de utslag dette snart skulle få.

Mye av det samfunnsmessige byggverk som 
er reist sten for sten hviler helt tydelig på 
de verdier denne kirken har representert. 
Kristendommen har vært en enestående 
bærebjelke, og er en hovedårsak til det vi 
har maktet å få til som et land og et folk. 
Gudsfrykten, respekten for de 10 bud, ar-
beidsmoralen, advarslene mot å hevne seg, 
omsorgen for de eldre i familien, de kraftige 
råd om å tilgi og gå videre, skape fred – er 
noen få eksempler. Dette terrenget kunne 
være fristende å beskrive nærmere, men 
da kan man bi beskyldt for å mene at Den 
norske kirke i dag har mistet sine verdier. 
Min oppfatning av det er at strømningene 
i det teologiske går i retning av et budskap 
som skal kunne aksepteres av alle. Dette, 
mye mer enn å ta opp alle de tema Bibelen 
inneholder. Også de mindre populære. Alt 
står og faller med presten som har tatt på seg 
den viktige rolle som formidler og veileder.

Steinar A. Hopland

Kan en forvitret kirke reise seg igjen?

Jeg håper leseren tilgir at jeg velger å ytre meg litt fritt, men det gjelder et slags 
jubileum som  bør markeres litt:
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Kristendommen, definert
En interessant bok jeg har tatt vare på er 
Arne Fjellbu sin bok som kom ut under 
krigen, og på nytt i flere opplag senere: «Hva 
er kristendom?» Fjellbu levde frem til 1962 
og var, som biskop i Nidaros, en av de som 
var mest klar i sin tale mot det nazi-regi-
met vi hadde i landet i fem år. Han deltok 
svært aktivt i kirkekampen før han gikk i 
landflyktighet for å redde sitt liv. Det var for 
øvrig han som signet Olav V til sin gjerning 
i 1958. Fjellbu var opptatt av at trosbekjen-
nelsen inneholder en bekjennelse på «en 
hellig, alminnelig kirke». Han skriver i sin 
bok, opprinnelig ment for gymnasiaster, 
at kirken ikke er laget av mennesker, men 
gitt oss ovenfra. Det er i kirken Ånden gjør 
Ordet levende i menneske-hjerter, hevder 
han – denne alminnelige kirke, altså bestemt 
for alle. Han la stor vekt på at kirken alltid 
vil være uavhengig og underlagt Gud, og har 
et avsnitt i boken om dette som begynner 
slik:

«Kirken har i vårt land i lange tider vært 
forent med staten og vært en statskirke. 
En slik forbindelse kan være mulig, ja den 
kan også være heldig. Men den hviler på en 

nødvendig forutsetning, at staten gir kirken 
full åndelig frihet.» - Det er konstatert at den 
øverste myndighet er Kristus, dersom det 
skulle komme til konflikter, sier han lenger 
ut i boken: «Den norske kirke er en folke-
kirke. Med det mener vi at så godt som hele 
det norske folk hører til den. Gjennom den 
kommer hele folket under kristelig påvirk-
ning. Det er noen, som utfra sin kristelige 
oppfatning, er motstandere av folkekirken. 
De mener den er verdslig og at kristendom-
men trives best i de små samfunn av person-
lig troende (sektsynet). Men sektkristendom 
glemmer folkekirkens innflytelse på hele 
folket, og dens betydning for hele kulturli-
vet. Den store sympati som den norske kirke 
i dag nyter i vårt folk, må føre til en større 
ansvarsfølelse for kirken.»

Det kunne vært interessant for mange hvis 
vi hadde fått se og høre reaksjonene fra 
Fjellbu om han fikk et ‘snapshot’ av Den 
norske kirkes status og anerkjennelse nå, 
våren 2021. Og for den del også frikirkenes 
mening om Fjellbu. Ville blitt en morsom 
debatt av dette. Det er mer enn 200 000 
færre medlemmer siden skilsmissen mellom 
stat og kirke skjedde. Bare fra 2018 til i dag 

Foto: Josh Applegate, Unsplash.
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er det en reduksjon på 50 000 medlemmer. 
Nedgangen i kirkelige handlinger, dåp, 
konfirmasjon, ekteskapsinngåelse synker 
dramatisk i de senere år. Nedgangen øker 
litt for hvert år viser bildet Statistisk sentral-
byrå presenterer for oss. Antall medlemmer 
i andre kristne trossamfunn har heldigvis 
hatt noe stigning i årene fra 2012 – vi lå i 
fjor på nær 400 000 nye som sluttet seg til 
andre menigheter i den gruppen som også 
får statsstøtte. Kirkebesøket har gått tilbake 
med 800 000 de siste 6 år. De mange nedleg-
gelser av menigheter i storbyene har så langt 
stort sett blitt unngått, men et betydelig 
antall kirkebygg er likevel tatt ut av bruk De 
står tomme året rundt og gis ikke vedlike-
hold.

Ny ordning, god intensjon 
- et uønsket resultat
Fra 1. januar i år ble Kirkeloven opphevet 
og erstattet av den nye trossamfunnsloven 
og så kommer en ny kirkeordning for Den 
norske kirke. Kirkerådet som velges for fire 
år om gangen har nå 18 medlemmer, 11 er 
legmenn, der sitter fire prester, men kun én 
biskop. For tiden er det kirkens preses, en 
teologisk liberaler, Olav Fykse Tveit. Lederen 
i rådet er Kristin G. Raaum fra Åpen Kirke-
gruppe som har profilert seg mest gjennom 
kampen for at en mann og en mann, og en 
kvinne og en kvinne, skal kunne gifte seg 
i kirkene. Vigselsordningen er endret. Og 
ingen biskop eller prost blir nå ansatt uten å 
følge det budskapet denne fløyen fremmer. 
Et budskap som er et stykke fra det de fleste 
leser direkte ut fra Bibelens tekster. Selvsagt 
er det fullt mulig å misforstå. Til og med 
det helt opplagte. Heldigvis er det vår Herre 
som har den endelige definisjonsmakt, både 
i Himmel og på jord. Men «Bibelsk kirke-
gruppe», som jeg velger å kalle den store hop 
av kristne som ikke vil gi opp kirken, men 
likevel i mange menigheter holder seg borte 
fra den nå, har også, som «Åpen kirkegrup-
pe», all rett til å hevde sitt syn. Personlig er 
jeg en av dem som håper på et motstøt mot 

dem som i 2016 kuppet kirkevalgene.

Følgende er hentet fra en mye delt nettside, 
ført i pennen av Terje Alnes, han represen-
terer en gruppering som ikke tror på Gud, 
Jesus og Bibel, men treffer kanskje likevel 
noe i sine spissformuleringer:

«Begrepet folkekirke er et nøkkelord for å 
forstå hvordan kirken kan overleve. Teologi-
en er tilpasningsdyktig og lydhør for skiften-
de trender, bispekappene vet å snu seg etter 
hvilken retning vinden blåser i. Derfor har 
den liberale teologiske fløyen så godt som 
kjørt over den konservative og parkert disse 
på kirkehistoriens skraphaug.»

Frimodig og rakrygget
«Frimodig kirke» er en etablert organisasjon, 
og et nettverk for bekjennelse, disippelskap 
og fornyelse i Den norske kirke. Vi ønsker 
å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling i vårt 
folk.» De vil nettopp kontre den utvikling 
som beskrives i sitatet over. Nettverkets 
basis er Bibelen som Guds Ord og ivaretagel-
se av de oldkirkelige symboler, Confessio 
Augustana og Luthers lille katekisme. Den 
sistnevnte har mange av oss som er eldre 
pugget til konfirmasjonen. I deres strategi 
ser jeg dimensjoner som kanskje kan få 
de deler av Den norske kirke inn på trygg 
bibelsk grunn, der de ikke er det. 

Vi hører i bakgrunnen et ekko fra mange av 
de klokeste ledere vi har hatt i denne kirken, 
som bla. Arne Fjellbu som jeg innledet med, 
men også andre som fortsatt huskes som 
Johannes Smemo, Eivind Berggrav, Fridtjov 
Birkeli, Kaare Støylen, Per Lønning, Andre-
as Aarflot, Per Juvkvam, Sigurd Lunde, Odd 
Bondevik, Erling Utnem, Olav Skjevesland 
og Ole Chr. Kvarme. Mange andre kunne 
også vært nevnt. Dette er begavede prester 
fra de to siste generasjoner, som forkynte 
det som faktisk sto i Bibelen, uten hele tiden 
å skotte til siden. Tror vi ikke lenger på de 
evige sannheter? Og en tilhørende modig 
formidling av disse, inn i vår tid? Flere av 
de nevnte har gitt ut bøker. Les, og bli vis! 
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De brakte oss viktige sammenhenger 
mellom livene vi lever og det liv Gud 
har ønsket for oss. Jeg tenkte på dette 
når Oslo-bispen Kari Veiteberg for 
kort tid siden talte i byens Domkirke 
på en 10 års markering og minne-
gudstjeneste for Utøya-massakren. 
Også der, ganske malplassert, la 
hun inn sin markante støtte til «de 
skeive» som hun kaler gruppen. Hva 
var relasjonen til de myrdede for 10 
år siden? Var det kun nok en politisk 
markering fra prekestolen?

Sannheter, forkynt med kraft
Den kjente evangelisten Einar 
Lundby, også psykiater, sjelesør-
ger og leder i flere sammenhenger 
hadde tanker om dette i et intervju 
i 1974. Han ble den gangen spurt 
om sin menighetstilhørighet, det 
var Brumunddal kirke, men han 
svarte likevel at «der hvor jeg er, 
der er min menighet. Jeg må jo 
si at jeg ikke kunne tenke meg å 
sitte hjemme en søndag når det er 
Gudstjeneste.» - Hvordan ser du 
for øvrig på kirkens stilling i vårt 
folk i dag? var neste spørsmål. 
«Kirken er en størrelse som det 
ikke er så lett verken å analysere 
eller konkretisere. Det er jo ingen 
institusjon som er kristen. Det er 
menneskene som er kristne. Man kan ikke 
forlange av en institusjon at den skal være 
kristen, for da faller det personlige ansva-
ret bort. Derfor må vi heller ikke sverge til 
kirken eller til den eller den institusjonen 
eller organisasjonen. Det vi må ha for øye er 
å hjelpe den enkelte til både å se sine feil og 
sine svikt – og også alle mulighetene som 
bys oss.» En klok kommentar som gjerne 
kunne vært husket i disse tider.                             

Skal folkekirken i Norge reise seg igjen 
trengs det at slike personligheter kommer 
inn i de ledende posisjoner. Slike som er  
uavhengige av de politiske strømninger, alt 
det som regnes som spiselig og korrekt i 

det tidsøyeblikk vi er i.  Slike som klarer å 
formidle de evige sannheter i Jesu ånd. Slike 
som står helt oppreist når kravet kommer 
om at Kirken skal bli mer elastisk og tenke 
utenfor rammer som er ment å stå fast. Med 
dette lederskapet kan den igjen bli respek-
tert og vinne økt oppslutning. Det er fullt 
mulig å være rakrygget teologisk og tro mot 
Skriften, og samtidig være mild, ikke-døm-
mende og omsorgsfull. Dette skrevet av en 
som sørger over at Den norske kirke be-
finner seg i en meget krevende situasjon. 

Hilsen til Gideon fra Preses i Den norske kirke, 
Olav Fykse Tveit.
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Når Jesus ber oss om å være ett, ber 
han oss ikke være enige i alt, men om å 
stå sammen. En synlig og frimodig kirke 
som gjør Jesus kjent og bringer tro, håp 
og kjærlighet forvandler mennesker 
og forandrer samfunn. Derfor er tverr-
kirkelig samarbeid viktigere enn noen 
gang. 

Kirkens enhet
1. pinsedag 2000 stod jeg på gressmatta på 
Molde Stadion. Jeg så 10 000 mennesker 
samle seg til økumenisk gudstjeneste, og 
mens tårene trillet nedover kinnet i takk-
nemlig og glede gjorde jeg meg klar til å lede 
gudstjenesten. 

Midt på gressmatta på Molde stadion lå en 
stor altertavle bestående av 204 keramikk-
plater – alle preget med et kors og alle like 
store, men likevel ulike i farger og nyanser. 
I det gudstjenesten gikk mot slutten, gikk 
representanter fra menigheter og forsamlin-
ger i hele Møre og Romsdal frem og hentet 
sin del av altertavlen for å henge den opp 
hjemme i sine kirker og bedehus. 

Denne altertavlen understreket kirkens 
enhet. Vi er ulike, men hører sammen. De av 
oss som var på Molde stadion vet at altertav-
len utgjorde Johannes 3. 16-17. Den minnet 
oss om at kirkene sammen har et ansvar for 
løfte frem troen på Jesus Kristus, han som 

kom "slik at hver den som tror på ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv". 

Det økumeniske klimaet ble et annet i Møre 
og Romsdal etter "Jubileum 2000". Alle de 
gode samtalene frem mot gudstjenesten var 
viktige, slik alle møtepunkter og samtaler 
i det økumeniske Norge er viktig, og guds-
tjenesten ble et synlig uttrykk for enhet, som 
ble lagt merke til også utenfor kirken. 

"Må de alle være ett ..."
Norges Kristne Råd ble etablert i 1992 og 
fusjonerte i 2006 med Norges Frikirkeråd. 
I dag er Norges Kristne Råd paraplyorga-
nisasjon for 31 kirke- og trossamfunn og 
organisasjoner. Vi er antakelig det bredest 
sammensatte økumeniske råd i verden.

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å 
gjøre synlig enheten mellom kristne. Det 
skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler 
– og samarbeid om kirkens ansvar i verden 
gjennom misjon og diakoni.

Kirkehistorien er også en historie om 
splittelser mellom kirker. Først på slutten 
av 1800-tallet begynte en motsatt bevegel-
se. Denne vokste fram ved at ulike kirke-
samfunn som drev misjon i samme land 
stilte seg spørsmålet: Hva innebærer det for 
kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin 
kirke på jorden som én kirke?

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Navnet Jesus forener

Vi har snakket med artikkelforfatteren om Gideon. Kan vi bli en observatør i 
Norges Kristne Råd? Slik som Bibelselskapet er og Kirkenes Nødhjelp er, og flere 
andre. Det kunne kanskje gjøre vårt forbund mer kjent for mulige samarbeids-
partnere. I så fall blir dette en styrebeslutning. De faste medlemmer er ellers Dnk 
og alle de største trossamfunn. Han belyser her hva de er, og gjør:
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I begynnelsen av forrige århundre oppsto 
det flere kirkelige bevegelser som sammen 
førte til utviklingen av den økumeniske 
bevegelse. Kallet som har drevet denne 
bevegelsen har blant annet vært Jesu bønn 
i Johannes 17.21 "Må de alle være ett, slik 
du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også 
de være i oss for at verden skal tro at du har 
sendt meg."

Som økumenisk organisasjon er Norges 
Kristne Råd et møtested for kristne kir-
ker og trossamfunn; en arena for å bygge 
gjensidig forståelse og respekt, et redskap 
for samhandling i kirke og samfunn og en 
serviceorganisasjon for kristne kirker og 
trossamfunn. Vi skal være med på å fremme 
gjensidig forståelse, respekt og samhandling 
mellom kristne kirker og trossamfunn – lo-
kalt som nasjonalt. Vi skal bidra til å frem-
me forståelse for kristen tro, moral og kultur 
i samfunnet – og vi skal jobbe for å styrke 
kristent nærvær i det offentlige rommet.

Norges Kristne Råd er et fellesskap av krist-
ne kirker og trossamfunn i Norge som har 
Bibelen som kilde. Et fellesskap som tilber 
og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og 
Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og 
livgiver.

Ulike gjøremål
Siden mars i fjor har veldig mye av arbeidet 
vært knyttet til korona-pandemien. Vi har 
svart på spørsmål, samordnet retningslinjer 
og tiltak, lagt til rette for gode, økumeniske 
produksjoner, støttet og oppmuntret kir-
kene, og på vegne av kirke-Norge opptrådt 
med en felles røst inn mot myndighetene. 
Her har vi vært tydelige på at retten til å 
utøve sin tro, også er retten til å utøve sin tro 
"sammen med andre". Denne fundamentale 
rettighet kan bare innskrenkes om det er 
absolutt nødvendig. Vi har savnet en bedre 
redegjørelse om bruken av denne unntaks-
muligheten i forhold til tros- og livssynsfri-
heten. Under pandemien har vi i enda større 
grad sett hvor viktig Norges Kristne Råd er.

Vi jobber flerkulturelt inn mot migrantme-
nigheter, konvertitter og asylsøkere, blant 
annet gjennom Pinsefestivalen som har et 
flerkulturelt fokus – vi ønsker på denne må-
ten å synliggjøre migrantmenighetenes plass 
i det norske kirkelandskapet, samtidig som 
vi bygger en plattform hvor de kan finne 
tilhørighet.

Kirke på nye måter
Der kirken i tidligere generasjoner var 
samfunnets naturlige samlingspunkt, er 
gjennomstrømmingen i dag stor, og behovet 
for en samlet, "merging church", en oppsø-
kende menighet er avgjørende. Kirken og 
kristendommen står fortsatt sterkt i Norge, 
sammenlignet med mange andre vestlige 
land. Det som fremover vil bestemme mye 
av utviklingen er vår evne til omstilling. Vi 
lever med andre ord i en tid da vi trenger 
å tenke nytt om hvordan vi er kirke. Det 
handler om hva slags aktiviteter vi tilbyr, 
men også hvordan vi presenterer evangeliet 
på en troverdig, aktuell og relevant måte for 
mennesker i dag. Hvordan fremtidens kirke 
vil se ut avhenger av valgene vi tar i dag. Jeg 
tror det i stor grad avhenger av hvordan vi 
velger å handle sammen som fellesskapet av 
kirker og trossamfunn. 

I Jeremia 29 kan vi lese hvordan Guds folk 
var bortført til eksil i Babylon, til et folk som 
trosset Gud og til profeter som stod frem 

Erhard Hermansen. Foto: Gjermund Øystese.
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med løgnaktige profetier. Det var helt 
sikkert gode grunner til å ønske seg bort, 
finne seg et sted der de kunne skjule seg, 
langt borte fra byen. Men løftet som vi 
finner i vers 11, hvor Gud sier "For jeg vet 
hvilke tanker jeg har med dere, sier Her-
ren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere framtid og håp" det er ikke 
knyttet til flukt eller isolasjon, men til å ta 
bolig i byen, til å integreres fullt og helt. 

Synlig og frimodig
Denne utfordringen er også gitt oss, som 
hans etterfølgere: Vi skal være synli-
ge og frimodige – tilstede! – midt i det 
samfunnet vi er en del av. Vi er kalt til å 
sørge godt for det samfunnet vi er en del 
av. Først når vi integreres kan vi være én 
kirke i verden. For, en synlig og frimodig 
kirke, en kirke som gjør Jesus kjent og 
bringer tro, håp og kjærlighet – det er 
en kirke som forvandler mennesker og 
forandrer samfunn. 

"Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i 
den fred som binder sammen: én kropp, 
én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble 
kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og 
alles Far, han som er over alle og gjennom 
alle og i alle", skriver Paulus i Ef. 4.2-6. 

I Norges Kristne Råd sier vi at vi skal 
samarbeide om alt vi kan samarbeide 
om. Og vi ser flere og flere områder hvor 
vi kan nettopp det. Fordi det er mer som 
forener enn som skiller. 

Dagen på Molde stadion ga avisene god 
grunn til å skrive at "Navnet Jesus forente 
Møre". Og slik det navnet forente menig-
heter og forsamlinger i Møre og Romsdal, 
jobber vi for at Jesu navn kan samle hele 
vide verden til fellesskap i Kristi navn.

På forsiden denne gang har vi et flott bilde 
av Kristus, vår forløser. Den står på en 
fjelltopp i utkanten av Rio de Janeiro. 

Det var i 1921 pengeinnsamlingen startet 
i katolsk regi, og statuen ble avduket 10 år 
senere. Den er senere innlemmet blant de 
«Verdens nye underverker» og er et av de 
mest besøkte turistattraksjoner i Sør-Ame-
rika. Flere hundre tusen pilgrimer besøker 
Corcovado-fjellet hvert år. Men til tross for 
katolisismens dominans og det faktum at 
Pave Frans kommer fra denne regionen er 
det nå klare tegn til at den evangeliske kris-
tendom er på fremmarsj. Vårt Gideon-kon-
tor er en del av den styrken som nå tar seg 
frem i dette landet og det bygges stadig 
flere kirker som fostrer evangeliske kristne. 
Observatører beskriver dette som en enorm 
demografisk transformasjon. 

Det er spesielt flere ulike typer pinsekir-
ker som vinner terreng, men også mange 
andre kirker og menigheter av den type som 
Gideons menn og kvinner kommer fra. I 
1970 var 92 % av de troende i Brasil katolik-
ker, og bare 4 % protestanter. I 2014 var det 
blitt 19 % som bekjente seg til den evange-
lisk-protestantiske trosretning. Nå nærmer 
dette tallet seg 25 %. Fortsatt er Brasil det 
landet i verden med flest katolikker, men det 
er også blitt det landet med flest pinseven-
ner! Deres ganske omstridte president, Jair 
Bolsonaro, kanskje mest kjent for å være en 
Trump-venn og for å la være å sikre landet 
mot Corona-epidemien frem til han selv 
fikk sykdommen, har også latt seg døpe inn 
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i denne kirken, i elven Jordan. I de senere 
år har de evangelikale begynt å gjøre seg 
gjeldende i politikken, noe som var uhørt 
for bare en generasjon siden. Deres parti, 
The Evangelical Parliamentary Front, er 
kjent for å være moralsk svært strenge og 
konservative. De er kritisert av andre for å 
blande politikk og kristentro slik at alt blir 
til et ganske uklart bilde. Mega-kirkene 
som flere og flere slutter seg til har blitt en 
politisk faktor å regne med. 

Man mener den overgangen som skjer 
skyldes landets økonomiske trøbbel, en 
økende fattigdom, de enorme forskjeller 
mellom fattig og rik og politiets maktes-
løshet mot de kriminelle gjengene. Håpet 
til mannen i gaten er at den evangelis-
ke kirke kan bety en forandring i deres 
hverdag, et håp om en bedre fremtid og at 
den oppvoksende slekt i storbyene skal bli 
spart for elendigheten. Folk flest ser ut til å 
ønske en mer bokstavelig lesning av Bibe-
len og at forkynnelsen ikke nødvenidgvis 
skal skje i pomp og prakt, men i en mer 
hverdagslig stil. Skandaler og kriminelle 
handlinger begått av enkelte prester og 
ledere i den katolske kirke har også vært et 
stor tema de seneste år og har fremskyndet 
den forvandling som nå ses klart i kir-
ke-landskapet. 

Våre Bibler og Nytestamenter med de 
spørsmål og anvisninger fremme og bak 
i boken som kjennetegner disse er et-
terspurt som aldri før. Det meldes om 
travle dager for våre folk i byene. Flere 

ganger har vi hatt internasjonale grupper 
av gideonitter på «missions» i landet. Etter 
hvert vil statuen «Christ, The Redeemer» 
som ser ut over Rio kanskje assosieres like 
mye med den evangeliske Jesus. Så skal 
det nevnes at det også er en økende trend 
blant de yngre grupper at man ønsker 
å være «ureligiøs» - ikke tilhøre noen 
trosretning og ikke gå i noen forsamling. 
Denne gruppen er en av de våre brødre 
og søstre i forbundet mest ønsker å nå. En 
enorm oppgave i og med at folketallet er 
stigende og har nå har passert 210 millio-
ner. Gideons menn og kvinner delte ut 1,2 
millioner Bibler og testamenter i forrige 
arbeidsår. Vi har 13 400 medlemmer og vi 
har en svakt stigende trend på alle nøkkel-
tall gjennom de siste 10 år.

Vi ber for vårt arbeid i Brasil. 
For de 20,5 millioner som har vært og 
er rammet av Covid 19,
og for de 15 millioner innbyggere som 
lever i «ekstrem fattigdom»

(kilde: BGE – The Brazilian Institute of Geography 
and Statistics)  

(Red.) 

Brasil 
– en bevegelse mot den evangeliske tro
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Det bor ca. 750 mill. mennesker i Europa og 
det regnes at under 2% er evangeliske krist-
ne. Det betyr at det fortsatt er mer enn 735 
millioner mennesker som trenger å få høre 
sannheten om Gud på vårt eget kontinent.

Kanskje er det store og overveldende tall 
som blir vanskelig å forholde seg til, men 
Gud som har skapt hvert enkelt mennes-
ke har gitt oss oppdraget om å gå ut i hele 
verden og forkynne Hans ord, inntil Jesus 
kommer igjen for å hente sine hjem til seg.
Uansett, uoverkommelig er det ikke når Gud 
er oppdragsgiveren og selveste dirigenten av 
oppdraget. Det er heller ikke uoverkomme-
lig i våre enkle menneskelige perspektiver. 
Bli med på et regnestykke; Dersom vi, 15 
millioner kristne i Europa, gir evangeliet 
til 49 personer hver, har vi nådd alle de 735 
millionene som ennå ikke kjenner sann-
heten om Gud med evangeliet. Dette er 
overkommelig, dersom vi kristne våkner til 
liv og våger litt for de ikke-troende vi har 
rundt oss over alt. Jesus lovet oss i Matteus 
28, at Han er med oss alle inntil verdens 
ende. Så alene er vi heller ikke.  

Jeg tror at det kommer en større innhøsting 
i tiden rett før Jesus kommer igjen, og at den 
tiden nærmer seg raskt. Vi må arbeide mens 
det ennå er dag, høstens time er snart her!

I 2014 flyttet jeg med min familie til Paris i 
Frankrike, på tydelig ledelse fra Gud. Før vi 
flyttet gav Gud meg fem setninger som for 
oss har blitt viktige:

• Se, jeg (Gud) gjør noe nytt!
• Ikke bli bundet av gamle systemer som 

vil hindre en ny spire å vokse.
• Søk først Guds rike og Hans rettferdighet
• Forbered dere på at større ting vil skje. 

Ikke se på det som er, men på det som vil 
komme. Vekkelsen vil skje raskt.

• Vær frimodig og sterk. Jeg har sendt 
dere! Jeg vil gå med dere! 

Gud er den samme fra evighet til evighet, 
men Han er fortsatt Skaperen og skaper noe 
nytt hele tiden. Vi opplever at Gud leder 
oss i nye måter å nå ut med evangeliet, og 
kommunisere med søkende mennesker på. 
Vi tror også det kommer en ny måte me-
nighetene vil vokse på. Ofte henger vi fast 
i gamle systemer og måter å gjøre ting på. 
Vi kan bli innadvendte og lite effektive i vår 
tjeneste for Guds rike. 

Gud har lovet oss; 
Vi skal få kraft når vi går ut! 
Jeg tror Norge og Norden skal spille en vik-
tig rolle i innhøstingen som kommer, derfor 
må det igjen en åndelig oppvåkning til i vårt 
kjære Norge, som er blitt så rikt velsignet. 
Det må igjen drives frem en djervhet, lyst 
og vilje til å søke Guds rike og springe med 
evangeliet. Vi er blitt gitt mye og vi som 
nasjon har mye å gi!

Vi selv bor i Paris fordi vi har gått på Guds 
ledelse. Vi tror også at det skal komme man-
ge flere misjonærer fra Norge og Norden til 

Nylig 
besøkte Arvid Aasen 

Gideon-kontoret. Organisa-
sjonen "Jesus til Europa" består av 

yngre, entusiastike personer som ser 
europeiske storbyer som sitt misjonsfelt. 
Vi fortalte om Gideons sak og våre 

metoder. Arvid Aasen forteller her 
om det de opplever på denne 

misjonsmarken:

"Jesus til Europa"
Europa er unådd med det sanne  
evangeliet om Jesus Kristus.  
Det trengs derfor stort fokus på å 
forkynne til menneskene i vår egen 
verdensdel. 
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andre land i Europa. Vårt eget kontinent har 
blitt glemt og i dag er dette det åndelig mør-
keste kontinentet. Et lite eksempel; I bydelen 
Boulogne-Billancourt i Paris er det bare to 
evangeliske menigheter med til sammen 100 
aktive medlemmer, mens det bor 123.000 
mennesker der.        
 
Selv har vi startet en app og internettside, 
som vi har kalt WonByOne. Under gate-
evangelisering hørte vi ofte: «Det du har, 
det vil jeg ha! Hvor kan jeg få tak i det?» Jeg 
oppmuntret dem til å komme til en menig-
het, men svarene var klare: «Menighet/ kirke 
… Nei, nei. Det har jeg prøvd (eller hørt 
om), det vil jeg ikke. Finnes det ikke noe på 
internett, hvor vi kan lese mer og forstå det 
du forteller oss?» 
Jeg søkte etter nettsider jeg kunne lede dem 
til. Da vi ikke fant en nettside som egnet seg 
for de som aldri før har hørt om Gud eller 
lest Bibelen, laget vi en enkel nettside selv. 
Responsen var god - 80% av de vi fikk en 
samtale med på gaten gikk inn på nettsiden. 
Dette er videreutviklet og kalles nå Won-
ByOne, som betyr «Vunnet av en». Vi er alle 
vunnet av EN - Jesus Kristus og vi kan alle 
vinne en og en for Jesus. 

I utgangspunktet var appen kun tiltenkt eget 
behov i evangeliseringen, men så gir Gud 
drømmer, visjoner og setter oss i «Gud-fel-
dig» kontakt med mennesker med samme 
drøm. WonByOne er nå videreutviklet som 
et evangeliserings- og disippelgjøringsred-
skap som alle kristne og menigheter kan 
bruke. Vi har et mål om å oversette appen til 
minst alle Europeiske språk. 

Dørene åpnes
Uten å markedsføre WonByOne i koro-
naåret 2020, så vi plutselig at statistikken 
for besøkende på nettsidene øke i takt med 
nedstengningen av samfunnet. Mennesker 
søkte setninger som «Hva er meningen med 
livet?» «Hvem er Gud?» o.l., og vi får mailer 
på ulike språk, hvor mennesker forteller at 
de har tatt imot Jesus på grunn av WonByO-
ne, hvilket vi er utrolig begeistret over.

En helt ny og mye bedre brukervennlig app 
lanseres i disse dager. Vårt ønske er å nå det 
franske folk, men det bor også mange andre 
nasjonaliteter her i byen. Vi får være lys og 
dele evangeliet med både franske, svenske, 
norske, jøder, afghanere osv. som ellers ikke 
hadde hørt. 

Jeg erfarer at betegnelsen apputvikler har 
vært en døråpner i møte med f.eks. foreldre 
rundt fotballbanen til vår sønn. Når jeg 
tidligere sa jeg var misjonær, rygget de unna. 
Nå blir spørsmålet ofte videre; Hva er den 
appen om? - Jo den forklarer Bibelen for 
mennesker som ikke har lest den boka før. 
Og da er vi plutselig i gang med dypere sam-
taler om Gud. Mennesker er sultne på Guds 
ord og sannheten, men trøtte av religion. 

I tjenesten har vi fokusert mest på bønn, for 
uten bønn kan vi ikke gjøre noe. Dersom 
ikke Herren bygger huset, bygger arbeids-
mennene forgjeves, sier Bibelen. Europa 
trenger Jesus. Det er over 200.000 byer i 
Europa uten en eneste evangelisk menighet. 
Behovene er: Bønnekrigere, givere, 
misjonærer, ledere m.m.. 

"Jesus til Europa"
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Gideon har dessverre 
ikke vært mye synlig 
de siste årene i Oslo. 
For de som husker 

noen år tilbake var jo dette en fin avdeling 
som i mange år hadde Terje Lorentzen i 
bresjen. De siste årene har Jorge Urquizo 
Lujan og hans kone Ximena U. Santiste-
van gjort en innsats. Men våre medlem-
mer i byen har til dels høy alder og aktivi-
teten er redusert. 

Oslo er en by på rundt 1,5 mill. når vi tar 
med forstedene. Vi kunne med fordel ha 
vært 160 Gideon-medlemmer der, og ikke 
16 som nå. Behovet for formidling av Guds 
Ord er nemlig større enn størst. Ca. 20 % av 
befolkningen er medlem av et trossamfunn: 
De fleste av disse er med i et islamsk tros-
samfunn. Gruppe nr. 2 på listen er kristne 
trossamfunn. I gruppen man kaller livs-
syns-samfunn er det 17 %, hvor Humanetisk 
forbund er det største. Nedgangen av døpte, 
konfirmerte og inngåtte ekteskap i Dnk i 
Oslo har vist en jevn utvikling nedover de 
siste 10 årene, før dette har det gått litt opp 
og ned. Den katolske kirke har en økende 
oppslutning, i hovedsak som en følge av 
innvandring. Den er stor.

Noen evangelisk-lutherske kirker i Oslo har 
sett en effekt i form av innmeldinger etter de 
debatter og de vedtak Den norske kirke har 

gjort om de likekjønnede «ekteskapene». Da 
var det mange som hadde vært i tvil lenge 
som bare meldte seg ut. Flertallet som mis-
liker det som skjer i Dnk holder seg vel bare 
borte fra kirkens Gudstjenester i en stille 
protest, men har ikke funnet en ny havn. 
Og så finnes det, Gudskjelov, relativt nystar-
tede evangeliske menigheter som står i full 
blomst. De er ikke mange. Men det faktum 
at de finnes, gleder. 
Det var av disse årsaker vi takket ja til å 
delta på den kristne Sommerfestivalen på 
Stortorvet i tre dager, 19., 20. og 21. august. 
Vi var fire på vakt til enhver tid, villige 
medlemmer fra Notodden, Romerike, Oslo, 
Sarpsborg og Asker/Bærum. Ellers fantes det 
på denne messen stands fra Evangeliesen-
teret, Kanal 10, Open Air Campaigners, en 
pinsemenighet, et par andre kristne organi-
sasjoner, en bokhandler og oss. Vi må inn-
rømme at vi har sett enda mer velorganiserte 
arrangementer, men for oss var det viktig 
å støtte noe så sjeldent som en markering, 
midt i hovedstaden av den evangeliske kris-
tentro. Og så var det fint å få delta i samtaler 
med forbipasserende, dele ut Nytestamen-
ter, våre brosjyrer om medlemsskap og om 
å bli Gideonvenn. Forsiktige samtaler om 
Gudstro, hvor vi, som alltid, forsøkte å være 
kloke, lytte, og møte folk der de er. Og en 
gang imellom hørte vi klokkeklang fra den 
gamle og ruvende Domkirken like ved, som 
om den ville hilse oss, og understreke at Den 
norske kirke er der fortsatt.

Vi viser oss
i Tigerstaden
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En fin måte å støtte Gideonarbeidet på:

Bruk Gideonkortene

Våre nyeste kort 

1 kort kr.   35,- 
4  kort kr. 120,- 
8  kort kr.  200,- 
( + porto)

Du kan velge ut og bestille nøyaktig de kortene du ønsker. 
Dette er en vinn-vinn situasjon. Du er med å dekke utgifter for 
to nytestamenter ved å kjøpe bare ett kort. 
BESTILL via e-post post@gideon.no eller telefon 67 13 95 20.
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I evighet, 
Herre,

 står ditt ord 
fast i himmelen.

Din trofasthet 
varer fra 

slekt til slekt.

SALME 119, 89-90

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 
organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.
Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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BEVAR 
DITT HJERTE 

FREMFOR ALT DU 
BEVARER, FOR 
LIVET GÅR UT 

FRA DET
ORDSP 4,23

Gratulerer med 
høytidsdagen

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 
organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.
Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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Jeg vil gjøre deg vis 
og lære deg den veien 

du skal gå, jeg vil la 
mitt øye hvile på deg 

og gi deg råd.

SALME 32,8

Gratulerer med 
 høytidsdagen

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 
organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.
Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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HANS 

BARMHJERTIGHET 

TAR IKKE SLUTT,

DEN ER NY 

HVER MORGEN. 

DIN TROFASTHET 

ER STOR.

KLAG 3,22-23

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.

Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938 norsk
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Alle andre kort

  1 kort kr.   25,- 
10  kort kr.  200,- 
( + porto)

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.

www.gideon.no    e-post: post@gideon.no A
kv

ar
el

l 
fo

rs
id

e:
 A

ud
hi

ld
 B

je
rk

en
es

   
   

  8
17

 -
 1

7

“Jeg ble gitt et nytestamente i hjemlandet mitt. 
De fire vennene mine ville også gjerne lese det. 

Vi delte forsiktig opp nytestamentet, og byttet oss imellom. 
Alle fem av oss ble frelst gjennom det ene nytestamentet.”

“Jeg ryddet opp i ting jeg hadde tatt vare på fra 
barndommen, og fant et nytestamente som en 

gideonitt gav meg på skolen. Gjennom dette tok 
jeg imot Jesus som min personlige frelser.

I dag underviser jeg en søndagsskole-klasse for 
9-åringe jenter. Jeg takker Herren for kristne 

som dere, som er med å dele ut Guds ord.”
- Marilyn, Michigan

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg er glad for at dere i Gideon deler ut nytestemanter. 
Jeg leser i det jeg fikk av dere på skolen, hver eneste dag, 

og det er dette jeg brukte da jeg ble frelst.
Jeg er kanskje ung, men jeg deler også Guds ord med andre. 

Jeg har min egen webside hvor jeg legger ut mine
 favoritt-bibelvers og kapitler.”

- Caleb, USA

“Dere fra Gideon snudde livet mitt rundt. 

Dere bragte troen til meg da jeg ikke hadde noen. 

Jeg ble istand til å vitne for min mor på 

sykehuset ved å bruke nytestamentet 

som dere gav meg. Uansett hva dere gjør 

- ikke slutt å dele ut Guds ord!”

- New Zealand

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon

 med fokus på utdeling av Guds ord.

www.gideon.no    e-post: post@gideon.no
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“Jeg var høyskolestudent på desperat søken etter sannheten. 
En vennlig mann tilbød meg et Gideon-testamente en dag jeg gikk over 

skoleplassen. Etterhvert leste jeg to skriftsteder som fikk meg til å stoppe 
og tenke. Jeg forstod at jeg ikke kunne gjemme meg for Gud. 

Nå har Gud gjort meg hel, og jeg er blitt pastor. 
Jeg takker Ham for nytestamentet jeg fikk.”

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Dere fra Gideon snudde livet mitt rundt. 
Dere bragte troen til meg da jeg ikke hadde noen. 

Jeg ble istand til å vitne for min mor på 
sykehuset ved å bruke nytestamentet 

som dere gav meg. Uansett hva dere gjør 
- ikke slutt å dele ut Guds ord!”

- New Zealand

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg ble gitt et nytestamente i hjemlandet mitt. 
De fire vennene mine ville også gjerne lese det. 
Vi delte forsiktig opp nytestamentet, og byttet 
oss imellom. Alle fem av oss ble frelst gjennom 

det ene nytestamentet.”

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg var en høyskolestudent på desperat søken etter sannheten. 
En vennlig mann tilbød meg et Gideon-testamente en dag jeg gikk over 

skoleplassen. Etterhvert leste jeg to skriftsteder som fikk meg til å stoppe 
og tenke: Galaterne 5,21 og Hebreerne 4,13. Jeg forstod at jeg ikke kunne 

gjemme meg for Gud. Nå har Gud gjort meg hel, og jeg er blitt pastor. 
Jeg takker Ham for nytestamentet jeg fikk.”

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg var overbevist om at Gud ikke fantes. Allikevel, dypt i hjertet håpet 
jeg at det var et liv etter døden. Gideonitter kom til skolen min for å dele 

ut nytestamenter. Jeg hadde aldri sett et slikt før, så jeg tok imot og leste 
i det. Jeg begynte å gå i kirken og be. Til slutt bøyde jeg knær og bekjente 
min synd for Herren. Jeg gav ham mitt liv. Nå er jeg lykkelig gift og har to 

barn som jeg ønsker å lede til Gud.”

Til Minne

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg er glad forat d ere i Gideon deler ut nytestemanter. 
Jeg leser i det jeg fikk av dere på skolen hver eneste dag, 

og det er dette jeg brukte da jeg ble frelst.
jeg er kanskje ung, men jeg deler også Guds ord med 

andre. Jeg har min egen webside hvor jeg legger ut mine 
favorit-bibelvers og kapitler.”

- Caleb, USA

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.

www.gideon.no    e-post: post@gideon.no
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“Jeg ble gitt et nytestamente i hjemlandet mitt. 
De fire vennene mine ville også gjerne lese det. 

Vi delte forsiktig opp nytestamentet, og byttet oss imellom. 
Alle fem av oss ble frelst gjennom det ene nytestamentet.”

Gratulerer

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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Daglig leder Jarle Haugland, i Tro & Medier

Hvor peker pilene for den kristne troen?

Er glasset halvtomt eller halvfullt? El-
ler, for å spørre på en annen måte: Vil 
det bare gå nedover med den kristne 
troen i landet vårt – eller er det noe i 
vår samtid som tilsier at vi kan opple-
ve fornyelse og vekkelse?

Det er ikke vanskelig å finne tegn på at 
fremtiden ikke virker lys for kristenfolket 
i Norge. Flere piler peker nedover for den 
kristne tro i landet vårt. Respekten for Gud 
avtar, samlivsetikken beveger seg bort fra 
klassisk kristen tro og folk flest virker å ha 
et likegyldig eller skeptisk forhold til kris-
tendommen. I mange tilfeller oppleves vi 
som intolerante, utdaterte og i utakt med 
vår samtid. Skolelag blir nektet å arrangere 
møter. Jobbsøkere har mindre sjanse til å få 
arbeid dersom de har noe kristen aktivitet 
på CV-en sin. Glasset virker definitivt å være 
halvtomt. 

Dette kan vi likevel gjøre noe med
Vi kan til og med finne bibelvers som 
bekrefter denne utviklingen: «Du skal vite 
at i de siste dager skal det komme vanske-
lige tider. For da skal menneskene være 
selvopptatte og pengegriske, brautende, 
hovmodige og spottende, ulydige mot for-
eldre, utakknemlige og uten respekt for det 
hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, 

ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, 
oppfarende og innbilske. De elsker nytelser 
høyere enn de elsker Gud». 2 Tim 3, 1-4. 
Ikke særlig lystig lesning … Og vi kan stå 
i fare for å tenke at dette er en utvikling vi 
ikke kan gjøre noe med. Folk kommer til å 
vende seg bort fra Gud og hans godhet – og 
derfor også hans gode rammer for hvordan 
vi skal leve i relasjon til hverandre. Kanskje 
vi ikke er helt der ennå, men vi frykter at 
glasset er mer enn halvtomt, og det er bare 
snakk om tid før det virkelig gir seg utslag i 
samfunnet.

Er det slik det er? Er vi havnet i en glatt 
nedoverbakke der det beste vi kan håpe på, 
er å bremse farten på samfunnets negative 
utvikling?

Det korte svaret er et klart og tydelig: Nei!

Det lengre svaret 
har noen flere punkt
For det første trenger vi en mer sammensatt 
samfunnsanalyse enn dette. Det er ikke bare 
elendighet rundt oss. Dersom vi sammen-
ligner Norge anno 2021 og 1921 eller 1821, 
er jeg overbevist om at vi vil finne en rekke 
områder der vår samtid i større grad gjen-
speiler de gode verdiene vi ønsker å preges 
av – og som vi vil hevde har sitt utspring i 

het tidligere bl.a. Kristelig Kringkastingslag. Organisasjonen med  
ni ansatte jobber med å holde en god dialog med mediene, gjøre analyser, og vil bidra til 
at medier får økt kunnskap om, og forståelse for kristen tro. De hjelper med å nå ut med 
budskapet om Jesus ved hjelp av medieteknologi, en hjelp Gideon også har tenkt på om 
vi kan søke. Det er komplisert og det kan av og til føles risikabelt å involvere seg med 
aviser, radiokanaler, TV og magasiner på egen hånd. Noe som gjør oss trygg i kontakten 
med dem er f.eks. at de baserer sin aktivitet på Lausannepakten og Cape-Townerklæ-
ringen. De er også i bakgrunnen for P7 Kristen Riksradio.
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Bibelen. Det skulle være nok å nevne jøde-
paragrafen (1814-1851), der jøder ble nektet 
adgang til Norge, som et grelt eksempel på at 
vår fortid også inneholdt verdier vi er takk-
nemlige for at har endret seg i dag.

Samtidig kommer vi ikke bort fra at den 
kristne troen står svakere og færre går i me-
nighet nå (også om man ser bort fra korona-
tiden, selvsagt). Derfor: 

Det er ikke den vanlige utviklingen i kirkens 
historie at pilene peker i én retning hele ti-
den. Historien virker å gå i sykluser, omtrent 
som dette: Folket følger Gud – folket vender 
Gud ryggen og glemmer ham – det skjer en 
vekkelse og fornyelse der folket vender seg 
igjen om til Gud og følger ham – glemsel 
og forfall – vekkelse og fornyelse – glemsel 
og forfall – vekkelse og fornyelse … Dette 
finner vi i Kongebøkene i Bibelen. Dette 
finner vi i kirkehistorien. Og dette kan skje i 
vår tid i dag.

Gud kan glemmes – 
og huskes på nytt
Pastor Mark Sayers sier i podkasten «This 
Cultural Moment» at hver generasjon har 
potensialet til å glemme Gud. Og hver gene-
rasjon har potensialet til å huske Gud.

«Glem ikke alt det gode han gjør», skriver 

David i Salme 103, 2. Det finnes en mulig-
het igjen for at vår tid skal huske Gud, hans 
storhet, hans hellighet og hans kjærlighet. 
Det finnes en mulighet for vekkelse og for-
nyelse. Det finnes en mulighet for at pilene 
igjen skal peke oppover – selv om piler og 
statistikker ikke er viktige. Det viktige er at 
mennesker igjen responderer på Jesu invi-
tasjon, som fortsatt står fast: «Følg meg». 
Glasset kan være halvfullt og på vei til å bli 
fylt opp.

Vi må ikke glemme at vi er jordens salt og 
verdens lys. Når Jesus snakker om salt, er 
det ikke salt i mat eller til konservering han 
snakker om. Da ville det beste vi kunne håpe 
på, være å forsinke en forråtnelsesprosess i et 
dødt samfunn. Nei, vi er kalt til å bringe liv! 
Saltet Jesus peker på, var mineralsalter som 
ble brukt til jordforbedring. Det kommer 
tydeligere frem i Luk 14, 34-35: 

«Salt er en god ting. Men hvis også saltet 
mister sin kraft, hvordan skal det da bli 
salt igjen? Det kan ikke brukes, verken i 
jord eller gjødsel, det er bare til å kaste» 
(min kursivering). 

Det er oss kristne som har i oss muligheten 
til å prege samfunnet med Guds ord, frihet, 
nåde og kraft. Vi er satt til å skinne. Vi er 
satt til å prege omgivelsene slik at nytt liv 
kan vokse frem. Vi kan, gjennom å leve liv 

Foto: Luan Cabral, Unsplash.



38 GIDEONBLADET NR 3 - 2021

nær Gud, i tillit til og avhengighet av ham, 
prege enkeltmennesker og samfunn. Om 
det er mørkt i samfunnet, skyldes det ikke 
mørket i seg selv, men fravær av lys. 

Jesus skal gjøres mer synlig
Nå må jeg ta en tur innom den samfunns-
arenaen vi i Tro & Medier jobber på, me-
diearenaen. Den digitale revolusjonen vi 
har fått de siste 10-15 årene, med internett, 
smarttelefoner og sosiale medier som sen-
trale drivere, har gitt oss muligheter vi ikke 
hadde for noen få år siden. Mediene er blitt 
demokratisert, i betydningen at det ikke 
bare er redaktørstyrte massemedier som 
sender sitt budskap til oss konsumenter. 
Nå er enhver mediebruker sin egen «redak-
tør og publisist», der sosiale medier som 
Facebook, Instagram og YouTube har gitt 
«Hvermannsen» kanaler til å dele det han 
eller hun synes er viktig å formidle. 

Nye digitale verktøy gir oss mulighet til å nå 
ut med evangeliet til mennesker som aldri 
ellers kommer i berøring av kirke eller bibel. 
Og koronatiden har på mange måter tvunget 
kirker til å øke sin kompetanse og inkludere 
digitale tiltak som en del av sin strategi. Er 
det lov å håpe at dette kan bidra til et fornyet 
misjonsarbeid til i vårt land?

I Tro & Medier er dette en viktig del av vår 
strategi når vi jobber for å gjøre Jesus synlig 
på alle medienes områder. Ikke minst i 
omGud.net, der vi jobber for å lede søkende 
mennesker på nett, til tro og inn i et lokalt 
kristent fellesskap. «Bibelen på podkast», 
Preach!, Mammashjerte, og evangeliserende 
nettkurs der deltakerne kan samtale med en 
veileder, er eksempler på arbeid vi håper skal 
bidra til vekkelse og fornyelse i menneskers 
hjerter. Så folket igjen blir kjent med Gud og 
ser alt det gode han gjør. 

Bibel-spredning vil bære frukt
Det viktigste er likevel: Vi må aldri miste 
tilliten til kraften i Guds ord! Samfunnet 
utvikler seg kanskje ikke i den retningen vi 
ønsker. Vi opplever kanskje usikre tider for 
den kristne tros plass i fremtiden. Det er da 
vår tillit blir prøvet. 

Er det i vår historie eller den krist-
ne kulturarven vi har vårt håp?  
Er det i kristendommens posisjon 
i samfunnet? Eller er det i Gud og 
hans ord? 

Det kan være så lite som et sennepsfrø, men 
det har i seg en iboende vekstkraft som 
evner å bryte seg opp av jorda, vokse opp og 
bære frukt. Kjenn litt på det begrepet: Ibo-
ende vekstkraft. Det er det riket vi tilhører, 
Guds rike. Og med det kommer Guds ord, 
som er levende og virkekraftig, også i vår 
tid – ja, til alle tider, i alle omstendigheter 
og situasjoner. Derfor har jeg stor tillit til og 
forventning om at det vil bære frukt i men-
neskers liv når vi deler Bibelen på podkast 
eller evangeliet i sosiale medier. Jeg gleder 
meg til å se resultatene av at vi har fått The 
Bible Project på norsk, svært gode anima-
sjonsfilmer med bibelundervisning – selv 
om vi kanskje må vente til himmelen med å 
høre vitnesbyrdene om hvilke spor det satte 
i mennesker. 

Jeg er trygg på at Gideons arbeid 
med å frimodig dele Guds ord til 
mennesker, vil bære frukter langt 
inn i evigheten. 

Fordi Guds ord er levende og virkekraftig, 
også i vår tid. Uansett om glasset er halv-
tomt eller halvfullt. Så er vår bønn at Gud, 
ved sin hellige ånd, fyller glassene så de 
renner over og ut til andre mennesker.

Jarle Haugland.
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Selv fra våre egne medlemmer hører 
vi betenkeligheter med å fortsette 
med våre trykte utgaver av Nytes-
tamentet. Vi hørte det når vi skulle 
trykke opp ny Bibel til fengslene i 
fjor: Er ikke fremtiden digital? Nå 
kan jo alle finne en nettbibel på te-
lefonen; det er et større utvalg av de 
ulike oversettelser på nettet, osv. Jo, 
det stemmer - men nei, det stemmer 
ikke!

Vi leser hurtigere på nettet
Bibelen er en hellig bok, den må leses med 
den ytterste respekt og konsentrasjon. Når 
jeg ser på de ulike varianter som finnes på 
nett blir jeg forstyrret av flere forhold. De 
reklametekster eller bilder som ofte ses på 
samme side som der jeg leser de styrken-
de ord for dagen. Fristelsen er der, om jeg 
leser Bibelen på telefonen, til å switche over 
og lese den meldingen eller e-posten som 
nettopp tikket inn. Tendensen til å ville hur-
tig-lese slik vi ellers gjør når vi har smart-te-
lefonen i hånden.

Så er det like klart at den Hellige Skrift 
som nå er tilgjengelig døgnet rundt på PC, 
nettbrett eller telefon har gitt en økt tilgang 
på de ord som skal løfte livene våre opp. En 
tilgang mange bare kunne drømme om for 
en generasjon siden. Også vår egen Bibel-app 
har stor utbredelse og kortene som hører 
til denne deles ut i flere av våre avdelinger i 
stor stil. Vi har nettopp fått en ny Bibelapp 
gjennom The Gideons International, så det 
er lite tvil om at også denne organisasjon 
satser på det digitale. Men er det likevel slik 
at etterspørselen etter den trykte boken vil 
synke drastisk? Nei, fortsatt viser undersø-
kelser om dette at folk flest, også et flertall i 
den yngre befolkning liker å føle vekten av 
Guds Ord i deres hender. Det oppstår en fø-
lelse av at man er koplet tettere inn mot Vår 
Herre når man kan sitte rolig på et sted man 
er vant til, i en god stol, og lese i boken. Bla 
seg forsiktig frem, side for side og bruke tid. 
Både nettbrettet og smart-telefonen gir fra 
seg et relativt skarpt lys. De er hjelpemidler 
man bruker når det er travelt, til de hver-
dagslige saker. Freden som følger med en 

Steinar A. Hopland

Er den trykte Bibel snart historie?
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bok mangler. Kan det sammenlignes med å 
sykle rolig gjennom et fint landskap, sam-
menlignet med å kjøre i bil gjennom sam-
me? I bilen mister vi mye av de detaljene i 
naturen vi ser fra sykkelsetet, vi mister også 
duftene, følelsen av den varme brisen.

Kan en Ipad erstatte boken?
The Big Bible Project er del av noe som 
kalles CODEC Research Centre for Digi-
tal Theology som springer ut fra Durham 
University. Når jeg velger å hoppe frem til 
en av deres konklusjoner rundt digitale 
bibler, i motsetning til de vanlige i papir, 
er det fordi de har et så klart funn: Hvis vi 
vil at mennesker skal engasjere seg dypt i 
lesning og huske hva de leser, og dermed 
oppnå en livs-forandrende erfaring gjennom 
lesningen: ikke satse på skjermen , men på 
den konvensjonelle bok. Ordet mellom to 
permer. 

De argumenterer bl.a. med at det faktisk 
er lettere, straks, å se hvor vi er i boken, 
hvilken kontekst det vi studerer står i. 
Forskningen sier også at mens det som skjer 
på skjerm er noe vi raskt tyr til for å få in-
formasjon der og da, er bøker assosiert med 
noe som skal vare. Vi opplever det som noe 
mer reelt, noe vi skal ta vare på. En bok er 
noe vi setter i en bokhylle. Vi sletter ikke en 
bok, vi hopper ikke like lett ut og inn av den 
som vi gjør med det digitale medium. Bibel-
grupper som sitter med hver sin Ipad, og på 
den annen side de som sitter med hver sin, 
kanskje velbrukte, Bibel, er også to verdener 
så å si. Det blir helt forskjellige atmosfærer. 
Utbyttet av samværet endrer karakter. Et 
annet viktig moment de peker på er at for en 
kristen er den personlige Bibelen en svært 
viktig inngang til kontakten med det gud-
dommelige. Den er enda mer noe han eller 
hun identifiserer seg med enn en telefon app. 
Eller software fra hans eller hennes desktop.

Selvsagt kan det å lete etter referanser på den 
teksten du er opptatt av gå fortere på nett. 

Det blir enklere enn å slå opp f.eks. det som 
står i det gamle testamentet når du leser en 
tekst i Lukas. Men en innbundet Bibel-bok 
symboliserer også det faste, sannheter som 
ikke er foranderlige, det stabile. Dette i seg 
selv kan virke støttende til din tro, skal vi 
tro de som går dypere i denne problemstil-
ling. Det som kommer på en skjerm kan lett 
modifiseres, gjøres endringer i, det oppleves 
mer flyktig på sett og vis. 

De faste, det stabile 
Jeg tenker litt på dette ut fra det Bibel-vers 
vi har som motto for Gideon-arbeidet i 
arbeidsåret 2021 – 2022. Det er fra brevet til 
Kolosserne i første kapittel vers 23: Vi skal 
bli stående i troen, grunnfestet og faste, vi 
skal ikke la oss føre bort fra håpet i evange-
liet. Paulus hadde hørt at menigheten var 
begynt å bevege seg bort fra det sentrale, de 
svirret rundt litt rastløst, i stedet for å holde 
fast på de sannheter de hadde lært – vran-
glære kom til syne. I engelsk tekst på samme 
sted brukes ofte «firm and established». 
Det skal finnes en ro omkring det hele, en 
etablert tro, en kjerne som vi skal konsen-
trere oss om. Kanskje jeg tar helt feil, det har 
skjedd før. Men jeg ser det slik at den Bibel 
jeg leser i, med litt tyngde i seg, som ligger 
godt i hånden gjør at budskapet sitter bedre. 
Når jeg sitter og taster for å finne frem et 
vers og det plutselig dukker opp helt andre 
meldinger på samme skjerm, da blir dette 
faste og solide plutselig brutt. Du mister 
heller ikke batteriet plutselig i den trykte 
utgaven.

Vi ser ofte til USA for forskningsresultater 
når vi skal belyse et emne som dette. Den 
såkalte «Barna Survey» viste for et par år 
siden at bare 17 % av kristne i Amerika fore-
trakk å lese Bibelen på skjerm. 76 % ville ha 
Bibel eller Nytestamente i hånden på gamle 
måten. Mennesker over 60 kunne like gjerne 
ha en lydbok viste det seg, mens de under 30 
var åpne for de fleste kilder, det betød så mye 
mindre for dem.



Hastverk blir lastverk
Det som er blitt vektet som 
positivt med de nye medier i 
vår sammenheng er f.eks. at 
du kan forandre størrelsen 
på teksten gjennom å swipe 
den. Du har den alltid med 
deg på mobiltelefonen. Du 
kan lese i små pauser du har. 
Når du står i kø et sted kan 
du ta en kikk på dagens vers 
osv. Men noe av det samme 
som jeg nevnte innlednings-
vis gjelder også i denne stu-
dien: Du dveler lengre ved 
en tekst i boklig form enn 
den som lyser mot deg fra 
skjermen. Nettbibel kan lett 
bli en haste-bibel, den andre 
blir dybde-bibelen. Eller som 
en sa det: Det er mer Gud i 
det trykte testamentet enn i 
det elektroniske. 

Men det er vel slik at Guds 
Ord kan tale til oss uansett 
hvor ordet kommer fra, bare 
det er rent og rett. Den vir-
tuelle Bibel og den samme 
bok i papir og innbundet 
i skinn skulle slik sett ha 
samme overføringskraft. 
Det ser likevel ut til at den 
fysiske bok vi deler ut i vår 
Gideon-tjeneste kommer til 
å bli et fullt ut akseptabelt 
medium for Herrens Ord i 
fortsettelsen. Trolig i en lang 
fremtid. Det er heller intet 
sagt av de styrende organer i 
vårt internasjonale forbund 
som indikerer at vi etter 
hvert skal la være å trykke 
boken. Her som i enkelte 
andre valg vi stilles overfor: 
Ja, takk, begge deler.

Vår gode venn og medarbeider i Gideon 
i Kristiansand, Harry Ekeland døde 27 juni 2021. 
Han har vært medlem av forbundet vårt i mer 
enn 30 år. 

De første årene var han medlem i Asker og Bærum 
avd. De siste årene bodde han i Kristiansand med 
sin kone Gerd Ekeland. Harry var en aktiv gideo-
nitt. I mange år var han med i medlemsutvalget i 
Gideon. Dette fortsatte han med også etter at han 
flyttet til Kristiansand. Harry hadde ansvar for 
besøk i Kretsfengslet i Kristiansand i mange år. Vi 
satte stor pris på hans engasjement.
Bl.a. ivret han for at alle medlemmer skulle bære 
medlemsnålen fra Gideon.

Harry hadde en god sangstemme og sammen med 
sin Gerd, deltok de mye i menigheter og forsam-
linger med sine gode evangeliske sanger. Gerd er 
fortsatt medlem av Gideon. 

Harry Ekeland ble begravet 2 juli 2021. 
Vi lyser fred over Harry Ekelands minne.

Med hilsen fra Kristiansand,
Frithjof Bay Gundersen

Minneord 
v/Frithjof Bay Gundersen

Harry Ekeland
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ANNONSER

Oslo
Alexander Eik
Martine Osnes Jørgensen
Reidun Ramberg

Asker/Bærum 
Evangeline Manalac

Kristiansand S
Oddvar Søvik

Stavanger
Trond Skinstad

Nye Gideon menn
26.04.2021 - 25.08.2021

Hamar
Daniel Asprusten

Notodden
Romeo Adolphus Brown

Jæren
Tommy Espen Undheim

Molde
John Steinar Brækken

Ålesund
David Fink

Bodø
Harald Birkeli
Jan Arne Birkeli

Nye Gideon kvinner

Hamar
Andreea Christina Asprusten

Haugaland
Torill Knotten Nilsen

Bodø
Synnøve Birkel

Vi gratulerer  
 våre seniorer

26.04.2021 - 25.08.2021

Nye Gideonvenner   
26.04.2021 - 25.08.2021

80 år
30.09.  Bjarne Fidje
01.10.  Gudmund Woie
14.10.  Olaug Birkedal
01.11.  Agnes Ohm Simonsen
04.12.  Toralf Byremo
11.12.  Helge Pettersen
22.12.  Per Gunnar Linstad

85 år 
06.09.  Eivind Ziegler
24.09.  Kåre Røgenes
30.09.  Otto Haugen
18.10.  Håkon Skogly
30.10.  Hanna Hagby
10.12.  Alf Skeie

90 år
30.09.  Arne Sortland
01.12.  Marta Mjelstad
18.12.  John Sevald Tveit
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ANNONSE

Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

sykler - barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen

Telefon: 52 82 41 50

SARPSBORG
Ø S T F O L D

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

Salg - Veiledning - Montering - Service
Tlf: 930 82 218  mail@promonter.no   www.promonter.no

hamar@accountor.no | brumunddal@accountor.no
www.accountor.com/norge

Digger du regnskap?
- det gjør vi

Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

TAKK  til alle våre 
ANNONSØRER som støtter 

GIDEONARBEIDET

 1 rubrikk pr. nr. kr.  400,-
 2 rubrikker  pr. nr. kr. 770,-
 1/3 side  pr. nr. kr. 1500,-
 1/2 side  pr. nr. kr. 2200,-
    Helside  pr. nr. kr. 4400,-
 Små linjeannonser pr. år  kr. 800,- 
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www.sg-as.no Passion for lighting
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SANDNES  AVDELING

JÆDER Ådne Espeland A/S, 4330 Ålgård
Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård

JÆREN AVDELING

Gilje Vindu, Dirdal

TROMSØ AVDELING

Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy

MOLDE AVDELING

Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde

WWW.GIDEON.NO     45

Ronda AS
Randabergveien 308
4073 Randaberg
post@ronda.no
Tlf. 918 98 621
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post@borsentannhelse.nhn.no 
Bragernes Torg 13 C, 3017 Drammen

Tlf. 32 83 53 48

Maritime kurs, undervisning, konsulenttjenester

Erlend Nilsen 99273118   
erlend.nilsen@k-kompetanse.no    

Jan Inge Nilsen 95190746 
jan.inge.nilsen@k-kompetanse.no

6793 Innvik  -  tlf. 57 87 49 90     post@innvikfjordhotell.no    www.innvikfjordhotell.no

Arrangement, 
overnatting, selskap. 
VELKOMMEN! 

Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
T: 32 83 53 48 • M: 41 64 74 23
E: lise@borsentannhelse.no
www.borsentannhelse.no

LISE OPSAHL
Tannlege MNTF

BØRSEN TANNHELSE
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SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPLÆRING

Torggata 9, 4580 Lyngdal
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Revisjon . AttestAsjon . ÅRsoppgjøR . RÅdgiving

Pedersgata 16 -  4013 Stavanger  - Telefon 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no       www.abacusrevisjon.no

Verksgata 54, 4013 Stavanger
Telefon         51 84 93 93

Investeringer
Harald Hårfagres vei 21, 4633 Kristiansand

Telefon  38 09 04 89

AS

WARI-HUS
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Vi tilbyr kurs og opplæring:
D5, D6, D5L, Instruktørkurs, 
Passasjer og krisehåndtering

Se vår hjemmeside www.marpro.no



«Så høy som himmelen er over jorden, 
så veldig er Hans miskunn over den 
som frykter Ham. Så langt som det er 
fra øst til vest, tar Han syndene våre 
bort fra oss!» 
(Salme 103, 11-12)

Det store norske leksikon sier veldig nøk-
ternt at «Himmelen er verdensrommet 
slik det umiddelbart fortoner seg for det 
menneskelige øye, som en hvelving hvor 
stjernene synes å være festet. Himme-
lens blåfarge om dagen og rødfarge om 
kvelden og morgen skyldes hvordan lysets 
ulike bølgelengder spres i atmosfæren.» 

En totalt forskjellig betydning av ordet 
«himmel» har du om du leter etter «him-
melen» i din Nett-bibel. 590 oppslag – et 
av de mest brukte begreper i Bibelen 
dette. Første gang benyttet i 1. Mos 1,1 
«I begynnelsen skapte Gud himmelen og 
jorden». Siste gang i Åp. 21,10: «Og Han 
førte meg i ånden opp på et stort, høyt 
fjell. Og Han viste meg den hellige by 
Jerusalem, som kom ned fra himmelen, 
fra Gud.» 

Lyrikeren Hans Børli som døde i 1989, 
hadde sine spesielle betraktninger:

Tro ikke at jeg kommer fra små forhold!
Himmelen sto alltid åpen over meg.
Jeg levde mine år 
med Syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene 
mellom brukne strå på jorda, 
men også lengselens kongevei av lys,
med Guds fotspor 
som står tegnet i stjernestøvet.
Jeg er et menneske
Jeg har erkjent storheten 
i det å være så uendelig liten.

Det var ellers Børli som kom med denne 
kraftsalve i et intervju med avisen Nati-
onen:
Det er ikke Gud fornekteren vender seg 
mot, men det vrengebildet av Ham som 
teologien og den gjengse forkynnelse har 
skapt! Selve frafallet, opprøret, viser bare 
at menneskehjertet huser langt større 
tanker om Den Høyeste enn de som er blitt 
lallet fra prekestoler og fakulteter!

En høy himmel 
over vår tjeneste

Hans Børli


