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GENERALSEKRETÆR Steinar Hopland

Vi har gitt ungdommer Guds Ord
i aller beste mening
Det er et interessant utsagn fra Paulus
i 2 Tim 2,22:
Fly fra ungdommens lyster!
Og jag etter rettferdighet, tro
og kjærlighet; fred være med dem som
påkaller Herren av et rent hjerte!

kulturarv, på et fundament av kristendom
har i mange hundre år gjort dette samfunnet til det det er i dag; slik tror jeg den store
majoritet i landet tenker.

Jeg nevner dette nå etter at det har blitt satt
opp stengsler for Gideon slik at det blir tyngre å komme inn på ungdomsskoler. Utdannings-direktoratet tolker Opplæringsloven i
en retning som gjør det mye mer krevende å
få møte elevene. Styret og administrasjonen
hos oss har arbeidet med dette som kanskje
er den viktigste saken på svært lenge. 2/3
av all vår utdeling av Bibel og Nytestamente dreier seg om skoler. Distribusjonen av
Skriften motiverer flertallet av gideonitter og
våre ektefeller til å delta i forbundet.

Verdigrunnlaget skal framleis vere
den kristne og humanistiske arven
vår. Denne grunnlova skal tryggje
demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

Flere steder i Bibelen ser vi understrekninger av at barn og ungdom skal møte Jesus.
Det hersker slik sett ingen som helst tvil
om at Vår Herre og Skaper har et sterkt
ønske om at vi som kristne skal stå på for
å sikre deltagelse for de kommende generasjoner. Kanalen vi har hatt i 60-70 år,
skole-utdelingen, har vært en kjærkommen
anledning for oss til å bidra litt i dette. Det
ville kort og godt være sørgelig dersom vi
nå mister disse anledningene til å gi en bok
til elevene i 8. klasse i de offentlige skolene
og i de ikke-kristne friskolene. Mange er de,
også utenom den kristne flokk, som ser at
de verdier som ligger i tekstene har virket
som en garantist for at samfunnet ikke sklir
ytterligere ut i en uønsket retning. En norsk
4
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Vår Grunnlov sier i § 2, etter revisjonen i
2014:

Og med "humanistiske" menes ikke de human-etiske, som jo i våre dager har smeltet
samen med ateismen. Ungdommen må bli
informert om det kristne budskap, - langt
fra alle ungdommer i Norge i dag er det.
Intet læremiddel i KRLE faget gir bedre
kunnskap enn selve Bibelen.
En velsignet Julehøytid ønskes alle lesere!
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LANDSSTYREFORMANN Per Inge Langeland

Vår styrke kommer fra Herren
Det er inspirerende å oppleve engasjementet
som viser seg hos våre medlemmer på forskjellige kanter av landet! Vi har et enestående fellesskap knyttet sammen av kristne
forretningsmenn og fagkvalifiserte menn
som har et mål om å nå flere mennesker
med evangeliet om frelsen i Jesus Kristus.
Og vi er del av et fantastisk internasjonalt
fellesskap av gideonitter som vitner om sin
tro i hverdagen, deler ut Guds Ord på hoteller, skoler og forskjellige institusjoner. Vi er
glad for å ønske velkommen nye medlemmer som har meldt seg inn de siste månedene! Vi trenger stadig fornyelse og oppfordrer
til å invitere flere nye med.

Hvordan er det for oss, i Norge?

«Grunnfestet og stødige» er tema for

Gud har kalt oss til en spesiell tjeneste i The
Gideons International. Så må vi erkjenne
at vår tjeneste også innebærer en åndelig
kamp. Men vi kan stole på Guds løfter. Siden
Gideon stolte på Gud, erfarte han også seier
over en stor hær ved Guds suverene makt.

dette arbeidsåret i hele vår internasjonale
organisasjon, inkludert oss i Norge. Oppfordringen til å forbli grunnfestet og stødige
innebærer faren for at det motsatte kan
skje, at vi faller, mister grunnfestet og blir
ustødige. – Vi trenger å være grunnfestet
og stødige for å kunne stå fast i troen, og stå
fram som vitner om frelse for hver den som
tror. Mange kristne er redde for å snakke
åpent om sin tro, mens i noen land er folk
redde for livet hvis de blir kjent som kristne! Vi er alle opprørt over tragedier som
skjer i verden hvert år. Men tenker vi over at
100.000 kristne hvert år blir brutalt drept for
sin tro? Vi får høre ufattelige vitnesbyrd fra
kristne som ikke under noen omstendighet
vil frasi seg sin tro på Jesus Kristus. De har
tillit til Hans løfter!

Vår frimodighet blir utfordret av en politisk
korrekthet i samfunnet. En ateistisk tankegang gjør seg gjeldende, som avviser kristne
verdier og den kristne kulturarv. En ting er
sikkert i denne sammenheng: vår frimodighet er ikke basert på vår egen styrke. En
kan bli motløs i møte med all den motstand
vi har. Vel, fatt mot! Det gjorde Josva. Han
holdt seg til løftene fra Gud, og fikk visshet
om at kampen er ikke deres, men Guds. På
samme måte som Josva og Josjafat, kan vi
sette all vår tillitt til Gud. Dette er Hans
kamp, ikke vår. Vår styrke kommer fra
Herren.

La oss stå sammen
i bønn og i tillit til Gud.

De mange tilbakemeldingene vi mottar viser
at Guds Ord gjør sin virkning for enkeltmennesker. Mange får et møte med Jesus og
et nytt liv! Vi må oppmuntre hverandre som
gideonitter, hver på vår plass, til å utføre
oppdraget Herren har kalt oss til. Må Han gi
oss visdom og velsigne virksomheten i våre
lokale avdelinger og i den nasjonale ledelsen!

WWW.GIDEON.NO
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TGI’s toppledelse på Norgesbesøk
Det er sannelig ikke hvert år våre øverste ledere tar turen til oss. Derfor var det lagt ned
mye arbeid i forberedelsene til møtet med
adm. direktør i The Gideons International,
Daniel Heighway og leder for internasjonal
divisjon, Trevor Johns. De ønsket å besøke
Tyskland, Finland og Norge. Formålet var
en «Management Review», en gjennomgang
av administrative rutiner og hele vår drift.
Denne type revisjon av hvordan de ulike
lands administrative og ledelses-messige forhold fungerer opp mot våre strategiske mål,
ønsker de å gjennomføre i alle de autonome
og selvfinansierte land-organisasjoner.
Nå gikk dessverre ikke dette besøket helt
etter planen. På grunn av at Norge har strengere innreisebestemmelser enn EU oppsto
det forviklinger ved ankomst. Begge våre
brødre fra Nashville hadde sine vaksinepapirer i orden, og dokumentet som bekreftet
at de var smittefrie. Men QR koden på deres
dokument var amerikansk, og ikke europeisk – denne skulle de ha bestilt før avreise
fra USA når de skulle besøke EØS-landet
Norge. Det endte med et politi-vedtak om
«bortvisning ved grensen», og utreise med
første fly til deres hjemland. Mange instanser ble i hu og hast kontaktet. Generalsekretær kom til Gardermoen og forsøkte å få
våre ledere ut fra varetekt. Beslutningen var
ikke til å rokke. Vi klarte likevel å få til en
6
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ordning med overnatting til neste morgen
på nærmeste flyplasshotell ved å fremvise
flybillett til et grytidlig amerikafly neste
morgen. Det betød at jeg fikk sitte med dem
i syv timer i hotellets resepsjon og snakke
om Gideon.
Så endte historien likevel på en god måte. Vi
fant roen. Spørsmål begge veier ble besvart,
status omkring vårt kontor ble gjort opp,
og et bønnemøte oss tre i mellom avsluttet
en lang kveld på flyplassen. Mitt hovedinntrykk var at vi i Dan og Trevor har to meget
sympatiske toppledere, dedikert i jobben og i
troen. Ekte interessert i hvordan vi tenker og
handler i dette landet, og hyggelige samtalepartnere. Jeg ønsket dem hjertelig velkommen tilbake når vi kan reise normalt igjen.
De fikk med seg flere av våre trykksaker og
en liten gavebok om våre norske stavkirker.
Og de sendte oss en vennlig hilsen tilbake:
«Though our plans required an unforeseen
adjustment, the quick adaption on your part
served to make the trip a success. Long ago a
Gideon leader, who served as a personal mentor to me, stated, “blessed are the flexible, for
they shall not be broken” Thank you again for
your prompt actions to maximize our time
in Oslo. We look forward to seeing you in the
coming year.
In Christ, Trevor and Dan.»
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Vår stolte fortid
Som mange er klar over kalte vi oss Handelsreisende og forretningsmenns Kristelige
Forbund (HKF i daglig tale og skrift) fra starten og helt frem til 1951 hvor vi også fikk
med The Gideons International i navnet. Vi hadde blitt et assosiert medlem det året
etter at et knapt flertall i styret og senere Årsmøtet hadde ønsket det. Men jeg går lengre
tilbake, hele 90 år. Og det ikke bare for at vi skal mimre. Det våre forgjengere drev med,
og tenkte, har vi i mange tilfeller mye å lære av! Nå er vi i protokollen for 1930:
«Nu var altså HKF konstitueret og sat ut i
livet som en selvstendig organisasjon. Det
store og alvorlige spørgsmål for oss, styre og
medlemmer som hadde tatt dette dristige
skridt og stifte denne nye forening, i en tid
da de fleste mennesker maatte beregnes på
forhånd at være opptatt til det ytterste inden
andre organisasjoner og menigheter; først
om den ville få den nødvendige tilslutning
og støtte? Og dernest, vigtigst av alt: Vilde
Gud vedkjenne seg denne nye forening som
et arbeidsredskab hvorigjennom Han vilde
virke og sprede velsignelse? Vi kjendte alle
sandheten av Hans ord: «Uten mig kan I
intet gjøre!
----------Foreningen har i dag 41 medlemmer, 34
aktive og 7 passive. Jeg tror dette er langt
flere end nogen havde vovet at håpe på det
første aar. Hvad er erfaringen med hensyn
til besvarelsen av det andet spørgsmål? Vi
har i året hatt 5 små opbyggelige møter.
Fremmøtet har ikke alltid været så stort,
hvilket er ganske naturlig da mange er fraværende i flere uker i senn. Men jeg tror at
den almindelige mening er den med hensyn

til disse møter at de sjelden har kjendt Guds
velsignelse som nettopp her. Er ikke dette
også et svar? Likedan vil vi se som et svar fra
Gud at vor forening i dag har såvidt mange
medlemmer som den allerede har. Og dette
Hans svar vil vi takke for. Da med hensyn til
det nye arbeidsår som venter oss vil vi igjen
mindes Ham som sa «Uten mig kan I intet
gjøre!» – Det er også sagt: «Jeg formaar alt i
Kristus som gjør mig sterk!»
----------Vi som sitter i styret er de første til at
erkjende at mange små anledninger som
Herren gav oss i dette år ikke er utnyttet
slik som de skulde og burde, til fremme av
Hans sak gjennom denne vor forening. Men
det er også ting at se tilbake på der fylder
vore hjerter med glæde og med takk til Gud
for det Han gav oss dette år og denne lille
forening av arbeijde i.
--------Naar vi nu samles til vårt årsmøte så er det
med bønn om at Herren vil vedkjende sig
dette vårt skrøpelige arbeide og følge med
oss i sin naade ind i det nye arbeidsår.»
WWW.GIDEON.NO

7

Aud Jekteberg Nordpoll og Magnus H. Aarseth under utdelingsaksjonen i Sogn og Fjorande.

AVDELING FØRDE

Utdelingsaksjon i Sogn og Fjordane
Fra vår tidligere leder for NGD, Aud Jekteberg Nordpoll
Fra Aud Nordpoll fikk vi denne hyggelige hilsen etter en aksjon hvor
gideonitter og damemedlemmer gikk
sammen i Førde:
Kjære dere!
Takk for forbønn. Det merket vi. På den
første videregående skolen vi besøkte var
vi ventet og ble hjertelig mottatt. Fikk stå
i kantina i lunchpausen. Det kom og gikk
elever hele tiden fra kl.11.30 - 12.30. Ca. 90
testamenter fikk vi delt ut.
På folkehøyskolen likeså. Godt mottatt, 80
testamenter utdelt, og mange fine samtaler
med ungdommene. En skole hadde sagt at
de ikke ønsket besøk av oss. Fikk beskjed
om at vi måtte søke kommunen og politiet
8
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om tillatelse hvis vi skulle stå på fortauet, og
det ville ta flere dager å få svar på dette. To
av mennene gikk da på politistasjonen og
fikk etter en halv times tid snakke med en
politimann som gav tillatelse, uten forbehold, til å stå utenfor skolens område. Jeg
satt i bilen og ventet og ba. Resultatet ble
over 100 testamenter utdelt der.
Jeg hadde avtale med sykehuspresten. Veldig
positivt møte. Ny i jobben fra mai i år. Hun
var interessert i arbeidet vårt, og ble svært
begeistret for testamentene. I tillegg til en
god samtale fikk vi be sammen før hun
måtte videre til neste avtale. På møtet om
kvelden kunne vi ønsket oss flere deltakere,
men det ble et fint Gideonfokusert møte på
tampen av en begivenhetsrik dag. Vår Gud
skal ha æren!!
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Gunnar Andås, Roy Andre Sivertstøl, Inge Krumsvik og Tormod Ulstein. Bøn før utdeling. Volda vgs.

AVDELING SØRE SUNNMØRE

Gladmelding
Fra vår tidligere styreleder Egil Straume
Denne meget aktive og initiativrike avdelingsleder i Søre Sunnmøre
avdeling kom nylig med en kort, men
hyggelige melding:
I går var vi på Herøy videregående skole
og delte ut testamenter, regn og surt, men
allikevel fikk vi dele ut 200 stk, fint å møte
høflig og fin ungdom.

testamenter var distribuert til videregående
skole, utenfor skolens innganger. Og at de
om et par uker skulle få legge ut flere hundre
hotelltestamenter på nye Hurtigruteskip.
Søre Sunnmøres pågangsmot bør få stående
akklamasjon!

Vi hadde månedsmøte på mandag der var vi
samla 25 stk. flott samling - der vi fikk inspirere kvar andre til å stå på. Når det gjeld
å få løyve til å stå utanfor skulane ringer vi
ordfører eller rådmann. Dette til orientering.
- Siden ringte samme avdelingsformann til
kontoret og kunne berette at ytterligere 400

Oddvar Hoffset klar til innsats utenfor Herøy vgs.
WWW.GIDEON.NO
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VITNESBYRD

Et
nydelig
sitat

Morten Tell Augustin, skriver til oss;

Det stod en oppfordring i boken
om å skrive til dere hvis denne
boken hadde hjulpet meg.

landskapet. Jeg har skrevet i mange år, og har kretset rundt disse
temaene før. Nå er det altså alvor.

Jeg er kristen. Jeg leser Bibelen
ofte. Jeg er ikke med i noen menighet eller felleskap, men jeg leser
ofte. Så er jeg heller ikke dogmatisk, men prøver å forstå på egen
måte. Jeg var på Rikshospitalet der
min sønn nettopp hadde hatt en
operasjon. Den var helt udramatisk, men som far, er det jo ikke
akkurat gøy når det står på.

I går natt følte jeg for å åpne Nytestamentet fra Gideon. Jeg mener
sterkt at Gud har en mening med
mitt liv, og jeg følte for å lese
under punktet: «Hva er Guds vilje
med ditt liv?». Jeg slo opp i Paulus
brev fra Efeserne og fikk lese et
aldeles nydelig avsnitt som jeg har
lyst til å dele i denne eposten. Det
er fra Ef 2,10 og går slik:

På kvelden, på vei til hotellet, gikk
jeg innom kirkerommet på Rikshospitalet. Jeg la igjen en bønn slik
man kan gjøre det der, og da jeg
skulle gå, ble jeg oppmerksom på
denne boken. Jeg nølte litt, men
tok med meg et eksemplar. Jeg
nølte fordi jeg tenkte at jeg hadde
råd til å kjøpe et eksemplar. Jeg
har lest en del i denne versjonen
i etterkant. Jeg har egentlig mest
drevet med langlesning, så det var
nytt for meg med disse punktene
tidlig i boken. Titt og ofte blar jeg
opp på de beskrevne eksemplene.
Det har vært en tøff periode for
meg og min familie. Og da er det
viktig for meg å oppsøke Guds
ord, og Gud. Denne boken er en
trøst for meg nå. Det går også
bedre med oss.

«For vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud forut har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem.»

Jeg skriver for tiden på en roman.
Det handler om møtet med psykiatrien i Norge. Jeg har jobbet i
mange år, og også sett det fra den
andre siden. I sommer gikk jeg
på et skrivekurs med Nina Grove
Hansen. Og nå i høst, er jeg altså
i gang med denne boken i dette
10
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En aldeles nydelig setning og
oversettelse. For meg så betyr
dette, bortsett at dette kan handle
om Bibelen og historiene der, at
hele mitt liv, har vært til nytte.
Og slik kan jeg bruke min brokete fortid til noe nå som jeg har
kommet midt i livet. For meg så
er det akkurat her og nå, denne
romanen. Jeg har levd et liv, og har
nå muligheten til å dele det. Det er
egentlig ikke så oppsiktsvekkende at jeg føler det slik, men dette
nydelige verset, skrevet av Paulus
i Efeserbrevet beskriver det på en
slik måte, at jeg føler det har vært
verdt det. Nå kan jeg leve videre
med den tanken.
Tusen takk for en nydelig bok.
Skulle gjerne likt å høre mer om
det.
Jeg har lyst til å åpne romanen
med dette sitatet.
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Avdelingsformann i Asker og Bærum, Dag Taubo, forteller;

Forvandling på sykerommet
Jeg besøkte for en tid siden en god venn og
prest i Den norske kirke, på sykehuset, og
hadde med meg et Gideon Nytestamente
som jeg sa han kunne gi til sin medpasient
når det passet slik.
Ved et besøk hjemme hos oss, nylig, fortalte
min venn at når han lå på tomannsrommet
valgte han å si til han som lå ved siden av at
han akkurat hadde fått et Nytestamente fra
en venn som ba han gi det videre. Medpasienten tok imot. De kom i snakk, og det viste
seg at denne mannen for 10-15 år siden hadde begynt å undre seg over livets forskjellige
spørsmål. I den perioden ble han og kona
hans oppsøkt av Jehovas vitner.Han mottok
mange traktater fra disse og begynte etterhvert å lese i Bibelen som de ga ham. Det
førte til at de begge meldte seg inn i Jehovas
vitner, og de begynteå bli aktive som sjelevinnere, slik som de andre i menigheten.
Dette ble etterhvert veldig stressende for de
begge, og de begynte å lure på hva slags Gud
de tjente. Det hele ble et vanskelig pliktløp
som de ikke greide, etter noen år.

Illustrajsonsbilde, Hush Naidoo Jade, Unsplash.com

Det førte til at de meldte seg ut av Jehovas
vitner, og samtidig mistet de alle de gode

vennene de hadde fått i organisasjonen gjennom årene de hadde tilhørt menigheten. Ingen av de gamle vennene ville hilse på dem
mer – de vendte dem ryggen når de traff
dem på gaten. Det ble slik at ekteparet også
vendte seg fra en Gud som var så vanskelig
og kravstor.
Så kom møtet med vår venn presten og
Gideon Nytestamentet som ble overrakt
på sykerommet den dagen. Vår venn fikk
lese for ham fra Nytestamentet, og de ba
sammen. Som den gode prest vår venn er,
fulgte han opp sin medpasient regelmessig.
Da vi satt sammen med ham under epletreet
vårt forleden, fortalte han følgende:
Denne mannen – pasienten- hadde kommet
hjem til konen sin fra sykehuset og de hadde
sammen begynt å lese Bibelen, og funnet ut
at Gud er en kjærlig Gud, en nådig Gud full
av omsorg og godhet. Det hadde skjedd en
stor forvandling i dette ekteparets liv. Og vi
er sikre på at vår venn fortsatt vil følge dem
opp med sin gode omsorg og visdom. Dette
Nytestamentet kom i hender som tok imot
og som var med på å forvandle ikke bare ett
menneskes liv, men to: Mann og kone.

WWW.GIDEON.NO
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Gideonprofilen
Tom Ariel Olsen, gideonitt siden 2017.
Bosatt i Østfold.
- Du er ikke blant dem som er vokst
opp som troende?

Før sommeren 2016 var jeg Tom Olsen,
ateist. Det har vært min trosmessige status
hele mitt voksne liv, inntil 2016. Dette standpunktet vokste fram sist i tenårene. Etter
hvert ble dette en meget sterk overbevisning,
som jeg aldri trodde skulle rokkes. Men
etter som jeg innledningsvis nevnte at jeg er
Gideonitt, forstår dere jo at dette ble gjort til
skamme.
Alt skjedde i løpet av noen sommeruker i
2016. Forvandlingen i mitt liv begynte under
en reise sammen med et menneske med
sterk kristentro. Dette ble også en åndelig
reise. I løpet av timelange samtaler ble mitt
standpunkt utfordret, og jeg måtte begynne
å gå igjennom det på nytt. Samtidig hendte
det også noe i den åndelige verden. En verden jeg til da hadde avvist. Men nå ble også
dette utfordret. Gjennom åpenbaringer og
syner som det ikke var mulig å si imot. Min
ateisme vaklet. Men fortsatt strittet jeg imot.
Etter at den fysiske reisen var over, fattet jeg
noen beslutninger. Jeg måtte i all anstendighets navn prøve å finne ut hva jeg hadde sagt
nei til. Hva var det denne kristendommen
og troen egentlig var?

- Hva gjorde du så rent praktisk?

Jeg bestemte meg for følgende:
Jeg vil lese Bibelen.
Jeg vil be (!)
Jeg vil gå på et kristent møte.
Dette gjennomførte jeg, og ateismen vaklet.
Et skifte i mitt indre var i emning. Hvorfor?
Jo, på grunn av disse tre:
Bibelen, bønn, forkynnelse...
12
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Troen kommer av forkynnelsen!
Guds ord, evangeliet om Jesus Kristus.
Ordet om korset er en Guds kraft til frelse.
Be så skal du få.
Jesus sto ved min hjertedør:
"Se, jeg står for døren og banker. Om noen
hører min røst og åpner, vil jeg gå inn til
ham å holde måltid. Jeg med ham og han
med meg."
Da åpnet jeg døren.....

"For dersom du med din munn bekjenner
at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at
Gud reiste ham opp fra de døde, da skal
du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til
Romerne 10:9-10
frelse."
- Du fikk nærmest et helt nytt liv?
Ja, nå kunne det nye livet begynne. Vand–
ringen med Herren. Helliggjørelsen og
utviklingen av fruktene. Etter at mitt nye liv
begynte, har det meste blitt forandret. Som
troende ser man verden som et helt nytt og
annerledes sted. Det er som et dekke er tatt
bort. Og man forstår det Jesus sier til Nikodemus: "Uten at en blir født på ny, kan en
ikke se Guds rike." Man ser alt det fantastiske Gud har skapt!

- Du har vært medlem i fire år nå?
Jeg ble Gideonitt i 2017. Det var min bror i
Herren og kjære venn Einar Grandal som
inviterte meg inn i dette fellesskapet. Dette
har vært til stor velsignelse. Det er fantastisk
å få være med og forsøke å vinne mennesker
for Jesus. Jeg har vært så heldig at jeg har
fått lov til å delta på menighetsbesøk og på
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skoler med testamenter. Skolene er jo en
viktig arena for Gideon. Og alle vet hvilke utfordringer vi nå står oppe i. Dette er
kanskje den viktigste misjonsmarken vi har i
dagens Norge. Det å være en motrøst til den
ateistiske forkynnelsen som norske barn og
ungdommer er prisgitt i dagens skole.
Dette er en kamp det er uaktuelt for oss å
tape. "Når det går nedover, sier vi oppover!"
Dette bør ha høyeste prioritet i tiden som
kommer. Vi skal finne veien videre. Be for
framgang, og seire i kampen!
I Gideon har jeg funnet et fantastisk fellesskap blant brødre i Kristus. Dette gleder
jeg meg over. Vi har et kall til å gå ut med
evangeliet, og å vinne sjeler for frelse. Derfor
er det viktig at vi hele tiden er i takt med
den verden vi lever i. Og at vi kommuniserer med et språk som blir forstått. Det
innebærer at vi også må være moderne i vår
kommunikasjon. Og at vår røst blir hørt
der hvor folk er. Jeg tror vi har mye å gå på
i dette henseendet. Ikke minst i forhold til
de digitale plattformene. Vi må utnytte alle
muligheter som finnes.

- Noen har litt motforestillinger mot
sosiale medier?
Selv bruker jeg bevisst Facebook. Der legger
jeg ut noen korte videoer. Vitnesbyrd hvor
evangeliet forkynnes. Det er 2,8 milliarder brukere på Facebook, så potensialet
er enormt! Selv har jeg flere ikke-troende
venner. Og jeg vet at noen ser det jeg legger
ut. Vi må være offensive, samtidig som vi utviser visdom. Vi må være vitner salvet med
kjærlighet i Den Hellige Ånd. Ikke være til
anstøt i vår ferd. Men vi skal være både lys
og salt. Samtidig må vi være frimodige i vårt
arbeide slik at vi når mennesker.

- Hva gjør vi videre Tom – dine
anbefalinger?
Vi har utfordringer i forhold til medlems–
masse. Det er et faktum at vi er for få gideonitter. Dette er vi nødt til å løse! Og som det
meste, er også dette løsbart. For det første
må hver enkelt av oss spørre seg selv: Er det
noe jeg kan gjøre? Vi må ta ansvar personlig.
Hvis vi er 900 medlemmer og hver av oss

kunne verve 1 ny, ville vi bli 1800! Bare som
et eksempel. Poenget er at vi innen vår organisasjon må være dedikerte, brennende og
offensive! Jeg synes ikke dette høres umulig
ut. Og vi trenger en vitamininnsprøytning.
En indre fornyelse!

- Litt mer om hvem du er?
Om meg selv er det ikke mye å si. Jeg er
gift, og lever et stille og rolig liv. Elsker å
gå på møter. Får med meg flere hver uke.
Synger litt i menighetskor, og er litt rundt i
lokale menigheter og forkynner Guds Ord.
Bibelen er svært viktig for meg. Jeg trenger
denne åndelige maten hver dag. Den er en
viktig del av mitt liv alle dager. Uten Guds
Ord slokner ilden. Det er drivstoffet for Den
Hellige Ånd som bor i oss.
Et bibelord som var viktig i min frelsesreise
er dette:

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen
hører min røst og åpner døren, da vil jeg
gå inn til ham og holde nattverd med
ham, og han med meg."

Åpenbaringen 3:20

Da jeg underveis fikk åndelig tiltale i form
av åpenbaringer, sa min kristne ledsager:
"Det er Jesus som banker på din hjertedør."
Dette ble meget sterkt for meg. Jeg greide
ikke å si det i mot. Og slik er det jo. Jesus
trenger seg ikke på oss. Han gir seg til kjenne slik at vi blir var ham. Så er det opp til
oss. Til vår frie vilje. Vi kan velge å overhøre
bankingen. Eller vi kan åpne døren. Frelsen
er et valg. Vi må våge å ta skrittet ut i det
ukjente. Om vi har bare litt tro, kan vi handle på den. Kaste oss ut og håpe at det holder.
Akkurat slik var det jeg gjorde. Og det holdt!
Troen bærer oss. Den bærer oss videre på
vår vei mot himmelen og det evige liv. For
Jesus Kristus har lovet å være med oss alle
dager inntil verdens ende.
Takk for at jeg fikk gi dette vitnesbyrd, som
jeg håper blir til oppbyggelse. Kanskje noen
gjennom dette kan finne veien som vi har
funnet. Til alt det herlige som er tilgjengelig
for alle mennesker. Det er bare å åpne døren!
WWW.GIDEON.NO
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Vår første kjerneverdi
Som den observante leser av vår Håndbok er klar over har Gideon, over hele
verden, 8 kjerneverdier. I denne utgave av bladet griper vi fatt i den første:

Ivar Kristianslund, nå en mann i
slutten av 80-årene, har i mange
ti-år vært en forkjemper for den
autentiske kristendom, den som
tar et direkte utgangspunkt i Bibelens ord. Han har aldri lagt noe
imellom når det gjelder å beskytte Ordet mot tolkninger som er
politisk og tidsmessig korrekte.
Han har, ofte på egen hånd, tatt
et kraftig oppgjør med media,
TV-stasjoner, forlag etc som
leverer fra seg det han betrakter
som blasfemi. I en samtale med
redaksjonen forteller han om alt
det han planlegger å skrive. Denne Gideonvenn har skrevet flere
lengre vitenskapelige artikler
om Jesu liv. I en av disse av helt
ny dato kommer han inn på vår
øverste kjerneverdi og vi har fått
lov å ta det avsnittet inni bladet
vårt. Han hilser ellers medlemmene, takker oss for det viktige
arbeidet vi utfører og bekrefter
at vi er et forbund helt etter hans
hjerte. Jeg nevner at Ivar er
utdannet sivilagronom, sosialøkonom og teolog – med dr. grad
i disse disiplinene. Og så er han,
som han selv legger stor vekt på,
også bonde i Greåker i Østfold.
Han skriver nå dette:
14
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1.
En ufravikelig tro
på at Bibelen er det inspirerte, troverdige og ufeilbarlige Guds Ord.

Bibelens guddommelige opprinnelse
er et stort og viktig tema som er behandlet på
en god og grundig måte i mange omfattende og
utmerkede bøker. Her skal jeg bare peke kort
på noen nøkkelord uttalt av Jesus Kristus, Guds
veldige Sønn: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» Johannes 10,35. Hvis noen vil hevde at
«Skriften» her betyr GT, som var datidens Bibel,
så skal jeg ikke protestere på det. Men da Jesus
ba til sin Far for sine disipler natten før korsfestelsen, sa han: «Jeg har gitt dem ditt ord.»
Johannes 17,14.

Jesus ønsket at nytestamentet
skulle skrives
En disippel er en elev, lærling eller student.
Jesus utdannet disiplene for at de med tiden
skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag
til Hans disipler. Kjernen i den skriftsamlingen som vi kaller Det nye testamente (NT) er
en beskrivelse av hvorledes de aller viktigste
profetiene i GT ble oppfylt da Jesus lot seg føde
som et menneske inn i verden og fullførte sin
frelsesgjerning. Disiplene var voksne jødiske
menn da de møtte Menneskesønnen Jesus rent
fysisk. De kjente allerede GT ganske godt. Det
er derfor temmelig sikkert at uttrykket «ditt
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ord» i Johannes 17,14 ikke minst omfatter de
ord som disiplene og deres assistenter senere
skulle la skrive ned i NT under Den Hellige
Ånds veiledning. Vi kan altså gå ut fra at
Jesus omtaler alle 66 bøkene i vår Bibel som
«sannheten», da han fortsetter sin bønn for
disiplene: «Hellige dem i sannheten! Ditt
ord er sannhet.» Johannes 17,17. At Jesus
planlegger at NT skal skrives går også fram
av bønnens fortsettelse: «Jeg ber ikke bare
for disse, men også for dem som ved deres
ord kommer til tro på meg.», Johannes 17,20.
Hvis noen lurer på om betegnelsen «Skriften» også omfatter skriftene i NT, kan det
være nyttig å studere 2. Peter 3,16. Blant de
mange andre skriftsteder som omhandler
Bibelens innhold og karakter vil jeg nevne 2.
Timoteus 3,16-17. En meget viktig, dyptgående og lettlest bok som alle nordmenn bør
lese er, Per Braaten, «Hva sier Bibelen om seg
selv?»

Det viktigste. Å gjøre Hans vilje
Eksperimenter er svært nyttige i vitenskapelig forskning, f.eks. innen medisinsk
forskning. Derfor er det veldig interessant
at Jesus selv i Johannes 7,17 har foreskrevet
et eksperiment som er egnet til å bevise at
Jesu lære er guddommelig. Følgende Bibel-sitat omfatter også versene foran og gir
et helhetsbilde: «Men da det alt var midt i
høytiden, gikk Jesus opp i templet og lærte.
Jødene undret seg og sa: Hvor har han sin
skriftkunnskap fra, han som ikke er opplært? Jesus svarte dem og sa: Min lære er
ikke min, men Hans som har sendt meg.
Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han
kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler
av meg selv.» Johannes 7,14-17. Jødene trodde at Jesus var en vanlig rabbi (jødisk skriftlærd og religionslærer). Men Jesus forteller at
han har sin lære direkte fra Gud selv. I dette
ligger at Jesus er Guds Sønn, selv om Jesus
ikke sier det direkte med helt tydelige ord
her. Vi finner en liknende oppfordring til å
eksperimentere i GT: «Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin

tilflukt til ham.» Salme 34,9. I vår tid er det
mange mennesker som leser i Bibelen eller
hører Ordet forkynt, men nekter å ta det
alvorlig. I Johannes 7:17 inviterer altså Jesus
slike mennesker til å utføre det vitenskapelige eksperimentet, “å gjøre Guds vilje”.
Jeg kaller dette et personlig eksperiment på
grunn av dets personlige og individuelle
karakter. Hvem er villig til å utføre dette
eksperimentet? Jesus garanterer at forsøket
vil bekrefte Hans ords pålitelighet. Den som
ikke er villig til å godta invitasjonen når
Gud kaller ham til omvendelse, forblir dessverre en fiende av Gud. Hvis du ikke er villig
til å gå ut i vannet, vil du aldri lære å svømme, uansett hvor mye litteratur du studerer,
og hvor mange eksperter du har som lærere.
Den som ikke vil smake på kaken, vil aldri
finne ut hvorledes den smaker. Hvis du utfører det eksperimentet som Jesus foreslår, så
vil Gud fullføre de gode planene han har for
deg i tid og evighet. Selv om eksperimentet
er personlig, har det ikke mindre beviskraft
enn andre vitenskapelige eksperimenter.
Hvorfor er så få forskere, så vel som andre,
villige til å utføre dette eksperimentet? Er
forklaringen noen ganger å finne i Romerne
1,22 ? Er det mulig at Bibelen bare er et menneskeverk? Enhver person som tilbringer
nok tid til å studere Bibelen – dens historie,
forfattere, organisering, struktur, språk,
overlevering over generasjoner, budskap og
innflytelse i verden - vil finne det ekstremt
vanskelig å tro at denne boken bare er et
menneskeprodukt.

Det går ikke an å definere Jesus bort
Hvem er istand til å presentere en troverdig
teori om forklarer hvordan alle de involverte
personene gjennom århundrene kan tenkes
å ha samarbeidet for å produsere den angivelig falske kristne lære?
Bibelens hovedperson, Jesus Kristus, er etter
min mening også menneskehetens hovedperson. Intet menneske som har levd her på
jorden har hatt en så stor og allsidig innflyWWW.GIDEON.NO
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telse på menneskene og deres liv som han
har hatt. Selv om hans tilhengere er blitt beskyldt for litt av hvert, har jeg inntrykk av at
Jesu egen person omtales med respekt i meget vide kretser. Hvis noe menneske som har
levd er guddommelig, så peker Jesus Kristus
seg ut som den klart viktigste kandidaten.
Finnes det noe annet folk, utenom Guds
utvalgte folk, Israel, med en så enestående
og innflytelsesrik historie både i fortiden og
nåtiden? Hvordan kan dette forklares? I vår
sammenheng her er jeg ikke så opptatt av
tolkningen av folket og dets historie, men av
fakta som er åpenbare for alle som er interesserte og tar seg tid til å undersøke.

Å bli en kristen innebærer ofte en fantastisk
merkelig forandring. Paulus var en veldig
intelligent og lærd person som hadde et
helhjertet hat mot alle kristne. Kan noen forklare hvorfor han ble den mest berømte av
alle kristne misjonærer? Har hans misjonsoppdrag gjort ham til en rik mann? Fikk
han et langt, fredelig og hyggelig liv blant
mennesker på jorden? Han skriver selv:

Vi finner mange profetier i Bibelen om Jesus,
Israel, hedenske nasjoner, enkeltpersoner,
naturen, universet de siste dager, evigheten
osv. Slike profetier som blir oppfylt eksisterer ikke i noen av de andre religionene, siden
alle disse religionene er menneskeskapte.
Heller ikke ateistene har evne til å opptre
som profeter. Jeg tviler på at noen ærlig og
kvalifisert person, som bruker nødvendig
tid og kraft på å studere teamet «bibelske
profetier og deres oppfyllelse» kan unnslippe
følgende konklusjon:

Når kristne knebles,
overtar djevelskapen

Bibelen kan umulig være bare et
menneskeverk. Det må være noe
guddommelig med denne boken!
Hærskarer av mennesker fra alle kontinenter, alle sosiale lag, og i forskjellige århundrer vitner om at Jesus har forandret deres liv radikalt til det bedre. Er de forvirret?
Manipulert? Naive? Svindlere? Skrytepaver?
PR-kåte? Innbilske – eller hva? Hvorfor
skulle ikke de flestes vitnesbyrd i det store
og hele være grunnleggende sant? Alle andre
religioners grunnleggere er døde. Også disse
religionene kan forandre menneskers liv.
Men går disse endringer noen gang i positiv retning? Det er vel tvilsomt. Den eneste
sanne Gud, Herren, Israels Gud som er kjærlighet, forkaster jo disse religionene konsekvent. Det er ikke frelse i noen annen enn
Jesus Kristus (Apostlenes gjerninger 4,12)
16
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«Av jødene har jeg fem ganger fått førti slag
på ett nær. Tre ganger er jeg blitt hudstrøket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd
skibbrudd, ett døgn har jeg vært i dypet (2.
Kor 11, 24-25)

Dette ser vi helt tydelig i Norge som har
vært et «kristent land» i tusen år! I mai 2012
foretok stortingsflertallet mot tre stemmer
fra Senterpartiet et stille statskupp mens det
store flertallet av folket «sov». Bestemmelsen
i §2 om at kristendommen forblir statens
offentlige religion ble fjernet.
Norges styreform i dag kan med andre ord
best beskrives som et stortingsdiktatur.
Dette var klart i strid med Grunnlovens
bestemmelser om at Grunnlovens ånd og
prinsipper ikke kan forandres. Riktignok
var det ikke noe nytt at stortingsflertallet
brøt Grunnloven. Det nye nå var at bremsene på «den norske bilen» ikke bare ble svekket, men ble satt fullstendig ut av funksjon.
Ethvert våkent menneske kan se det dramatiske resultatet. Den ene klare løgnen etter
den andre blir raskt opphøyd til «sannhet».
Folket, ikke minst barn og unge, lider og
mister motivasjonen til å leve fordi de ikke
lenger ser noen mening med livet
Blant de løgnene som det ser ut til å være
stortingsflertall for i Norge nå vil jeg nevne
syv:
1. Ateisme er et vitenskapelig og nøytralt
livssyn som bør ligge til grunn for all
forskning, undervisning og politikk. Det
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Ivar Kristianslund.

er vitenskapelig bevist at menneskene
stammer fra apeliknende dyr.
2. Kristendom er en privatsak som ikke bør
påvirke politikk, forskning og undervisning. Kristentroen gjør mer skade enn
gagn og bør derfor undertrykkes, helst på
en tilsynelatende nøytral og human måte
uten bruk av tvangsmidler.
3. Et ufødt barn er ikke et menneske. I hvert
fall ikke i den første delen av svangerskapet.
4. Det finnes mange normale kjønn som du
kan velge mellom, alt etter hva du føler.
Det er et gode at du kan foreta medisinske
operasjoner for å få kroppen til å stemme
bedre overens med følelsene. Selv om du
ennå ikke er voksen og kan forstå følgene
av det du gjør, er det helt greit å gjøre om
kroppen ved operasjoner. Barn i barnehagen og oppover bør indoktrineres med
flerkjønns-løgnen.
5. Fri sex er et nødvendig gode så lenge de
som deltar direkte er over den seksuelle
lavalder, gjør dette frivillig og bruker
prevensjon, hvis det er behov for det. At

deltakerne kan ha ektefelle, barn eller
kjæreste som ikke liker dette, er uvesentlig. Har du lyst, har du lov!
6. Når du dør, vil du aldri bli dømt. En slags
himmel finnes kanskje, men Helvete er et
menneskeskapt begrep som ikke eksisterer i det hele tatt.
7. Bibelen er ikke fra Gud, men er en merkelig menneskeskapt bok, som kan være
ganske underholdende og har litt visdom
innimellom.

Bibelens budskap, målgruppe
og forfattere
Bibelen forteller hvordan du og jeg skal bli
og forbli mennesker som Herren, Israels
Gud vil rose, glede seg over og være sammen
med i all evighet. Hver del av Bibelen har
et budskap til hvert menneske som Herren
ønsker å tale til, hvor som helst, til alle tider.
Herren er hele Bibelens forfatter, men Han
har brukt mennesker til å skrive. Disse har
brukt hele sin personlighet under skrivingen, men Herren har likevel hatt full kontroll med hvert ord.
WWW.GIDEON.NO
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Damearbeidets LEDER
Reidun Kalleklev Grindheim

Guds Ord er vårt arvegods

”

" Guds Ord det er vårt arvegods,
det våres barns skal være,
Gud gi oss i vår grav den ros,
vi holdt det høyt i ære. "

Herren er god.
Han veit nøyaktig kva vi treng Guds Ord er eit annleis ord.
Det skaper kva det nemner. Guds
til ei kvar tid.

Ord er vår skatt. Ein skatt gjer ein
alt for å få tak i og ta vare på.

Guds Ord er håpet vårt.
Det gir håp og visshet om evig liv.
Guds Ord er rådgjevaren vår.
Det gir oss rettleiing og gode
idear.
Guds Ord er visdommen vår.
Det gir oss visdom i hjarta.
Guds Ord er trøystaren vår.
"Som ei mor trøyster sitt barn, slik
vil eg trøyste dykk. " Jes. 66,13a
Guds Ord er hjelparen vår.
I Jesaja 41 står det tre gonger frå
vers 10 til og med vers 14:
Det er eg som hjelper deg. Eg hjelper deg. Herren er hjelparen vår.
Guds Ord er redningen vår.
Utan Guds Ord - fortaping.
Guds Ord er helse for heile
kroppen.
18
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"For dei gir liv til den som finn
dei og helsebot for heile kroppen."

Ordspr. 4, 22.

Vi er avhengige av Guds Ord
Når ting går imot, det vert vanskeleg, ein finn ikkje løysing, då
opnar ein Bibelen. Og mang ein
gong finn ein akkurat den trøyst,
den rettleiing eller visdom som ein
treng.
Bibelen er ei levande bok. Eg les
Bibelen og Bibelen les meg. Eg har
prøvd å slå opp i andre bøker og
finna det eg treng i ein bestemt
situasjon. Det har aldri lukkast.
Kven har ikkje opplevd at trøysteorda stod i kø når ein trong dei.
Herren er god. Han veit nøyaktig
kva vi treng til ei kvar tid.

" ...men dei som søkjer Herren,
mangler aldri noko godt "
Salme 34,11b
Guds Ord er den beste gåva vi kan
gi.

N r. 4 - 2 0 2 1

Vi presenterer damearbeidets styre, og har stilt spørsmålet:

Hvorfor er du med i Gideons damearbeid?
* Reidun Kalleklev Grindheim, leder
beriker livet. Ein kan dele liv, tru, bøn og
vitnemål. Vi er eit arbeidslag, og alle gjer ein
innsats.

Eg blei Gideondame for ein del år sidan. Det
har eg ikkje angra på. Flott å få vere med i
ein organisasjon som deler ut Guds Ord. Det
er ei stor velsigning. Guds Ord er jo det beste
vi har. Folk treng det heile tida. Vi gir det
gratis til folk, og det føles godt å vere med å
gi. Samtidig er det fint å få stå saman med
ektefelle i dette arbeidet. Vi arbeider saman
med same mål.
Gjennom Gideon har vi blitt kjent med folk
frå heile landet. Vi får nye venner, og det

«Whatsapp»-gruppa som vi damene har,
er ei stor velsigning. Der deler vi gleder,
sorger og bønneemner. Når det er utdelingar, legg vi det ut der, og då veit vi at vi
har bønnestøtte og blir heia på. Korleis dette
gjekk, legg vi også ut der. Det er alltid fint
å få denne tilbakemeldinga. Vi har også ei
bønnegruppe som møtes kvar veke på nettet.
Dette er ei kraftkjelde. Det er til inspirasjon.
Eg vil anbefale fleire å starte opp slike grupper. Folk frå heile landet ber saman.
Vi har vore med på mange landsmøter. Det
er festleg å møte folk frå heile landet. Landsmøta har vore flotte opplevingar. Eg vil seie
tusen takk til alle som arbeider for Gideon
og alle som støtter Gideon. Det er eit stort og
viktig arbeid. Kongens ærend har hast. Eg
vil også seie tusen takk for at eg får vere med
i Gideon. Det er ei stor glede.

* Bodil Heide, nestleder
Det var Mia som inviterte meg med på et Gideonmøte i 2013.
Det endte med at jeg traff Kjell Rustand der, og det resulterte
i at vi ble gift året etter. Kjell har vært formann i Landsstyret i
flere år. Det var da naturlig å støtte han i arbeidet.
Jeg har en bønn i hjertet om at mange må finne Jesus gjennom en Bibel eller et nytestamente som de får av en Gideonitt.
Lukas 15,7
Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen
over en synder som vender om, enn over nittini rettferdige som
ikke trenger omvendelse.
WWW.GIDEON.NO
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* Inger Taubo, sekretær

Jeg er damemedlem i avd. Asker og Bærum,
og er veldig glad for det! Det eneste jeg ikke
er så glad for, er at min mann, Dag, og jeg
kom så sent igang! Vi var godt opp i de
seksti da vi ble medlemmer. Og hvorfor ble
vi medlemmer så sent? Kanskje det skyldes
at de som var gideonitter i vår menighet,
aldri snakket om det. Det var ingen Gideon
presentasjon i menigheten vår som er en frimenighet. Vi fikk en brosjyre i hånden av en
gang, men ble aldri utfordret til å bli medlemmer, før en venn av oss som er gideonitt
spurte oss. Da var vi klar! Siden har vi vært
på alle landsmøtene rundt vårt ganske land,
det i seg selv har vært en fin opplevelse, både
innholdsmessig og naturmessig. Vi har sett
mange steder vi kanskje ikke ville besøkt, og
vi har opplevd et godt åndelig felleskap med
mennesker fra hele landet.

* Else-Marie Håland
tilsynskvinne

To ganger var vi på sommermøtene i USA.
Det var en stor opplevelse å se alle som er
med, flere tusen samlet, og høre de mange
vitnesbyrdene fra forvandlede mennesker!
Det har også vært mange utfordringer fordi
vi alltid kunne ønske oss et større mannskap
til å utføre det viktige oppdraget vi har tatt
på oss: Utbre Guds ord, og at mennesker
skal lære Jesus å kjenne. Vi har fått være
med på utallige utdelinger, sammen og hver
for oss: I Østfold og Vestfold, Hedmark og
Oppland, og til og med rundt i Bodø- og
omegn sammen med gideonrepresentant
Elin Hagen der. Det var en stor opplevelse,
både den fantastiske naturen, og de flotte
menneskene vi møtte på mange sykehjem.
Vi kom ikke inn på høyskolen i Nordland /
Bodø, der var motstanden for stor, så det er
et bønneemne for senere utdelinger.
Vi har også vært med på større utdelinger
i Oslo: På universitet og høyskoler. En stor
oppgave hvor det kom gideonmannskap fra
øst, vest og syd for å hjelpe til, og flere tusen
testamenter ble delt ut. Jeg kan fortelle mye
om gleden jeg har opplevd i arbeidet. Helt til
slutt, en som jeg fikk kontakt med, som raste
forbi. Da han fikk høre hva det gjaldt, sa
han: Mine foreldre er ateister så jeg har aldri
sett en slik bok. Kanskje jeg skulle prøve
selv? Han tok testamentet med seg i farten.

Jeg ble med i Gideon etter en invitasjon fra
en venninne som er Gideonvenn. Det var
en flott opplevelse å få være tilstede på dette
møtet, og det tok ikke lang tid før jeg ble
medlem.
Det som jeg synes er det viktigste er utdeling
av Det Nye Testamentet. Jeg fikk raskt være
med på utdeling ved UiO og ved Oslo Met.
Min oppgave har også vært å dele ut NT på
sykehjem i området. Etter hvert har vi fått gi
ut NT til enkeltmennesker som vi har truffet
på gaten. Vi vet at Ordet har kraft og er virksomt i menneskers hjerter.
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Kari Inger Vik Straume

Snart Advent og Jul!
Det nærma seg den tida i året då vi alle set
pris på ei helsing frå slekt og vener mm.
Då er Gideon sine julekort eit godt hjelpemiddel, med gode bibelord og fine vitnesbyrd.
Det er alltid oppmuntrende å få eit fint kort
og ei oppbyggelig helsing, tenk over om det
er noken i ditt nærmiljø som står over for
vanskelege ting eller har det tøft på ymse vis,
ei slik helsing kan gjere livet lettare for ein
slik person. Teksta og dei fine motiva set
tankane i sving på noken kvar.
I lokallaget vårt her i Søre Sunnmøre har
vi alltid med kofferten på månadsmøtet.
Vi bruka å snakke om korta og måten ein
kan bruke dei på og ikkje minst for at eit
kort i penger blir til to testamenter. Det er
heilt fantastisk! Det går alltid ein pakke på

10 kort eller fleire på møta våre, mennene
kjøper, men det blir oftast litt meir når der
er damer tilstades.
Vi har også tradisjon for å gi nokre kort i
gåve til kveldens foredragsholder, «å ta med
heim til kona» som eg brukar å seie, det trur
eg er viktig og ofte kjem dei då og vil kjøpe
ein pakke ekstra.
Korta kan også nyttast som gåve, til å med
under juletreet. I juleevangeliet Luk 2,19 står
det om Maria at «ho gøymde alle desse orda
i hjarta og grunda på dei». Ver med å be om
at også det kan bli summen av kortsalget der
fleire får oppleve at Ordet får spire i hjarta,
og at også denne delen av arbeidet kan gjere
sin misjon rundt om i vårt ganske land, og
vidare ut der Gideon har sitt arbeid.

JULEKORT
807

808

Gideonkort

“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!”

“Jeg lå i en seng på sykehuset, meget syk og deprimert.
Gideonitter kom og tilbød meg et nytestamente.
Jeg ble veldig glad over at noen kom på besøk
og tok imot testamentet. Sønnen min begynte å lese
nytestamentet for hele familien vår.
Vi begynte å gå i kirken, og nå har vi gitt våre liv til Jesus.”

1 kort kr. 25,10 kort kr. 200,-

807-17

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
med fokus på utdeling av Guds ord.
www.gideon.no e-post: post@gideon.no

Akvarell forside: Audhild Bjerkenes

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
med fokus på utdeling av Guds ord.
www.gideon.no e-post: post@gideon.no

808 - 17

( + porto)

- New Zealand

Alle kortene har et bibelvers på innsidene og et Gideon-vitnesbyrd på baksiden.
Du kan velge ut og bestille nøyaktig de kortene du ønsker.
Dette er en vinn-vinn situasjon. Du er med å gi to NT ved å kjøpe bare ett kort.

BESTILL via e-post: post@gideon.no eller telefon 67 13 95 20
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Åpen bibel
TILSYNSMANN
Vidar Grindheim

Nett-tider

”

No koma Guds englar,
med helsing i sky,
Guds fred og velsigning dei bjoda
No stig i frå jordi ein
helgasong ny,
Som skal gjennom
himmelen ljoda!
Guds fred og vel møtt,
Du barn som er født,
Vår fredsfyrste høgt
vere lova.
(Elias Blix)

Ein laurdagskveld i haust ein
gong, var det tid for eit lite
ærend for litt ekstra innkjøp
til lørdagskvelden. På veg ut
butikkdøra gjekk eg forbi ei
ungjente som sat åleine på golvet
og las på mobiltelefonen sin. Tid
for litt vennekontakt, men åleine
der. Eg tenkte, «...du les du..», og
eg henta eit testamente i bilen
og gav henne. « Tusen takk!»
sa ho og sette i å bla i den vesle
boka. Eg kunne ikkje anna enn
å ynskja god helg og dela litt om
det å tru.
I mitt kvardagsarbeid som
kurshaldar i eiga næring, har eg
kontakt med stadig nye menneske. Nokre av desse har fått ta
imot eit testamente, gjerne etter
avslutta kurs og ein god samtale.
Til no har ingen takka nei. Vi
lever i ei hektisk tid på mange
vis, utan at arbeidsbøra er større
enn før. Folk er søkjande og på
leiting etter tryggleik og framtid,
godleik og trivsel. Det vert ofte
einsemd midt i vennelistene. På
våre trakter, er ordet nett brukt
som, skal berre….eller som nettopp, nett ferdig…nett og nett
er ikkje berre det lenger, for vi
er invadert av nettet, webtida er
over vår generasjon.
Ei småskulejente sa det slik,
«nettet er ikkje slik for oss som
for deko» ... nei, alt kan ein venja
seg til, men det er støtt noko
nytt... Sit du på tog eller buss, fly
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eller båt; mobilen er fast inventar. Dei minste er flittige brukarar, og bestefar og bestemor har
nett fått seg ny telefon og sjekkar
opp familie og venner- på nettet.
Så opplever eg det at mange har
ei uendeleg lang liste av venner,
og nokre uvenner… Det kan
seia sitt. Kanskje er dei svært så
omgjengelege og åpne for nye,
eller så er dei på leit etter gode
relasjonar. Dette er svært så
individuelt.
Så tenkte eg, nett og nett, om
det var ein ide å sei til seg sjølv.
«...før eg seier dette, eller gjer
dette, vil eg berre nett be til Herren først, liksom skrifta minner
oss om, «Søk først Guds rike..».
Eller, før du går på nettet, be til
Herren først…Han kan vel gje
deg den beste løysinga, den beste
handel, den beste reiseruta, den
sunnaste maten, den flottaste
ferien, den gode nattesøvnen…
nett no treng me å tenkja slik.
Guds ord skal nå fram og skapa
noko nytt. Ingen skal kunne
nekte dei Ordet! Nett no kan
vi be om dette, nett no kan du
og eg be ei stille bøn for våre
nye landsmenn. Også vi kan ta
i bruk nettet, for å fremja Guds
sak. Lat oss nett be litt først, før
alt dette andre, og før vi går på
nettet. La oss nett be for dette,
at Gideon finn opne dører, over
det vide land! God adventstid og
juletid.
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Vi har noe å se frem til!

- Landsmøtet 2022
Som du kanskje har hørt, skal det være i
Bergen denne gangen. Vi nevner det allerede
nå med tanke på din langtids-planlegging,
og ber deg plotte inn vestlandets hovedstad i
dagene 24. – 26. juni.
Byen kjenner du kanskje; den er beskrevet i
rosende ordelag av mange besøkende, og i panegyriske vendinger av de som bor der fast.
Vi lover pent vær, en passelig temperatur og
ikke minst et flott konferansehotell, Scandic
City Hotel, midt i byen, ikke langt fra Den
Nationale Scene. Engen, heter bydelen.
Det arbeides nå med å sette sammen et interessant program. Rektor på Norsk Lærerakademi, teologen Egil Morland, blir landsmøtetaler. En internasjonalt anerkjent sanger,
Mikael Järlestrand, er på plass, og hele
innholdet vil bli presentert i neste nummer
av bladet.
Årsmøtet har en viktig plass. Der får du
være med å ta viktige, overordnede beslutninger om hvordan forbundet skal drives,
kommentere det du får fremlagt, selv – på
forhånd – komme med forslag til endringer
og forbedringer, og påvirke hvem som skal
sitte i ledende tillitsverv i det neste arbeids-

året. Gideons menn og kvinner har separate
årsmøter. Ellers er vi sammen det meste av
tiden. Spesielt for denne samlingen er også
at vår internasjonale president, lederen for arbeidet i de 200 land, Allan Huth, skal delta!
Til kvinnenes møte kommer Jana Sheer
fra Auxiliary-styret.
Og så er det jo flott å få møte gideonitter fra
hele landet og oppleve det sosiale samvær,
dele alt som skjer rundt bibel og bønn, og
gjerne delta på den utflukt som finner sted
torsdag ettermiddag/kveld (den 23.6.)
Unne deg selv å ta denne turen til Bergen til
sommeren! Et berikende landsmøte, gjerne i
kombinasjon med noen feriedager i byen?
https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/bergen/
Du skal vite at du er hjertelig velkommen!
Vil du ha mer informasjon om disse dagene
i Bergen kontakt gjerne generalsekretæren
eller ta kontakt med formannen i Programkomitéen for Landsmøtet;
Arnor G. Evensen, tel. 901 56 404.
Eller leder for lokalkomitéen;
Stein Arne Haugland, tel. 906 59 264.
WWW.GIDEON.NO
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Redegjørelse fra generalsekretæren om

Skoleutdeling-saken
Kort om det som har skjedd og skjer:
- Helt i slutten av august fikk vi tilfeldigvis
vite fra en journalist i Vårt Land at «det nå
ikke lengre var lov å dele ut Nytestamenter i
klasserommene», og ble spurt «Hva er Gideons reaksjon på dette?»
- Administrasjonen skaffer seg klarhet i at
en klage fra Human-Etisk Forbund, flere
måneder i forveien, hadde ført til en ny tolkning av Opplæringsloven fra lovavdelingen
i Utdanningsdirektoratet. Denne utelukker
vår tradisjonelle utdeling i skolens klasserom.
- Human-Etisk Forbund feirer denne avgjørelse i sine lokaler dagen etter denne beslutning sammen med Kunnskapsminister Guri
Melby, viser hjemmesiden deres.
- Arbeidsutvalget og deretter Landsstyret
behandlet saken i møter i september hvor
dette var eneste sak. En svært viktig beslutning dette i og med at skoleutdeling i antall
eksemplarer står for to tredjedeler av all vår
utdeling og utplassering.
- Styret og administrasjon utformer et brev
til direktoratet og ber dem omgjøre sitt
tolknings-vedtak, med det vi mener er solide
argumenter for vår sak. De svarer tilbake at
de står ved det som allerede er sendt ut.
- Kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet avslår å møte oss for å diskutere saken.
- Sentrale politiske ledere blir bedt om å
hjelpe oss i saken, og helst ta den opp som en
interpellasjon i Stortingets spørretime.
24
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- Det besluttes å benytte advokat for å
vurdere lovens bokstav og intensjon med
tanke på en ny henvendelse til departementet. Advokatfirmaet Hjort gransker saken
og mener at det finnes sider ved denne, bl.a.
definisjonen av begrepet «forkynnelse», som
er tvilsom.
- Vi mottar hele veien i denne prosessen
støttende brev og telefoner fra andre kristne
organisasjoner, men ikke alle vi hadde håpet
på skulle gi oss støtte.
- Stort medietrykk på saken med deltagelse i
radio og TV programmer, avisartikler etc. –
ledsaget av kronikker fra kjente og ukjente.
- Brevforslag for skolene ble sendt avdelingene for utsendelse til hver skole.
- Statsminister Gahr Støre gis informasjon
og sender vår sak videre til den nye Kunnskaps-statsråd i egen regjering med anmodning om at de på nytt vurderer Gideons
protest.
- Styrets og generalsekretærs holdning i
denne fasen er at avdelingene stevner frem
som før, gjør forsøk på å komme inn i skolene, alternativt dele ut utenfor skolene – eller
finne andre måter å nå ungdommen på.
Vi bruker vår kreativitet, vårt pågangsmot
og vårt samhold. Vi står skulder til skulder i
denne krevende saken!
Det siste av Landsstyrets enstemmige vedtak
i denne saken, er at alle våre tiltak må bygge
på bønn. Det er vår felles bønn som skal
bære frem arbeidet med denne vanskelige
saken.
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Terje Torgersen, Leder for Kristent Fellesskap for Menn (KFFM)

Utdanningsdirektoratet må rydde opp
BIBELEN: At autoritære rektorer med
et human-etisk sinnelag skal kunne
nekte å videreformidle Guds Hellige
Ord til elever som ønsker et eksemplar, er en skam.
«Opplæringa skal ikkje vera forkynnande», annonserte regjeringen i forslaget til
ny opp¬læringslov, som ble presentert 26.
august i år. Human-Etisk Forbund jublet.
To dager senere besøkte kunnskapsminister
Guri Melby Human-Etisk Forbunds sentralstyre, og uttalte blant annet:
«Jeg vil gi ros til Human-Etisk Forbund for
den jobben som dere har gjort over flere tiår,
ikke bare for å sikre rettighetene til deres
egne medlemmer, men også for alle andre.
At skolen skal være livssynsnøytral, har vært
viktig for mange andre minoriteter, som
ikke har hatt krefter til å ta den kampen selv.
Så takk for at dere har gått foran og brøytet
vei».
Hun uttalte også: «Mitt hovedfokus med ny
lov har vært å sikre grunnleggende rettigheter for elevene. Og retten til ikke å bli utsatt
for forkynnelse på skolen er kjempeviktig.»
At det kan forekomme undervisning av forkynnende karakter i KRLE-faget fra lærere
eller andre med human-etisk eller ateistisk
bakgrunn, er Melby åpenbart ikke bekymret
for.

Hvor tett er bindingen?
Melbys iver med å smigre Human-Etisk Forbund på denne måten, og samtidig å utelate
å invitere tunge kristne hørings¬instanser til
å uttale seg om lovforslaget, reiser spørsmå26
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let om hvor tett bindingen mellom Utdanningsdirektoratet og Human-Etisk Forbund
egentlig har blitt.
Vi har en lang tradisjon for at organisasjonen Gideon har kunnet dele ut tospråklige
ny-testamenter på hoteller, sykehjem og
skoler. Slik distribusjon har utvilsomt vært
til velsignelse for mange mennesker. Men
slik distribusjon har vært dårlig likt hos
Human-Etisk Forbund.
I brev av 7. mai 2020 ba dette forbundet
Utdanningsdirektoratet om en vurdering
av om utdeling av bibler eller andre religiøse skrifter på skolen eller i KRLE timen
er akseptabelt, og hvordan det i så fall skal
organiseres slik at det gjøres innenfor opplæringslovens paragrafer 2-3a og 2-4.
I svarbrev av 19/8 2021 til Human-Etisk
Forbund uttaler Utdanningsdirektoratet
ved¬rørende utdeling av religiøse bøker/
skrifter som gave til elevene følgende:

Kan motta bøker

«Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke
at kommunen åpner for at religiøse organisasjoner/trossamfunn deler ut religiøse
skrifter eller gjenstander i form av gaver til
elevene. KRLE-faget skal gi kunnskap og
skape innsikt, men ikke være et redskap for
trossamfunn (…)
Bruk av religiøse bøker/skrifter som læremiddel for å nå kompetansemålene, er
noe annet enn utdeling av religiøse bøker/
skrifter som gave til eleven personlig. Som
gave får bøkene/skriftene en annen funksjon
og/eller verdi utover det å være et middel
for å nå kompetansemålene. Vi viser også
til at verken opplæringsloven eller kompe-
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tansemålene i læreplanen i faget stiller krav
om eller gjør det nødvendig at elevene har
tilgang til eller eier trykte eksemplarer av religiøse bøker/skrifter. Sammenholdt med at
religiøse skrifter/bøker har en verdi for den
religionen den er fra, vil slike gaver normalt
oppfattes som forsøk på overbevisning eller
oppfordring til å tro eller følge en religion.»
Når det gjelder gaver til skolen, uttaler Utdanningsdirektoratet videre:
«Det er ikke noe i veien for at skolen kan
være mottager av gaver fra religiøse organisasjoner eller tros- eller livssynssamfunn.
Det betyr at skolen kan ta imot religiøse
bøker som gave, og benytte disse i undervisningen, f.eks. som klassesett.»

Enerådende rektorer
Det er altså ikke noe i veien for at de
skolelevene som ønsker det, kan få et eget
ny-testamente gjennom skolen. Problemet i dag er imidlertid at en stadig
større horde av rektorer motsetter seg å ta
imot Gideon-testamenter på skolens vegne.
I Gideon-avdelingen undertegnede er med
i, er det i vårt område nesten ingen rektorer
som takker ja til å ta imot Gideon-testamenter lenger. Dette er en uverdig situasjon.
Hvorfor skal rektorer være enerådende når
det gjelder dette spørsmålet? Krenker ikke
en slik avvisning mange elevers rettigheter?
Barnekonvensjonens artikkel 12 lyder:
«1. Partene skal garantere et barn som er
i stand til å danne seg egne synspunkter,
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet,
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt
i samsvar med dets alder og modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis
anledning til å bli hørt i enhver rettslig og
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en
representant eller et egnet organ, på en måte

Faksimile fra Vårt Land 15. september 2021.

som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.» (Min utheving.)

Stor skam for barna
Bibelen er den viktigste bok som noen gang
er blitt satt på trykk. Dens guddommelige
inspirasjon og troverdighet er objektivt blitt
dokumentert gjennom profetiene, arkeologi,
de bibelske håndskriftene og andre vitenskapelige dokumentasjoner.
At autoritære rektorer med et human-etisk
sinnelag skal kunne nekte å ta imot og videreformidle Guds Hellige Ord til elever som
ønsker et slikt eksemplar, er en stor skam
og er lite forenlig med barns grunnleggende
rettigheter.
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Vi har sett flere oppslag i dagspressen nylig (bl.a. i «Vårt Land» tirsdag 16. sept.
2021 s. 10) om at Utdanningsdirektoratet (UD) har sendt ut et skriv som sier at
kommuner ikke bør la trossamfunn få lov å dele ut religiøse skrifter i offentlige
skole. Om dette blir stående, betyr det at Gideon ikke lenger får lov å dele ut sine
Ny-testamenter til elevene i offentlige skoler. Dette gjelder altså trossamfunn, dvs.
mennesker som baseres sitt livssyn på en tro. Steinar Hopland har ved et par
innlegg i "Vårt Land" ettertrykkelig tilbakevist Utdanningsdirektoratets (UD) argumentasjon for å sende ut sitt skriv.

Rolf K. Eckhoff, professor emeritus, UiB – (medlem i Bergen avdeling)

Seiler noen under falskt flagg?
Helt fra mennesket begynte sin vandring på
vår jord, må det har stilt seg noen grunnleggende eksistensielle spørsmål som går utover
det som kan «måles og veies», for eksempel:
- Hvordan er vår virkelighet, vårt univers,
fra de minste ting til de ytterste stjernetåker, blitt til?
- Er det noen «skapertanke» bak, eller er alt
bare kommet «rekende på en fjøl»?
- Hva var før universet ble til, og hva er
bortenfor dets grenser?
- Har mitt eget liv noen hensikt og bestemmelse, eller er alt bare tilfeldig?
- Er det noe bakom død og grav?
Så langt jeg kan se, sprenger disse spørsmålene grensene for det som naturvitenskapen
og kan si noe om. Derfor må alle svarene vi
velger å gjøre til våre, være basert på en eller
annen form for tro. Dette gjelder ikke bare
for mennesker som har en spesifikk gudstro, men også for ateister og agnostikere.
Alle som våger å slippe spørsmålene inn på
seg, vil, så langt jeg kan se, måtte ende opp
med et trosbasert standpunkt.
28
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Det er her dette med «seiling under falskt
flagg» kommer inn. Tanken har slått meg at
sterke krefter i Humanetisk Forbund kan ha
vært blant pådriverne for å få UD til å sende
ut sitt forbudsbrev mot utdeling av religiøse
skrifter i offentlig skole. Men dette betyr i
sin tur at den ateistiske tro har fått anledning til å sette andre trosretninger ut av
spill. Kan UD leve med et slikt paradoks?

Hva er egentlig «religiøse skrifter?»
Er ikke ateistiske skrifter som omgår eller
setter til side spørsmålene som er stilt ovenfor, også på sitt vis religiøse og trosbaserte
skrifter? Spørsmålene overfor kan jo ikke
besvares på annet grunnlag enn troens og
antakelsens. På tross av dette er det gjort
forsøk på å besvare det første spørsmålet ved
hjelp av naturvitenskapelige argumenter.
En av de som har gjort et helhjertet forsøk
på dette er fysikkprofessor Lawrence Krauss
ved Yale-universitetet i USA. Han prøver å
forklare at universet har skapt seg selv fra
«ingenting». Etter at førsteutgaven av hans
bok «Et univers fra ingenting» («A universe
from nothing») kom ut for noen år siden,
fikk han kritikk fordi at han hadde hoppet
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Rolv K. Eckhoff

bukk over det helt grunnleggende forhold
at «Big Bang», eller «det store smellet», bare
kunne skje dersom det på forhånd fantes en
fysisk virkelighet (f.eks. "vakuumenergi")
som smellet kunne ta utgangspunkt i. I sitt
tilsvar tilbakeviser han kritikken med at han
ikke hadde funnet det bryet verd å dvele ved
denne type filosofiske spørsmål. Men han
kommer med en viktig tilføyelse: «Noen
mennesker vil utvilsomt se dette som et uttrykk for min egen begrensning, og kanskje
har de rett i det. ("maybe they are right").
Det Krauss da vel egentlig sier, er at også han
har en tro som utgangspunkt for sitt syn.
Han kan ikke bevise vitenskapelig at universet har skapt seg selv, men han ønsker sterkt
at det skal være slik, og legger derfor denne
troen til grunn for sitt livssyn.

igjen noe i klasserommet som jeg måtte få
hentet ut igjen. Etter å ha banket forsiktig
på døren, listet jeg meg inn. Da kunne jeg
ikke unngå å høre en ung lærers iherdige
«brannslukking»: «De har ikke lov å forkynne!» Måten dette ble sagt på gjorde det klart
for meg hvilket ståsted læreren selv hadde.
På veien ut av klasserommet slapp det derfor
ut av meg da jeg passerte læreren: «Det må
være svært krevende for en lærer å undervise i livssyn uten at lærerens eget trosmessige
ståsted skinner gjennom».
Det er all grunn til å oppfordre UD til å
trekke tilbake sitt skriv.

Det er altså ikke et spørsmål om å tro eller
ikke tro. Vi har alle en tro i bunnen, enten
den er ateistisk, agnostisk eller en tro på en
skapende Gud.
Helt på "tampen" må jeg få nevne en episode under en utdeling av Ny-testamenter
på en skole for mange år siden. Jeg hadde
vært inne i en klasse og fått lov til å si litt
om Gideon og gi de av elevene som ønsket
å ta imot dette, et lite Nytestamente til odel
og eie. Men så hadde jeg kommet til å legge
WWW.GIDEON.NO
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Steinar A. Hopland

Generalen forsvar av landet
og av troen!
Det var interessant, og en helt spesiell
hyggelig opplevelse, å bli invitert til
Militært Kristent Fellesskap i Markuskirken i Oslo i slutten av oktober. Her
kom pensjonerte offiserer, sammen
med aktivt befal og soldater og deres
ektefeller til dette høstmøtet.

Flere interne vitnesbyrd i Forsvaret

Deres avtroppende president, general Arnvid Løvbukten holdt ett innlegg, en annen
høyere offiser med lang og variert yrkeserfaring et annet. Så var det Gideon som fikk lov
til å presentere sine aktiviteter.

Vi har tidligere kort nevnt organisasjonen
MKF, men gjentar gjerne at det er en landsdekkende organisasjon som tilbyr et kristent
felleskap i Forsvaret og hjelper den enkelte
med å styrke sitt trosliv. Befal av alle kategorier, sivilt ansatte, befalselever, vervede og
vernepliktige kan bli medlemmer. De har
også støttemedlemmer.
Det finnes en kristen soldatheim, Soltun på
Setermoen i nord, som nå drives av NLM
som et møtested for denne gruppen. De
utgir bladet «MKF Fokus» som holder medlemmene orientert om aktiviteter, og de kan
nås både på facebook og Instagram.

Jeg gikk gjennom det fine samarbeidet vi
historisk har hatt med forsvaret, fortalte
at vi nå, etter mange år, har klart å finne
sammen igjen og jeg understreket at vi svært
gjerne øker kontakten og legger ut Bibel og
Nytestamente der hvor de tre forsvarsgrener
har behov for dette. De var også interessert
i vår utdeling til skolene da de hadde fulgt
med i den saken fra media. Det ble ikke
levnet noen tvil om at vi hadde deres støtte
til å kjempe mot anti-kristelige fremstøt for
å stoppe distribusjon av Guds Ord.

I det siste nummer av bladet forteller et
medlem der som i dag flyr forsvarets heteste
våpen F-35, disse nye, usannsynlig kostbare
flyene, at Bibel og tro betyr alt. Disse jagerflygerne må hele tiden være anonyme, men
han deler villig om sin vestlandsoppvekst.
For å nærme seg sitt mål om få fly måtte han
gjennom en lang og krevende utdanning
i Norge og i USA. Han ba Gud om at han
måtte treffe likesinnede i troen, og det skjedde. Og han kom etterhvert inn i Militært
Kristent Fellesskap.

Vi fikk en fin diskusjon avslutningsvis om
vårt felles anliggende: Det å bekjentgjøre

Etter en lengre tur med det avanserte flyet
forteller 28 åringen til bladet om hva fun-

En gruppe soldater, kvinner og menn, hadde
kommet ned helt fra grensen til Russland i
nord, som de patruljerer og overvåker. Et av
mange arrangementer denne organisasjonen
står for denne høsten.
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for stadig flere hvem Jesus egentlig var, og
at kjennskap til Ham er et alfa og omega i et
hvert menneskeliv.
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damentet i troen betyr: «Det Jesus har gjort
ønsker jeg å dele med de rundt meg og jeg
prøver å fortelle når situasjonen byr seg. Det
er klart at i jobben som jagerflyger øver man
på å bli best mulig på å bruke F-35 til alle
formål den er laget for. I dette er troen viktig
for meg, og det gir meg styrken jeg trenger
for å stå i en slik jobb.»
Han avslutter med en appell til sine medsoldater: «Tenk gjennom de etiske utfordringene for å være forberedt selv, men også for
å kunne svare ikke-kristne om spørsmål
rundt dette. Les i Bibelen og be om styrke og
fellesskap!»
Generalmajor Arnvid Løvbukten som også
deltok på denne samlingen begynte på samme måte som jagerflyger og avanserte etter
hvert til å bli sjef for Ørlandet hovedflystasjon og sjef for fellesstaben i Forsvarstaben.
Han har en omfattende karriere bak seg med
flere utenlandsopphold.
Etter at han pensjonerte seg da han hadde
vært 40 år i forsvaret, ble han daglig leder
av en bibelskole og leder for Jesus Church i
Oslo, en pinsemenighet. Han holdt et meningsfylt innlegg om begrepet Sannhet i vårt
samfunn i dag, bruk og misbruk av ordet –
og hvordan selve Sannheten, med stor S har
vanskeligere levevilkår nå enn før. Til høyre
følger en artikkel fra hans hånd som godt
kan brukes i forsvaret av troen.

Arnvid B. Løvbukten

Gud er veldig god!
Hver dag blir vi bombardert med negative nyheter fra hele verden gjennom våre nyhetskanaler. Hvis Gud er
god, kunne han ikke gjort noe med
dette? Alle lidelsene, for tidlig død, all
elendigheten, kriger, sult, pandemi
osv, hvorfor så mye urettferdighet?
Veldig mange har disse spørsmålene
langt fremme.
Gud skapte oss i sitt bilde med en fri vilje. Men det tok ikke lang tid før vi brukte
denne frie viljen til å velge feil. Siden har alle
mennesker hatt den samme frihet, og samtidig en klar tendens til å velge feil. Bibelen
kaller dette vår syndige natur. Sannheten er
at det finnes ikke et eneste menneske som
ikke gjør feil.
Gud er hellig, så vi kan ikke komme til himmelen med synd. Gud ville gjøre noe med
dette, for Han elsker alle mennesker:

«For så høyt har Gud elsket verden, at
Han ga sin sønn, den eneste, for at hver
den som tror på ham ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.»
Så Gud har dermed gitt oss en mulighet for å
WWW.GIDEON.NO
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Fortsettelse fra forrige side

Gud er veldig god!
møte Ham i himmelen etter vår fysiske død. Betingelsen er: Tro på Ham som måtte dø på et kors for
våre synder, Jesus Kristus.
Men hvis Gud er god og elsker oss så høyt, hvor
kommer all denne ondskapen fra egentlig? Bibelen
gir et entydig svar på dette. Når Gud skapte englene, fikk de også en fri vilje, på samme måte som
menneskene. En av de vakreste og flotteste av dem
valgte feil, ble stolt og ville opphøye seg selv. Han
ble da utstøtt av himmelen og kastet ned på jorden
og han tok med seg en hær av ulydige engler. Hans
navn er Djevelen, Satan, denne verdens fyrste osv
og hans engler kalles onde ånder. Han frister og
leder menneskene til å velge feil. Han er ekspert
til å kamuflere seg. Svært få oppdager at han er til
stede. Folk flest tror ikke engang på at han finnes
og legger skylda på Gud for all ondskapen.
Jesus demonstrerte hvor god Gud er: Han helbredet alle som kom til ham fra alle slags sykdommer,
han vekket opp døde, han gjorde alle slags gode
gjerninger og underviste om Guds godhet mot
dem som tror på Ham og følger Ham. I tillegg lovte Han å sende Den Hellige Ånd til å bo i dem som
ville bli Guds barn og følge Ham. Vi trengte ikke
være bekymret for ondskapen rundt oss, for Gud
ville velsigne med sin fred, og Han ga oss kraft til å
gjøre Jesu gjerninger.
Helt siden skapelsen har det med andre ord foregått en åndelig kamp. En kamp som er like reell
som enhver krig, men som er mye viktigere enn
noen annen krig. Etter at Jesus beseiret Satan på
korset, har alle som tar sin tilflukt i troen på Jesus,
hatt en flott vei ut av denne kampen. Når Jesus
kommer tilbake og henter de som tror på Ham, vil
denne verdens fyrste være ferdig. Han går fortapt
sammen med alle de som valgte feil i dette livet og
aldri fikk tilgivelse for sine synder.
Det er sant at Gud er hellig og rettferdig. Men samtidig er Han veldig god og full av nåde! Vi har ikke
mulighet til å forstå Guds godhet fullt og helt før vi
er i himmelen.
Bruk din frihet til å velge Guds godhet!
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Mange av våre
medlemmer, spesielt
kvinnene, har besøkt
sykehusene for å overlevere Nytestamenter i
årenes løp.

Det har tidligere stått å lese i
bladet at flere offentlige sykehus
vurderer å ansette erstatninger
for sykehusprestene fra andre
religioner og livssyn. Man kan
gjøre seg mange tanker om
dette. En av dem er selvsagt at
det da vil minke på de døråpnere
vi alltid har hatt i disse sykehusprestene. I tillegg til at de
har vært gode samtalepartnere
for pasienter som ønsker det,
har de også vært der for å peke
på det som står i Bibelen. Ord
om sykdom, helbredelse og, for
noen, død - og nå de syke med
et gudsord, en velsignelse og
noen ganger en appell om omvendelse. For enkelte en redning
helt i avslutningen av et liv. Nå
er det andre typer «prester»
som gjør sin entré. Som pressen
tidligere har skrevet om ønskes
disse nye velkommen av lederen
for landets biskoper!
Ganske nylig kom NRK med en
rapport ved journalisten
Vilde Kristine Malmo på deres
Tromsøkontor. Her følger et
utdrag av denne:
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Sykehusprestene
– våre kontaktpersoner
gjennom mange ti-år
Jon Tyson, Unsplash.

"For første gang er det ansatt en sykehushumanist i en fast stilling ved et sykehus i Norge. – På høy tid og et skritt i riktig retning,
sier Human-Etisk Forbund.
– Så vidt jeg ser er de nødt til å ha noen
andre enn prester for å ivareta de som har
«presteallergi», og som ikke tillater presten
inn døra, sier Emil Faugli.
Han er den nyansatte «sykehushumanisten» ved Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) i Tromsø. Faugli vil være et alternativ til sykehusprestene, og skal blant annet
ha eksistensielle samtaler med pasienter og
pårørende, bidra i krisearbeid og ha veiledning og samtaler med ansatte ved sykehuset.
– Jeg tenker det er flott å kunne sprenge fordommene om at prester og humanister ikke
kan jobbe sammen og at vi har et uforenlig
livssyn. Det at vi jobber så bra sammen som
vi gjør viser at det er dyp felles grunn vi
står på. Universitetssykehuset Nord-Norge i
Tromsø blir det første sykehuset som ansetter en sykehushumanist i fast stilling. Norge
har lang tradisjon for sykehusprester. Etter
hvert har det også blitt ansatt prester ved
andre offentlige institusjoner, som for eksempel i fengslene eller i Forsvaret. I 2017 så
Forsvaret også behovet for et mer mangfoldig tilbud for soldatene og befal, og opprettet
for første gang stillinger for en felthumanist
og en felt-imam.
– Vi har lenge bedt sykehusene om at de

også må komme på banen. Endelig har et
sykehus vært modig nok til å ta inn en humanist. Det er et skritt i riktig retning, sier
generalsekretær i Human-Etisk Forbund,
Trond Enger.
Stillingen er et resultat av et samarbeid
mellom Human-Etisk Forbund og Preste- og
samtaletjenesten ved UNN.
Også preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit,
er positiv til sykehusets nyansettelse.
– Det å få på plass et tilbud for alle er veldig
viktig. Vi oppfatter det ikke som en konkurranse til prestetjenesten, men et supplement
– Ved St. Olavs i Trondheim har vi hatt et
prøveprosjekt med en sykehushumanist som
vikarierte for en av prestene, men det har
aldri før blitt opprettet en fast stilling som
nå. Vi håper flere følger på, sier Trond Enger
i Human-Etisk Forbund."

Vi gideonitter registrerer dette med

undring. Ikke minst det faktum at biskopene som skal støtte at sykehusprestene som
representerer kristen tro og vår Bibel etter
hvert blir skjøvet ut fordi stillingene deres
skal besettes av representanter for fremmed-religiøse og ikke-religiøse erstatninger.
«Dra ikke i fremmed åk med vantro! For
hvilket fellesskap har rettferdighet med
lovløshet? Og hvilket samfunn har lyset med
mørket?» (2 Kor. 6,14) er et ord man gjerne
tenker på når slike artikler leses...
WWW.GIDEON.NO
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Lena Kaasa Tillerli er en ung lærer og pedagog, gift har to gutter og er en
ivrig skribent både i kristne aviser og tidsskrifter og andre steder. Mye lest, mye
kommentert, mye beundret for sin klarhet og sitt mot. Kjemper en kamp for at flere
skal oppdage den kraften som strømmer ut fra evangeliene – og hva sterk tro på Jesus alene kan gi av endringer i et liv. Tilhører den karismatiske del av kirken, kanskje
også den konservative del, men ønsker likevel en fornyelse og å aktualisere Bibelen.
Denne venn av Gideon er en av våre trosmessige støttespillere. Hun forteller oss at
hun brenner for rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus alene, og hun skriver i en
ærlig og direkte stil.

Elsker du meg mer enn disse?
«Jeg hastet oppover den teppebelagte
trappen i den hvite side kjolen. Angsten slo
over meg som varme bølger. Alt annet enn
her og nå var fanget fortid. Fragmenterte
glimt fra de siste timene haglet over meg i
skarpe farger. Var jeg virkelig her? Ville jeg
dette? Jeg steg inn i rommet.
Øyne som flakket forbi meg og stemmer
som spurte etter brudgommen. Som om
jeg var luft. Ingen fant ham noe sted.
Menneskene kom mot meg med likegyldige blikk og forsvant igjennom meg som om
de ikke var virkelige. Bryllupet var avlyst.
Og jeg sto alene tilbake.»
Teksten er fra en drøm, og den ble for meg
en liknelse på hva jeg var redd ville skje om
jeg valgte å satse alt på Jesus. At han ville
la meg i stikken, eller vise seg å ikke finnes
likevel. Men i virkeligheten opplevde jeg det
som at det er det som skjer hvis jeg velger
menneskene. Det er mennesker som ikke
dukker opp når det virkelig gjelder. Jeg tror
vi vil se mer og mer at det er Jesus som er
kilden for det eneste virkelige Gode i denne
verden.
Har vi valgt menneskene? I vår søken etter
34
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å være relevante, etter å leve komfortable
liv, har vi valgt ære fra mennesker over ære
fra Gud? Det står om å elske Gud med hele
sitt hjerte, hele sin sjel og all sin forstand.
Og andre mennesker som seg selv. Men det
virker som vi har satt oss selv på førsteplass.
I vår postkristne kultur har en enorm avgud
fått stor plass i vår midte. Selvet. Spørsmålet
er om ikke den kaster sine skygger langt inn
i de kristnes rekker. Om vi har erstattet den
eneste sanne Gud med oss selv.

Tilbedelse av seg selv?
For er det andre mennesker jeg elsker når jeg
søker ære av dem? Kanskje er det meg selv
jeg tilber, og ære høster jeg fra andre mennesker for å bære frem for mitt eget store avgudsbilde. Kan det være at våre små avguder
er der for å tjene vår store? At de henger fast
i den tryggheten vi føler vi har når vi selv
er herrer? Jeg tror vi må begynne å ta tak i
røttene av synd som har vokst seg så store
midt i våre kristne sammenhenger. Vi kan
ikke skylde på verden for sekulariseringen
i vårt eget hjerte. Hva skjer med verden når
saltet mister sin kraft i oss? Kan det være
noe av forklaringen på den akselererende
samfunnsutviklingen? Vi skal være verdens
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salt. Vi må forkynne evangeliet! Men vi vet
ikke lenger hva evangeliet er.
Snakker vi om de grunnleggende bibelske
sannhetene synd, omvendelse og vår syndenatur? Den livsnødvendige duoen lov og
evangelium er en tapt sannhet for mange av
oss som har vokst opp i den karismatiske bevegelsen. Rettferdiggjørelse ved tro på Jesus
alene er erstattet med en overåndelig prestasjonsbasert tro på vår egen rettferdighet.
Og vi ser ikke at vi beveger oss bort fra selve
evangeliets kjerne. Det Jesus gav sitt liv for.
Kan det være at mye av vår lovsang handler
mer om vakre toner, følelser og min vakre
vandring med Gud, enn å opphøye Gud
selv? Jeg lurer på om lovsang ikke handler
så mye om musikk og følelser. Men hvilken
plass Jesus får i hjertet mitt. I dette livet her
på jorda. Hvor mye er det? Vil jeg lovsynge
Gud gjennom å offentlig og i det virkelige
liv, stå for Hans ord? Selv når det betyr å
miste ære fra mennesker? Legge ned mine
avguder, som likevel er fattige skygger. Mot
Ham som er så ufattelig mye bedre enn noe
annet her i verden. For det er ikke menneskene som kommer til å stille opp når det
gjelder.
Mennesker svikter, fordi vi er syndere. Jesus
er annerledes. Han står som et fjell når hele
verden vakler. Når fienden går omkring som
en brølende løve, står Han upåvirket rolig i
sannheten.

Den største kjærligheten
Vi prøver å behandle alle mulige "sykdommer" i kristenheten; liberalteologi,
hyperkarismatikk og konspirasjonsteorier.
Ytringsfriheten er under angrep og fremmede ideologier er i lufta vi puster i. Jeg lurer på
om vi har kommet på en kritisk defensiv og
at mye av symptomene kommer av samme
sykdom: Mangel på det rene enkle evangeliet
om Jesus Kristus og om å dø fra seg selv. At
dette har sluppet fienden langt inn i våre
rekker.

Lærer og pedagog, Lena Kaasa Tillerli.

Må den eneste gode Kongen få tilbake plassen på tronen i våre hjerter! Å, om vi kunne
se hvilken godhet som finnes kun i Jesus.
Den ekstreme individualismen lokker med
en vakker illusjon: den totale frihet fra alle
begrensninger og rammer. Det paradoksale er at denne misforståtte friheten heller
legger oss i tunge lenker, slaver til vår falne
natur. I vår trygge tilstand av selvopphøyelse
venter vi med stjerner i blikket på himmelriket på jord. Og glemmer at historien selv
gang på gang viser oss grelle eksempler på
det motsatte. Menneskets natur er ikke laget
for å bli tilbedt, den er designet for å tilbe
Skaperen.
Evangeliet er de aller beste nyheter for en
knust og skjelvende verden. At midt i min
store synd og brutte tilstand, var Skaperen
av himmel og jord villig til å bøye seg ned
som en tjener og la seg bli brutt for meg. For
at jeg kunne slippe å tjene meg selv, men
heller bli bundet til Ham som elsker meg
mer enn sitt eget liv. Det finnes ikke større
kjærlighet enn dette.
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Hvem er vi – hva vil vi?
For Bibel og Bekjennelse - forkortet
FBB - er kanskje ikke den organisasjon i kirkelandskapet som er mest
kjent. - Derfor er vi takknemlige for
at vi kan få presentere oss her i Gideon-bladet, sier prest Boe Johannes
Hermansen, som har vært sekretær/
daglig leder siden 1978.
- Foreningen ble stiftet allerede i 1919 for
å samle kreftene til kamp mot den liberale
teologi. Problemene når det gjelder bibelfornektende teologi er ikke mindre i dag, men
det er færre som vil ta på seg belastningen
med å stå fram med en tydelig bekjennelse,
sier Hermansen.

En ja-bevegelse
Han understreker at FBB er en «ja-bevegelse», selv om foreningen i offentligheten
kanskje er mest for kjent for et nei.

• JA til et hellig mangfold i kirken, bygget
og holdt sammen i Åndens enhet.
• JA til et hellig vakthold om og strid for
rett lære og liv.
• JA til evangelisering og misjon i glad
forventning om Jesu gjenkomst.
Dette betyr et
• NEI til all bibeloppløsende teologi.
• NEI til alle forsøk på å tilpasse kirken til
tidens motestrømninger.
• NEI til et "sosialt evangelium" som
vektlegger kirkens gode gjerninger på
bekostning av evangeliet om evig frelse
ved troen på Jesus Kristus.
• NEI til ubibelsk folkekirkeideologi.

- Vi sier ikke nei for å være vanskelige eller
negative, men fordi vi sier JA til Bibel og
bekjennelse.

• NEI til en falsk enhet i kirken bygget på
ytre lojalitet mot kirkelige ordninger og
formell lydighet mot kirkelige myndigheter.

Et JA til Bibel og bekjennelse betyr

Bibelen avgjørende

• JA til et forpliktende kristenliv under
Ordets lys og stjerne.

Hermansen understreker at FBB vil støtte
menigheters tillit til og bruk av Bibelen,
og bidra til en forankring i Bibelen for
dåpsopplæring, preken og gudstjenesteliv. Dersom Bibel-forankringen glipper, blir det
annen lære som får innpass i menigheten.

• JA til den tro som vi har fått overdradd
fra apostlene og stadfestet i kirkens bekjennelsesskrifter
• JA til en hel Bibel, lest og utlagt som lov
og evangelium.
• JA til en fornyelse av kirken omkring
en fulltonende og sann forkynnelse av
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Han påpeker at den kristne kirkes fellesskap
strekker seg gjennom to årtusen og over hele
jorden. - FBB ønsker å hente fram og blankpusse kirkens tro til alle tider, slik at vi kan
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fornyes av den i dag. Vi vil holde evangeliet
skinnende, slik reformasjonens trossøsken
veiledet oss til.
- Når mye oppleves som usikkert og vanskelig, trenger menighetene apostlenes lære
og fellesskapet med de troende til alle tider i
ryggen, tilføyer han.

Bredt arbeid
Hermansen forteller at foreningen arbeider
gjennom blant annet foredragsvirksomhet,
seminarer, bokutgivelser og et rikholdige
nettsted - fbb.nu – med ressurser til disposisjon for menigheter og enkeltpersoner. FBB
har også egen fb-side, med mye aktuelt stoff.
- Under pandemien har vi hatt flere seminar på nett, noe som har fungert godt. Vi
fortsetter med tre digitale seminarkvelder til
vårhalvåret, sier Hermansen.
Foreningen avgir også uttalelser og skriver
artikler i avisene. - Den siste er en uttalelse
om såkalt konverteringsterapi, som finnes
på FBBs nettside.
- Flere ganger i den siste tiden har vi også
påtalt den skjerpede motstanden i Den
norske kirke mot kirkens klassiske lære om
at presteembetet er forbeholdt menn, ikke
minst fra bispemøtet.

Endrede tider
- Det er dessverre blitt svært trangt i Den
norske kirke for klassisk teologi og praksis og mange har etter hvert funnet et nytt
kirkelig fellesskap for å kunne bevare sin
åndelige integritet.
Det gir seg også utslag i rekrutteringen til
FBB. - I tidligere tider var svært mange
teologer fra MF medlemmer i FBB, nå er
i det hele tatt rekrutteringen fra teologer
i Den norske kirke liten. Men vi får flere
medlemmer fra andre lutherske kirkesamfunn og sammenhenger, som for eksempel
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn,
Den lutherske kirke i Norge og Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Boe Johannes Hermansen, kalt «BoJo», har vært daglig leder i
FBB i over 40 år. Foto: Privat.

- FBB var opprinnelig en presteforening,
men har allerede i mange år vært åpen for
både prester og lekfolk, tilføyer FBBs daglige
leder.

Sentralstyret i FBB
Foreningen ledes av et sentralstyre hvor Jan
Bygstad i Bergen er formann og Erik A.H.
Okkels, bosatt i Nordkjosbotn, er nestformann. Øvrige styremedlemmer er Mikael
Bruun, Sogndal, Ole Fr. Kullerud, Halden,
Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo og Richard
Skollevoll, Nordkjosbotn. Varamedlemmer
er: Solveig M. Reindal, Askøy og Sondre
Frøyland Svenseid, Sandnes.
FBB har også flere lokallag rundt om i landet
som har møtevirksomhet. Nettsiden til FBB
har oversikt over arrangementer sentralt og
lokalt.
Virksomheten i FBB drives først og fremst
av medlemmenes egne midler.
- Men vi trenger også økonomiske bidrag fra
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enkeltpersoner og menigheter som sammen
med oss vil bidra til fornyelse og vekst i
Kristi kirke på jord, påpeker Hermansen.

Glad for Gideon
FBBs daglige leder, som selv er venn av
Gideon, sier han er glad for det store og gode
arbeidet som Gideon gjør. – Skal folk blir
frelst og leve som Guds barn, er vi alle avhengig av at Guds ord når til nye mennesker.
Han synes det er trist at Gideon ikke har full
frihet til å dele ut testamenter på skolene,
men blir hindret av Utdanningsdirektoratet
og andre krefter som vil stikke kjepper i
hjulene.
- Vi må likevel ikke gi opp vårt arbeid med å
nå ut med evangeliet, men bruke de mulighetene som finnes. «For Gud gav oss ikke
motløshets ånd, men krafts og kjærlighets
og sindighets ånd» (2 Tim 1, 7), påminner
Boe Johannes Hermansen om.

Foreningens
basisparagraf:
FBB har Den Hellige Skrift og de tre
oldkirkelige bekjennelser, Den (uforandrede) augsburgske bekjennelse og
Luthers lille katekisme som grunnlag
for sin virksomhet.
Det betyr at Det gamle - og Det nye
testamentets profetiske og apostoliske
skrifter er den endegyldige norm i alle
spørsmål som gjelder kirkens lære
og liv, og at troskap mot Skriften er
troskap mot det apostoliske ord.

Ole Flugstad

Minneord
v/Sverre Halvorsen
Vår gode venn og medarbeider i Gideonavdelingen
i Lillehammer, Ole Flugstad, gikk hjem til Jesus
den 30. august 2021, 90 år gammel.
Han var aktiv i Gideon i Lillehammer, og formann i 18 år. Han, og hans kone
Eli, åpnet opp sitt hjem for Gideonmøter. Det var en velsignelse for Gideon
avdelingen i Lillehammer å ha dem som medlemmer.
Vi velsigner hans kone, Eli, og lyser fred over Ole Flugstads minne.
Med hilsen fra Lillehammer avdeling, ved Sverre Halvorsen.
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Kristen tro,
vår sivilisasjons utgangspunkt
Kjell Skartveit er i dag lektor ved Wang Toppidrett i Stavanger. Vi har vært i dialog med denne 54 årige pedagog og
skribent. En som står opp for de mest krevende sakene
knyttet til vår tro. I denne artikkelen gir han oss noen bilder
på det som skjer i videregående skole og går videre til å
dele tanker med oss om hva kristendommen har betydd i
vårt samfunn historisk. Skartveit er aktiv i Frelsesarméen
og skriver klart og sterkt om den såkalte kjønnsnøytrale
ekteskapslov. Hans bøker er mye lest. Hva innebærer det
egentlig å si nei til Gud? spør han her:
I en lærebok i historie for den videregående
skole står det, siden Gud hadde skapt alt,
måtte man finne seg i sin skjebne, at det
faktisk ikke var før i opplysningstiden på
1600- og 1700-tallet at en annen forestilling
begynte å feste seg. Mennesket var ikke bare
overgitt til Guds vilje, men hadde rett til å
søke lykken og et bedre liv. Tanken om å
kunne forandre samfunnet og ta kontrollen
over naturen fikk gjennombrudd. Med fornuften kunne overtroen overvinnes, menneskene kunne frigjøres fra undertrykking,
og verden ville gå fremover. Påstandene i
læreboka er et klassisk tilfelle av de vrangforestillinger som lever i beste velgående
angående kristendommens betydning for
vår sivilisasjon. Og budskapet er tydelig. Vi
klarer oss bedre uten Gud.
Dette budskapet indoktrineres i norske
skoleelever.
Det blir ofte hevdet at kristendommen er en
overtro og dermed irrasjonell. Men det var
kristendommen som startet kampen mot
overtro og troen på åndsmakter. Bonifacius,
Tysklands apostel (675–755), hevdet at det
var ukristelig å tro på hekser og varulver, og

Karl den store kalte brenning av hekser for
en hedensk skikk. Kirken lærte at hekser var
en umulighet, troen på dem overtro.

Vestens samfunn har kristendommen
som et fundament.
Men i norsk skole lærer altså elevene at kristendommen er en tilbakeskuende og irrasjonell religion. Det er de som brøt med kirken
som heies fram.
En av dem som reagerer sterkt på en slik
fremstilling av historien og kristendommen,
er den amerikanske religionsosiologen Rodney Stark. I sitt store forfatterskap gjør han
rede for hvorfor kristendommen triumferte,
og i boka The Victory of Reason, hevder
han at årsaken til at den vestlige kulturen
dominerer verden, er at den har bygget samfunnet på kristendommen. Han peker på at
kristendommen er en rasjonell religion, en
religion som innbyr mennesket til å utforske
verden. Den kristne troen ga vitenskapen en
religiøs ramme som oppmuntret til vitenskap og utvikling av redskaper der målet var
å underlegge seg naturen. Og Rodney Start
er tydelig på at fremveksten av vitenskapen
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ikke var en forlengelse av den klassiske
skolen, men en naturlig fremvekst av kristne
doktriner.
I strid med det man kan lese i norske
historiebøker, var tidlige kristne tenkere
opptatt av at mennesket kan tilegne seg stadig mer kunnskap, at vi gjennom fornuften
kunne utvide vår forståelse av skaperverket.
Augustin (354–430) sa at ettersom mennesket var skapt i Guds bilde, måtte også vår
evne til rasjonell og fornuftig tanke være
en gave fra ham. Når Gud hadde gitt mennesket i oppdrag å legge under seg verden,
måtte det være mulig å forstå skaperverket.
Det man så av naturfenomener måtte ha en
årsak, og det man observerte måtte ha en
lovmessig atferd, noe som gjorde det fruktbart å forske på dem.
Vitenskapen vokste frem i det kristne Europa fordi middelalderens europeere trodde at
vitenskap var mulig og ønskelig, og bakgrunnen for det var deres forståelse av Gud
og hans skaperverk. Det var budskapet til
den kjente engelske filosofen og matematikeren Alfred North Whitehead da han holdt
en forelesning over vitenskapens historie ved
universitetet i Harvard i 1925. Hans utsagn
om at «tro på mulighetene for vitenskap…
har sitt utspring fra middelalderens teologi»,
sjokkerte hans samtid.

Ikke bakstreversk,
men fremadskuende
Kristne så fremover og ønsket å forbedre
samfunnet de var en del av, noe som la
grunnlaget for vitenskapelig tenkning. Gud
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hadde inngått en ny pakt med sitt skaperverk, et premiss som hadde avgjørende
betydning for menneskets forståelse av sine
muligheter. Gud ble en Gud man kunne
stole på, som hadde gode hensikter med
mennesket. Mennesket på sin side ble en
selvstendig skapning med fri vilje og ansvar
for egne handlinger.
Men kristendommen påvirket også den politiske delen av verden. Det kristne menneskesynet gjennomsyret etter hvert lovverket.
Forfatteren Vetle Lid Larsen, aktuell med
bok om Sankta Lucia, sier at med kristendommen fikk kvinnen for første gang menneskeverd, og at det kristne menneskesynet
også er en del av SV og Arbeiderpartiet, selv
om de ikke vil innrømme det.
Med innføringen av kristenretten i 1024 ble
dette menneskesynet en del av den sekulære
lovgivningen i Norge. Det står som en milepæl i vår historie og var en revolusjon for
vår rettstenkning. Fram til da hadde fedre
for eksempel lov å sette uønskede barn ut til
ville dyr. Eller, han kunne selge barnet som
slave om han hadde dårlig råd, som såkalt
«skyldtrell». En mann hadde heller ikke
juridisk ansvar for egne barn før han valgte
å sette barnet på kneet - derav ordet knesette - og erklære at dette var hans. Men med
kristendommen ble det forkynt at Gud var
herre over liv og død. Datidens svar på vår
abortlovgivning ble historie.
Menneskeverdet gjaldt også slaver. Fra 1024
blir det bestemt at slaver etter hvert skal
frigis – for Guds skyld, for det står «På en
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søndag eller foran den hellige natt, skal man
gi trellen fri.» Fordi for Gud teller trellen
like mye som høvdinger og frie bønder. Det
var radikalt, men viser oss at menneskeverdet trenger en åndelig åpenbaring. Som
Augustin hadde sagt det: Slaveriet var et
resultat av synd.

Mange forkaster sannheten
om mennesket, og Gud
Men hva skjer når den åndelige åpenbaringen, sannheten og forståelsen av synd
forkastes?
Kristendommen ga mennesket en sannhet
om Gud, mennesket og naturen. Vår forståelse av moral, årsakssammenhenger og
menneskeverd er en direkte konsekvens av
et kristent verdensbilde. Demokratiet og forståelsen av rettsstaten bygger på kristen tro.
Når vi er i ferd med å gå inn i julehøytiden
bør vi huske på at Jesu fødselsdag er utgangspunktet for alt som angår mennesket,
ikke bare vår frelse. Den er hele vår sivilisasjons grunnvoll.

På samme måte som den kristne sivilisasjonen bygde på Treenighetens Gud, har
også vår tids sekulære samfunn et fundament, og vi kaller det for postmodernisme.
Det er en ideologi hvis tilhengere har til hensikt å ødelegge det vi holder for å være sant
og godt. Den forkaster troen på sannheten
og dyrker en etisk relativisme, en relativisme
som angriper våre familier og akademiske
institusjoner. Den forkynner en frihet som
utelukker forkynnelse av synd knyttet til
kjønn og samliv. Og denne tanken har allerede blir inkludert i vår diskriminerings- og
straffelovgivning. Det er ikke lenger tillatt å
påstå at det beste for mennesket er å leve sitt
seksualliv liv etter Guds vilje, eller at Gud
skapte mennesket til mann og kvinne.
Et nei til Gud innebærer et nei til menneskeverd og sannheten, og uten sannhet er det
ingen fornuft tilbake. Vi vet ikke hvordan
framtidens samfunn vil se ut, men jeg vet de
fleste vil savne den tiden da Gud var samfunnets hjørnestein.

Kolosserne 2,7

ROTFESTET
+ OPPBYGD
Ønsker du å delta på
den internasjonale
Convention 12.-17. juli
i Texas?
Ta kontakt med kontoret
på mail: post@gideon.no
eller telefon: 67 13 95 20.
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Nye gideonvenner
26.08.2021 - 19.11.2021
Follo
Sigrun Finsrud Tomter
Oslo
Duk Sim Cho
Pooja Chandrabose
Ragnhild Lampa
Torgeir Rune Klemetsrud
Asker/Bærum
Michael Ole Garstad
Romerike
Anne-Marit Johannessen,
Lena Kaasa Tillerli
Skien/Porsgrunn
Evelyn E. Berntsen
Flekkefjord
Tor B. Schiander
Haugaland
Erika Liknes
Grethe Gøhn Stueland
Bergen
Levi Andre Jensen
Sunnhordland
Øyvind Grindheim
Molde
Hallvard Hals
Karin R. Kvalsund Røshol

Nye gideonitter
26.08.2021 - 19.11.2021
Stavanger
Dagfinn Berg
Leif Arild Veland
Søre Sunnmøre
Rune Tøsse
Molde
Joakim Solbakken

Vi gratulerer
80 år

11.12.		
22.12.		
11.01		
03.02		
18.02		
22.02		
04.03		
28.03		

85 år

10.12.		
30.01		
14.02		
02.03
11.03		

90 år

våre seniorer
Helge Pettersen
Per Gunnar Linstad
Jostein Visnes
Arnold Tullin Kverme
Sven Gunvaldsen
Odd Øistein Meyer
Olav Søvde
Harald Flå

Alf Skeie
Johan Kristian Mollestad
Per Igesund
Arnfinn Fagerheim
Leikny Pauline Vannes

01.12.		 Marta Mjelstad
18.12.		 John Sevald Tveit
03.03		 Thor Adler Olsen
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Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

Digger du regnskap?
- det gjør vi
Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

SARPSBORG
ØSTFOLD

LUF T TIL LUF T VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

Salg - Veiledning - Montering - Service

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

sykler

- barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen
Telefon:

52 82 41 50

930 82 218

Annonsepriser

Tlf:

mail@promonter.no www.promonter.no

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,PLUSS merverdiavgift

TAKK til alle våre

ANNONSØRER som støtter
GIDEONARBEIDET
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Ronda AS
Randabergveien 308
4073 Randaberg
post@ronda.no
Tlf. 918 98 621

SANDNES AVDELING

TROMSØ AVDELING

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

Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy
MOLDE AVDELING

JÆREN AVDELING

Gilje Vindu, Dirdal

Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde
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ANNONSER
Erlend Nilsen 99273118
erlend.nilsen@k-kompetanse.no

Maritime kurs, undervisning, konsulenttjenester

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

BØRSEN TANNHELSE
post@borsentannhelse.nhn.no
Bragernes Torg 13 C, 3017 Drammen
Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
48
LISE OPSAHL Tlf. 32 83 53
T: 32 83 53 48 • M: 41 64 74 23
Tannlege MNTF

E: lise@borsentannhelse.no
www.borsentannhelse.no

SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPLÆRING

Arrangement,
overnatting, selskap.
VELKOMMEN!
6793 Innvik - tlf. 57 87 49 90

post@innvikfjordhotell.no www.innvikfjordhotell.no

Torggata 9, 4580 Lyngdal
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Vi tilbyr kurs og opplæring:
D5, D6, D5L, Instruktørkurs,
Passasjer og krisehåndtering
Se vår hjemmeside www.marpro.no

AS
Investeringer
Harald Hårfagres vei 21, 4633 Kristiansand
Telefon 38 09 04 89

WARI-HUS

R evisjon
. Attestasjon
. Årsoppgjør
. rådgiving
Verksgata
54, 4013
Stavanger
Pedersgata
16 - 4013 Stavanger
- Telefon
Telefon
51 84 93
93 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no

www.abacusrevisjon.no
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Årets Julegave?
Ikke alltid så lett å finne på noe til venner og familie man ønsker å gi en
oppmuntring i høytiden…
Hvorfor ikke forenkle dette i år, og samtidig gi noe som kan komme til
å gi en god forsikring for mottakeren:
En Bibel og ett års gratis deltakelse som Gideonvenn. Dette siste gir
jo også han eller henne fire Gideonblad-utgaver i løpet av 2022, og de
andre muligheter en slik støttepartner får til å være vår allierte.
Det følger også med et av våre Julekort hvor du kan skrive en hilsen til
den heldige mottaker.
Gi en slik gave i år som gir et perspektiv på livet
og har en varig verdi!
Prisen for dette er

Kr. 500,-

Send oss en kort e-post til
post@gideon.no
eller ring kontoret på tlf. 67 13 95 20,
og vi sender det til deg.
The Gideons
International
in Norway

Vil du bli en

Gideonvenn

iStockphoto

