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Søk på Gideon 
VIPPS: 19938

Ukrainske nytestamenter 
er sendt rundt til mange av 
Gideons avdelinger de siste 
ukene. Her er det nytesta-
menter som ble delt ut ved 
flyktningemottak i Råde.

Forsidebildet:
Gatebilde fra Klosteret, 
Bergen. 
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The Gideons 
International 
in Norway

Side 5-6 Side 8-13

Side 18-20 Side 22-25

Side 26-29 Side 38

Les om utdelinger i Oslo- 
området, på Sunnmøre og i 
indre Hedmark.

Situasjonen i Ukraina og 
arbeid rettet mot flyktninger 
i Norge.

Tilsynsmann Vidar Grindheim 
deler tanker om «Ein betre vår 
ein gong.».

Innholdsrikt og oppmun-
trende innlegg fra Trond I. 
Strømme om utdeling av 
nytestamenter i skolene.

Steinar Hopland forteller fra 
samling for alle generalsekre-
tærer i verden hos TGI i april.

Velkommen til Landsmøtet 
24.-26. juni hos Scandic 
Bergen City hotell.
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«Bønn for Ukraina» er en kjent salme i 
dette krigsherjede land. Den regnes som 
den åndelige nasjonalsang, og synges både i 
evangeliske og ortodokse menigheter:

«Herre, du store og allmektige, beskytte 
vårt elskede Ukraina!
Velsigne landet med frihet og lys, fra din 
hellige strålekrans.
Forære oss den rette kunnskap og visdom, 
vi som er dine barn;
La oss vokse Herre i din rene og evige 
kjærlighet.» Amen.

Slik lyder første vers som synges i skjule–ste-
dene, tilfluktsrommene, og i bilene som snor 
seg frem gjennom de sønderskutte lands-
byene på vei mot vest, mot friheten. Dette 
er en krig som vi ikke bare ser på skjermen  
-  vi kjenner den også i hjertene. Det er så 
nær oss. Folk er så lik oss. Og aldri før har 
det kommet så mye økonomisk og materi-
ell hjelp til noe land, så kvikt. Toppsjefen i 
Frelsesarméen i verden General Brian Pedd-
le, arméens åndelige leder, sa nylig at alle 
kristne må be inderlig om at det kan bli en 
snarlig diplomatisk løsning på krigen. Han 
forteller at denne meget fredelige arméen 
prøver å forene familiemedlemmer som har 
kommet fra hverandre, mette de sultne også 
i de farligste områdene, og trøste og be for 
de tusenvis som har mistet noen av sine.

I hver morgenandakt ved vårt hovedkon-
tor i USA er Ukraina et bønneemne. I vår 
bønnekalender er Ukraina et av de land vi 
ber for, den 12. i hver måned. Og mens den 
Russisk-ortodokse kirkes lederskap lyser 
sin velsignelse over Putin og hans militære 
styrker, ber resten av den kristne kirke i 
verden om beskyttelse for det ukrainske folk 
og for de millioner av flyktende kvinner og 
barn. Gud tar det endelige oppgjør med han 
som tok beslutningen om å overfalle landet. 
Det vet vi.

Gideon har et stort arbeid på gang med 
utdeling av Guds ord til flyktende ukrainere 
internasjonalt. I Norge har fire-fem ulike 
avdelinger vært i sving. Nye forsyninger av 
Ukrainske testamenter er på vei. Både Lukas 
og Markus forteller oss at når vi hører om 
krig og opprør så skal vi ikke bli forskrekket 
og redde. De siterer Jesus direkte. Det skal 
bli bølger av stridigheter. Det skal bli pest. 
Vi går fra den ene unntakstilstanden til den 
andre. Er dette signaler vi skal være ekstra 
observant på? 

Kvinner og menn i Auxiliary og Gideon 
i Norge ser bildet og holder godt tempo i 
arbeidet, det leser du av flere av artiklene i 
bladet. Organisasjonen vår klarer sakte, men 
sikkert å vinne terreng. – Vi er styrt av vår 
himmelske hærfører!

Generalsekretær Steinar Hopland

Kjære medlem
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Kanskje det beste 
som skjer i 2022?

Vi tenker på  
Landsmøtet i Bergen 
24. – 26. juni. 

De av våre medlemmer som er faste deltage-
re år etter år, har klare meldinger til resten 
av oss: 

Dette må dere ikke gå glipp av! 
Også denne gangen har vi maktet å forhand-
le rompriser noe ned, vi er sikret godt stell 
på alle måter. 

Vi skal møte taleren Egil Morland begge 
dager, og sangevangelisten Mikael Järle-
strand, som virkelig er verdt å lytte til.
Kjersti på kontoret mottar din påmelding på 
telefon 67 13 95 20 
eller på post@gideon.no

Det ville glede oss å se deg og gjerne din 
ektefelle i Bergen den siste uken i juni!
Biskop Johan Nordahl Brun i Bergen fra 
1804 til sin død i 1816 skrev «Sang til Ber-
gen» med sine 9 vers. Men han var ellers 
også en meget habil salmedikter som f.eks. 
skrev «Ånd over ånder». I denne teksten 
finner vi det kjente verset:

Ånd over ånder kom ned fra det høye
Evig med Fader og Sønnen én Gud!
Kom du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede den himmelske brud!
Kalle, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, opplyse Hans folk,
det er din gjerning, la oss den erfare.
Kom, du Guds kjærlighets mektige tolk! 

Vel møtt i Bergen!

The Gideons International in Norway

Rotfestet 
og oppbygget 
i Ham  

 
 
 

Kol 2,7

Husk Landsmøtet i juni
VIKTIG FOR DEG  -  VIKTIG FOR GIDEON

Bildet viser banen opp til Ulrikkens topp, som det synges 
om i Johan Nordahl Bruns «Sang til Bergen».
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Valg på Gideons årsmøte 25. juni

Alle medlemmer har rett til å delta 
i årsmøtet når de har betalt kontin-
gent, og blitt registrert ved oppmøte 
innen klokken 17:00 dagen før års-
møtet.

Årsmøtedeltakere, som beskrevet ovenfor, 
kan nominere kandidater til landsstyret. 
Dette gjøres på årsmøtet. Enhver kandidat 
må være forespurt og ha samtykket på for-
hånd, og ha sitt medlemskap i orden. 

Kun ett hovedinnlegg skal holdes, og to 
supplerende innlegg kan holdes for hver 
kandidat. 

Valg til alle verv er for en periode på ett år. 
Total sammenhengende funksjonstid i sam-
me verv er begrenset til 3 perioder (3 år).

Valg til styreverv i 
The Gideons International in Norway:
Formann                                                                                                                                       
Nestformann                                                                                                                                    
Økonom                                                                                                                                     
Tilsynsmann                                                                                                                    
Regionledere, en for hver region – sør, øst, 
vest, midt og nord

Valg til styreverv for
Gideons damearbeid:
Formann                                                                                                                                   
Nestformann                                                                                                                                   
Sekretær                                                                                                                                     
Tilsynskvinne                                                                                                                                  
Regionledere, en for hver region  - sør, øst, 
vest, midt og nord.

Mariakirken i Bergen, Bergens eldste bevarte bygning, bygget på 1100-tallet.



Nr. 2 -  2 0 2 2

WWW.GIDEON.NO     7

LANDSSTYREFORMANN Per Inge Langeland 

På Herrens ord

Vårt mål om å vinne mennesker for Kris-
tus er gitt ut fra misjonsbefalingen Jesus 
ga sine disipler. Som gideonitter ønsker vi 
å være vitner blant mennesker vi omgås i 
det daglige. Og vi har en viktig del av vår 
målsetting i det å gi gratis Ny-testamenter til 
mennesker i de 200 land og territorier vi har 
virksomhet. Vi deler ut mange NT totalt! 
Samtidig vil vi ha fokus på at det handler 
om å overrekke et ny-testamente i hånda på 
enkeltpersoner. Hver enkelt får anledning 
til å lese Ordet og bli kjent med Jesus! Vår 
virksomhet foregår i hovedsak der gideonit-
tene bor og arbeider i sitt lokalmiljø, og som 
vet om stedene der Bibler og Ny-testamenter 
skal distribueres.

I Norge møter vi økende motstand mot en 
virksomhet som vår. Det har vært opp-
merksomhet rundt den nye holdningen 
fra myndighetene om at det anbefales at 
skolene ikke tar imot gideonitter som vil gi 
et Ny-testamente til elevene i ungdomssko-
len! Kun det å overrekke et NT anses som 
forkynnelse, som ikke er ønsket.. Det er 
også flere hoteller som ikke ønsker Bibelen 
på rommene, fordi de tydeligvis mener at 
Bibelen ikke er så aktuell lenger for gjeste-
ne. – Med utallige historier om mennesker 
som har fått sitt liv forvandlet som følge 
av nettopp Bibelen på hotellrommet, er det 
svært leit at boken ikke skal være tilgjengelig 
der. Fra mange andre land er situasjonen en 
ganske annen! 

En som så viktigheten av Bibelen 
Under en utdelingsaksjon i Ghana for en tid 

tilbake, møtte gideonittene hotelldirektøren 
på Alisa Hotel i byen Accra. Han hadde like 
før hatt en gjest som sjekket ut og ba om 
avslag i prisen – fordi det ikke var en Bibel 
på rommet! Hotelldirektøren begynte da å se 
etter måter han kunne skaffe Bibler, og kort 
tid etter dukket gideonittene opp. Han ble 
overrasket over at The Gideons International 
deler ut Bibler helt kostnadsfritt til hotellet! 
Han ble veldig begeistret for å få Bibler på 
hvert rom!

Slike historier inspirerer til videre innsats. 
Vi har ressurser som bidrar til at mennesker 
både i Norge og andre land får anledning 
til å motta Guds ord. Vårt bidrag har en 
enormt stor betydning! Kanskje har vi i 
Norge anledning til å gi noen kroner mer, 
slik at flere kan få del i det evige Guds Ord? 
Tenk hvor mye hvert enkelt NT kan bety.

Viktig oppdrag
Vi ønsker flere medlemmer som kan ta del 
i virksomheten! Vi har et viktig oppdrag 
i Norge, og er samtidig del av et fantastisk 
internasjonalt fellesskap av gideonitter og 
auxiliary som er vitner om sin tro i hverda-
gen, deler ut Guds Ord på skoler, hoteller og 
forskjellige institusjoner. 

Så kan vi gå på med friskt mot, også i møte 
med utfordringer og motstand. Skriften sier 
at dette ikke er deres kamp, men Guds. – La 
oss oppmuntre hverandre som medlemmer, 
hver på vår plass, til å utføre oppdraget 
Herren har kalt oss til. Vi ber Han velsigne 
virksomheten i alle ledd. 
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Vi satt i starten og så på nyhetene 
med vantro. Så er det likevel sant at 
Putin er en hensynsløs despot som 
ikke har noen stopp-mekanismer mot 
egne impulser. Til å bli en fyrste av 
noe som ligner de gamle Sovjetsam-
veldet. 

Det demokratiske og europeiske landet 
Ukraina ble brutalt overfalt uten at reelle 
begrunnelser ble gitt. Derimot en lang serie 
med løgner og forklaringer som var lett 
gjennomskuelig. Og vi har bedt mye for de 
stakkars ofrene for den vold som blir begått, 
de gamle og syke, barna, familiene som ble 
revet fra hverandre.

Også våre brødre og søstre i det ukrainske 
Gideon har vært fortvilte. Fra hovedkontoret 
har det vært mye kontakt. Gjennom tiraden 
med bomber og raketter har det faktisk vært 
mulig å holde en viss kontakt. Det var i 1989 
The Gideons International der ble stiftet, og 
organisasjonen har vokst forholdsvis raskt 
opp til 211 avdelinger. Disse er relativt små, 
men fordelt utover det meste av landet. Til 
sammen er det nå 1534 gideonitter og 561 
kvinnelige medlemmer. I disse årene er det 
samlet utdelt et enorm tall Bibler og Ny-
testamenter i ulike kategorier, litt over 46 
millioner er utdelt. Landet har ca. 45 mil-
loner innbyggere. Forklaringen på at flere 
Bibler/testamenter er distribuert enn antall 
innbyggere er at det faktisk er gitt ut bøker 
til to generasjoner.

Det er et av Europas aller største land det 
er snakk om. Mens vi har et landareal på 
385 207 km2, er Ukrainas total areal på 603 
550 km2. Dette dobbelt så store landet, med 

8 ganger så mange innbyggere må kunne 
sies å være et kristent land. De ortodok-
se er i flertall, men det finnes også mange 
evangeliske menigheter. Det er ikke slik her 
som i Russland nå, at Putins kirke – den 
russisk-ortodokse – er helt dominant, og 
at andre kristne trosretninger legges for 
neglisjering. Også internasjonale kristne 
organisasjoner, som Gideon, har fått smake 
det i vårt naboland. Det er lite som minner 
om frihet og velkomst for kristne kirker som 
ikke er russisk-ortodokse. Alle slags blok-
keringer legges i veien for dem, i sterkere og 
sterkere grad.

Men tilbake til Ukraina, dette uskyldige 
offer for en maktglad, noen vil si maktsyk 
president. Vi husker at landet var en repu-
blikk i Sovjet-tiden fra 1920- årene frem til 
1991. Ikke fordi de ville det gjennom folke-
avstemning, men fordi de ble truet til det, 
for å forkorte en komplisert historie ned til 
hovedpoenget. To overgrep har funnet sted i 
nyere tid før den russiske ledelse nå gikk løs 
på hele landet. Først den strategisk viktige 
Krim-halvøyen og så en bra bit av Ukraina 
i øst gjennom de to fylkene der. Hele landet 
har de siste årene hatt et svakt synkende 
folketall; hovedårsaken til dette mener man 
er at det er, etter europeisk målestokk, et fat-
tig land. Imidlertid er både levestandard og 
industriutvikling på en klart oppadgående 
kurve. Dette var før de ødeleggelser av byg-
ninger og infrastruktur som russerne har 
påført dem, et land som ville tatt igjen resten 
av Europa i materielt nivå i løpet av to tiår – 
alt lå til rette for det. Det samme ville neppe 
skjedd i det enormt store Russland med 
ekstreme forskjeller mellom rik og fattig.

Undersøkelser fra de siste årene har vist 

Ukraina 
- angrepet av en ond makt
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at 67 % av befolkningen regner seg som 
ortodokse kristne. Her som på mange andre 
områder i samfunnet ønsket ukrainerne å 
være noe annet enn russisk. To ortodokse 
kirker brøt for to år siden med Moskva-pa-
triakatet – erklærte seg selvstendig og 
selvstyrt. Putin ble fornærmet også for dette. 
28 % regnet seg som ikke-troende gjennom 
den samme analysen; med andre ord er det 
et stort potensial for det arbeidet Gideon 
skal gjøre de neste årene, gitt at diktatoren i 
nord og hans militærmakt settes ut av spill 
og samfunnet begynner å fungere igjen. Det 
er mange likhetstrekk, men også forskjeller 
i utviklingen av kristendommen i våre to 
land. Kristendommen etablerte seg som et 
dominant livssyn rundt år 1000. De eldste 
kirkene i våre to land som er i aktivt bruk 
ble bygget i perioden 1230 – 1300. Histori-
kerne forteller at det var vikingene som anla 
Kiev, hovedstaden deres. I landet de kom til 
mellom år 800 og år 1000 var de ledende i 
å utvikle kirkebygging i Gardariket som de 
kalte det. De var gjerne borte fra gardene sin 
i Øst-Norge og Vest-Norge på disse blan-
dede reisene sine flere år i slengen På den 
ene side en form misjonsreise hvor de trolig 
ville overbevise innbyggerne om deres Kvi-
te-Krist, på den annen også med det formål 
å tilrane seg goder som fantes på stedet. At 

forbindelsen mellom våre to land er av me-
get gammel dato og varte i flere hundre år, er 
meget godt dokumentert av våre historikere.

Et byks frem til dagsaktuell situasjon
155 000 nye Ukrainske Bibler er trykket 
til utdeling til alle de som flykter, og som i 
kampens hete måtte reise fra sin egen. Disse 
skal det gis tilbud om både i Polen, Slovakia, 
Ungarn, Romania og Moldovia. Det tyske 
Gideon skal stå for operasjonen. Inni landet 
er det litt uklart hva som foregår av møte-
virksomhet og utdeling nå, men det er fak-
tisk kommet meldinger om at Gideonittene 
og deres allierte holdt på gjennom de mest 
dramatiske ukene. Gud velsigne våre brødre 
og søstre, Gud rikelig velsigne og bevare 
dette landet som er invadert av det profeten 
Jeremia i 6,28 beskriver:

«De er alle sammen stridige opprørere. De 
går rundt som baktalere. De er kopper og 
jern. De gjør alt det som er til skade!»

Og en advarsel litt lengre fremme i Jer 6, 25

Gå ikke ut på marken, og vandre ikke på 
veien. På grunn av fiendens sverd er det 
redsel på alle sider…

Slava Ukraina!
Red.

Unsplash; Jan Reinicke.



10 GIDEONBLADET NR 2 - 2022

Av Stein Arne Haugland

Ukrainere får testamenter 
i Bergen!

1.Påskedag ble Gideon-avdelingen 
i Bergen invitert av Bjørn Aase i 
Credokirken til å dele ut gideontesta-
menter på ukrainsk. Vi sa øyeblikke-
lig ja til henvendelsen. 

Gideon sentralt hadde tomt lager, men vår 
trofaste generalsekretær Steinar Hopland 
bestilte nye testamenter fra USA. Snart had-
de vår bibelsekretær i Bergen avdeling, Knut 
Fredrik Foldrup, testamentene på plass i sitt 
lager. Jeg kunne dermed si ja til Credokir-
ken. at Gideon var klar for utdeling.

Jeg rigget opp et bord med testamenter. Ca. 
80 ukrainere ble hentet i buss fra Hotell 
Orion i Bergen og brakt til kirken. Det var 
på forhånd dekket på til 150 ukrainere som 
skulle få deilig middag med kaffe/saft og 

kaker etterpå. Mange var barn. Menigheten 
hadde tolker som behersket både russisk 
og ukrainsk. Under måltidet ble deltakerne 
informert om at Gideon var til stede og delte 
ut gratis testamenter på ukrainsk. Jeg ble 
fortalt at ukrainerne ville forstått russisk og 
ukrainsk både skriftlig og muntlig. Ukrai-
nerne kom og hentet testamenter ved vår 
bordstand, og 24 testamenter på ukrainsk 
ble personlig utlevert.  

Hele denne markeringen av hvordan gideo-
narbeidet kan virke i praksis, gir inspirasjon 
til oss gideonitter og medlemmer i dame-
gruppen vår. Når vi i tillegg vet, at DNK i 
Bergen får 500 testamenter til utdeling blir 
motivasjonen til å fortsette arbeidet vårt 
svært viktig. 

Vår Herre åpner nye dører!

AVDELING BERGEN
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Av Arthur Enders, Bergen avdeling

Om krisen i Ukraina
Jeg har aldri tenkt på at ordene god 
morgen, sov godt, god dag, god natt 
kan bli så vanskelig å si, og at jeg må 
tenke meg om før disse ordene helt 
automatisk kommer. Vi er vant med å 
si disse ordene uten å tenke over det 
når vi møter noen, når vi ønsker å si 
god natt til noen. Men da jeg møtte 
folk i Ukraina, ble det så vanskelig 
å si god morgen til folk, fordi natten 
hadde ikke vært så god. 

Mange var i kjelleren, fordi alarmene gikk 
hele natten og de gjemte seg for bombarde-
ringen.  Mange hadde sovet på betonggulv.  
Kvinner fortalte at de hadde sittet hele 
natten på en betongkant og hvert 15. minutt 
måtte de bytte posisjon, det var ikke mulig 
å sove. Eksplosjoner vekket dem, redsel og 
barnas gråt vekket dem, hver lyd utenfra 
- alt påvirket nattesøvnen. Så etter at jeg 
hørte alle historiene fra folk som vi hentet 
i Ukraina, ble det for vanskelig å bruke de 
enkle ordene vi er så vant med.

Jeg har ikke tenkt å fortelle alle historiene 
jeg fikk høre. Jeg tenkte å fortelle hvordan 
vi bygget opp arbeidet vårt i GEHH «Gi en 
hjelpende hånd». Hvem støtter oss, hvem 
jobber vi med, hvordan vi jobber og hva er 
prioriteringene våre? 

Støtte fra venner og menigheter
GEHH samarbeider med en menighet i 
Tyskland ECB TROISDORF, der min bror er 
medlem.  Så er det pastor Dmitrij, som har 
vært på besøk her i Bergen. Han var jeg med 
mange ganger til gråsonen i Luhansk- og 
Donetsk-områdene før krigen. Vi får støtte 
fra andre menigheter i Tyskland og fra ven-
ner i England.  Vi får veldig god støtte her 
i Bergen, fra vår menighet, fra kvinnefore-
ningen, fra medlemmer i kirken, fra mine 
kollegaer og mange andre snille folk jeg ikke 
kjenner. Så jeg er veldig takknemlig for hver 
krone vi får og for at Gud velsigner arbeidet 
vi driver. 

Jeg skal prøve å fortelle hvordan vi jobber og 
om nettverket vi har bygget. Som dere ser på 

Unsplash; Chuko Cribb.
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kartet i Polen, nesten rett ved grensen har vi 
funnet et sted som vi bruker som lager. Vi 
krysser alltid grensen i Uhriniv, fordi det er 
en veldig liten grense som er lite populær. 
Mye mindre folk og biler der borte. Mens 
vi er hjemme og forbereder oss til neste tur, 
jobber folk der og fyller på lageret, slik at når 
vi kommer, kan vi fylle på våre biler og kjøre 
inn i Ukraina. Der møter vi folk fra forskjel-
lige byer, pastorer vi kjenner, menigheter vi 
kjenner, de kommer fra sine byer med store 
biler og overtar lasten. Så kjører de lasten til 
sine menigheter og da er det brødre og søs-
tre som deler ut videre til folk, til soldater, til 
alle som ber om hjelp. 

Tar folk i retur
Vår oppgave videre når vi har tømt bilene, 
er å ta med oss folk som venter på oss og 
som vi allerede har avtale med om at vi skal 
kjøre dem ut. Vi vet på forhånd at de skal 
til Tyskland, Norge, Latvia og Litauen. Som 
oftest henter vi de fleste i byen Lviv. Mange 
folk bruker 3-4 dager på å komme til Lviv 
på grunn av dårlig veier, portforbud, og alle 
kontrollene langs veiene, fulle tog, sprengte 
broer, lite diesel og mange andre årsaker. Vi 
har avtaler med kristne i hele Ukraina, slik 
at hvis folk trenger overnatting, når de ser at 
tiden er ute og det blir mørkt og seint, kan 
alle få et sted å overnatte trygt, og fortsette 
veien til Lviv neste morgen. Vi har avtaler 
med noen menigheter om at de samler folk 
som vil flykte og hjelper dem å kjøre til Lviv 
med små busser. Det er et stort fungerende 
nettverk i Ukraina og i Europa. Mange som 
hadde penger, rømte tidlig og var allerede 
for to uker siden i Polen eller Slovakia, de 
finner muligheter til å kjøre ut selv. 

Jeg husker at her i Bergen jobbet jeg en gang 
på asylmottak og snakket med vaktmeste-
ren. Der var det mange syriske flyktninger. 
Han sa trist til meg, at dessverre er de fleste 
her rike mennesker som hadde nok penger 
til å rømme og komme til Norge på egen 
hånd. Men folk som virkelig trenger hjelp er 
fortsatt i Syria. 

Krevende transporter
Dette er blitt hovedmålet vårt. Vi henter folk 
som kan ikke komme ut av landet selv, vi 
henter folk som sitter i rullestol. Vi henter 
folk som ikke har penger og kjører dem hele 
veien gratis til Norge eller Tyskland. Siste 
gang kjørte jeg en familie med en jente som 
hadde autisme. 

Det er så mange slike folk som tar kontakt 
med oss. Da kobler vi våre kristne venner 
med de som spurte om hjelp og med dem 
som kan samle dem i Ukraina og kjøre dem 
til byen Lviv. Der henter vi dem og kjører 
dem over grensen. De venter på oss i en 
polsk kirke i Zamosc og når vi er ferdig med 
planene våre, kjører vi dem videre. Hver 
gang jeg reiser fra Norge, klarer vi å kjøre 
inn i Ukraina tre ganger med last, mat, med-
ikamenter og varme tepper. Og vi kjører tre 
ganger ut med fulle biler med flyktninger. 
Ikke bare de vi hadde avtale med, for  hvis 
vi har mer plass, tar vi tilfeldige flyktninger 
i sentrum av Lviv. Min bror har tatt 28 per-
soner i en varebil, så på en gang kan vi kjøre 
ut rundt 50-60 personer. Da snakker vi ikke 
om sitteplasser. I min 9- seter satt 12 perso-
ner siste gang. Mennesker vil bare vekk, de 
bryr seg ikke at det er tre timer til grensen, 
de vil bare ut av landet for å redde sine barn 
og sine familier. 

Så hovedpoenget vårt er å kjøre inn last med 
mat og medikamenter og kjøre ut folk som 
ikke har mulighet til å gjøre det selv. Jeg hø-
rer andre sier, det er ikke vits i å hjelpe, hjel-
pen kommer ikke frem. Men vi har bevist at 
den kommer frem og deles ut til folk. 

Andre sier, dere bruker penger helt unød-
vendig, det er mange andre som kan hjelpe. 
Men ikke mange vil kjøre inn i landet og 
hente folk der, de fleste venter med last på 
polsk side, de fleste står med busser på polsk 
side. Men jeg stiller meg alltid spørsmål om 
hva jeg kan gjøre i denne situasjonen. Hvor-
dan kan jeg hjelpe folk som trenger hjelp, jeg 
har jo mulighet til å hjelpe. Og så lenge Gud 
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er med oss, har vi ingenting å frykte. Vi har 
levert til Norge 31 flyktninger - og 18 venter 
allerede på meg i Ukraina. 

Et kall fra Gud
Det er mange som spør, hvor lenge dere skal 
holde på slik som nå? Svaret er enkelt. Så 
lenge Gud kaller oss å gjøre dette, så lenge vi 
har nok penger og folk ber om hjelp, skal vi 
fortsette arbeidet slik vi gjør nå.  Som oftest 
er vi veldig opptatt, mye logistikk, mange te-
lefoner.  Jeg har aldri brukt telefonen så mye 
som i disse to siste ukene. Så vi tenker veldig 
lite på hvor farlig det er der vi kjører og 
henter folk og leverer last. Vi hører mange 
historier i bilen når vi henter folk, vi hører 
gråt fra folk som ikke tåler mer, de er så 
forvirret, de er så redde. Vi har mange gode 
samtaler om Gud, mange lurer på hvorfor vi 
gjør dette. Flere har sagt til oss at den Gud 
vi tror på, ikke er den samme Gud de trodde 
på og tenkte han var. Men de ser at vår Gud 
er en levende Gud. Som oftest skjer alt som 
skjer der borte så fort at vi har ikke tid å ten-
ke på det. Og når du kommer hjem, popper 
alt opp i hodet ditt.

En ting glemmer jeg aldri. 
Vi hadde litt ekstra plass og stoppet på vei 
til grensen, det var masse folk der, så vi 
bare spurte de første om de vil være med til 
grensen. Det var en far, to små døtre og mor. 
Faren plasserte alle i vår bil, selv kunne han 

ikke kjøre ut av landet, så han lukket døren 
fra utsiden. Jeg så på han, han klarte ikke å 
holde tårene tilbake mer, han falt sammen 
i gråt.  Vi kjørte sakte avgårde, det var helt 
stille i bilen, ingen ville si noe, barna som 
satt der fra før var helt stille. Moren som 
nettopp kom inn, holdt den minste datteren, 
og i stillheten hørte jeg gråt fra toåringen. 
Hun gråt og sa jeg vil til pappa, jeg vil hjem!  
Den korte avstand på cirka 20 km til gren-
sen, som vi brukte 6 ti-
mer på, var som evighet 
for meg, jeg hørte bare 
hennes stemme som om 
og om igjen sa, jeg vil til 
pappa, jeg vil hjem. Jeg 
forstår at hvis han blir 
sendt til å krige, ser de 
han kanskje aldri igjen, 
den unge mannen som 
gråt som et barn da han 
lukket døren. 

Vi trenger deres bønn. Det er mange om-
råder her vi trenger å be for. Mennesker vi 
møter og kjører ut. Pengene vi trenger for å 
utføre arbeidet.  Familiene våre som venter 
oss hjemme. Forståelsen fra bedriften jeg 
jobber i. Dagene jeg har tatt fri, slik at jeg får 
mulighet å jobbe opp disse dagene, grense-
vaktene som møter oss med last og med folk 
på tilbakeveien, all logistikken, alle folk som 
støtter med penger, og Guds ledelse.

En soldat i Ukraina, foto:
Sander Sammy, Unsplash.

Unsplash; Yura Khomitskyi.
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Gideonprofilen
Arvid Volden

I skrivende stund har han nettopp hentet 
ukrainske nytestamenter til flyktninger som 
er kommet til Skårer på Romerike. Flere 
ganger tidligere har han hentet ganske tunge 
ryggsekker og bagger fylt til randen med 
testamenter for utdeling til skoler, eller til 
AHUS, det store sykehuset øst for Oslo.

Arvid er bergenser selv om det er et par 
generasjoner siden han bodde der. Han er 
oppvokst like ved Holen skole i bydel Lak-
sevåg i Bergen. For den som husker så langt 
tilbake var det her en av andre verdenskrigs 
største tragedier fant sted. Allierte bombefly 
jaktet på de tyske undervannsbåter og deres 
bunkere, men klarte å bomme på målet og 
traff boligområder og en skole. 193 sivile ble 
truffet og drept, derav 60 barn. Flere hundre 
skadet. Arvid og hans søsken var hjemme 
fra skolen den dagen p.g.a. skarlagensfeber 
og unngikk å bli drept da en av de største 
bombene fikk et direkte treff på skolen. Han 
forteller at huset deres også ble smadret 
og familien måtte innlosjeres på Framnes 
ved Norheimsund og senere på Vøringfoss 
Hotell på Hardangervidden vest. Straks kri-
gen var slutt ble han av Røde Kors sendt til 
Sverige. Han bodde der hos et eldre ektepar 
som hadde en liten gård hvor han hadde det 
meget bra og fikk krigen på avstand. Det ble 
et livslangt vennskap. 

«Dette som skjer i Ukraina nå gjør meg vel-
dig vondt», sier han, «for minner fra dagene 
i 1944 kommer sterkt tilbake, det er slik at 
jeg nesten ikke orker å se de forferdelige 

bildene fra den krigen. Det knyter seg i ma-
gen. Jeg har selv opplevd dette og måtte den 
gangen rømme til fjells bare i pyjamasen!»

Senere gikk turen til Larvik der hans far fikk 
en interessant stilling hvor det hørte med en 
leilighet. Så bergenseren Arvid har egentlig 
vært østlending største delen av livet.

Arvid er typograf, har etterutdannet seg, og 
ledet og eid trykkeribedrifter og vært ansatt 
i forlag, helt til han ble pensjonist for 20 
år siden. Omtrent på samme tid gikk hans 
kone Dagrunn bort. Han har hatt en meget 
aktiv pensjonist-tilværelse. Blant annet en 
god del reisevirksomhet – en av disse reisene 
var til Uganda hvor han representerte Norge 
på en internasjonal blitz hvor det ble delt ut 
flere hundre-tusen bibler. Han forteller at 
han setter stor pris på den tjenesten han får 
stå i gjennom Gideon, selv om aktivitetene i 
Romerike avdeling lenge i praksis har vært 
et one-man-show, da kollegaer på stedet har 
gått bort eller blitt inaktive. 

Arvids foreldre var kristne, noe som har hatt 
stor betydning for ham, selv var han speider 
og medlem i en kristen ungdomsforening. 
Også hans avdøde kone var troende og en 
solid støtte som var glad for Gideons arbeid. 
Han forteller dette i en samtale: «Et bibelord 
kom til meg da Dagrunn døde, og det setter 
jeg stor pris på: «For Gud har ikke gitt oss 
motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighe-
tens og sindighetens ånd (2 Tim 1,7)» Disse 
ordene har vært til stor hjelp for meg.»

En av våre eldste aktive gideonitter heter Arvid. Vi 
på kontoret som ser ham rett som det er mener at 
han er et unikum i Gideon-sammenheng. Han har 
vært med oss i vel 20 år, i godt driv hele tiden – 
og fortsatt.
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Hvem var hun den over 90 år gam-
le kvinnen som tok kontakt med 
evangelist Emmanuel Minos etter en 
gudstjeneste i Etnedal kirke i 1964? 
Hun kom for å fortelle Minos om et 
åpent syn hun hadde hatt, et syn hun 
så med sine egne øyne. 

Et kart ble rullet opp foran øynene hennes. 
Hun merket seg spesielt Europa, Skandi-
navia og Norge. Hun fikk se hendelser som 
ville skje i tida før Jesu gjenkomst. 

Emanuel Minos fortalte oss at de ikke hadde 
greid å finne kvinnens identitet i etterkant. 
Alt de visste var hennes alder, at hun hadde 
tatt drosje til kirka og snakket en østlandsk 
by-dialekt. Under et besøk hos en god 
venninne i Etnedal, bestemte vi oss for å 
finne ut mer om denne kvinnen. Vi besøkte 
en mann tilhørende stedets pinsemenig-
het, som forteller at en kvinne fra stedet er 
utpekt, men selv mener han at det ikke kan 
være henne.

Minos slo det først fra seg
Fru Aase Minos skrev synet ned, og kvinnen 
bad Minos fortelle om det når han følte seg 
minnet. Flere ganger protesterte Minos på 
det hun fortalte. Det virket for rystende og 
ekstremt. Papiret ble lagt i en skuff og glemt. 
Først i 1993, da Minos ryddet i skuffen, falt 
et gulnet ark ut. Det var profetien. Minos 

stusset. Mye av det kvinnen hadde sagt had-
de gått i oppfyllelse. Budskapet har senere 
stått på trykk i mange aviser og har vært 
lest opp i mange møter. I lys av den siste tids 
dramatiske hendelser, synes det imidlertid 
viktig å lese synet på nytt. Den kan leses i 
sin helhet i Emanuel Minos bok «Det har 
ringt for tredje gang.»

Hun beskriver en lang fredsperiode mellom 
stormaktene og nedrustning i Skandinavis-
ke land. Vi blir like uforberedt som 9. april 
1940. Etter over 20 år i Forsvarets Sanitets 
stab, kan jeg bekrefte denne profetien uten 
å røpe noen forsvarshemmeligheter, tror 
jeg. «Vi har sett et frafall uten sidestykke 
fra sann og ekte kristendom. Det blir en 
stor lunkenhet blant de troende. Folk vil 
ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og 
evangelium, bot og bedring. De troende vil 
ikke etterfølge Jesus på den smale korsveien. 
Det blir en moraloppløsning som vi ikke 
har sett tidligere. Folk lever som gifte uten 
å være gift. (Ord som samboerskap fantes 
ikke i vokabularet den gangen.) Unaturlige 
synder begynner å gripe om seg. De blir til 
og med godtatt i kristne kretser. TV-en blir 
full av vold. Volden blir underholdning for 
menneskene på denne tiden. Den kommer 
til slutt til å prege bygder og byer. Det blir 
også vist intime samlivssener. Det blir stor 
urenhet før ekteskapet, og mye utroskap i 
ekteskapene, selv i kristne ekteskap, noe som 
fører til skilsmisse.»

Rannveig Bremer Fjær, barnelege, pensjonert major, 
har sendt Gideonbladet en beskrivelse av syn og pro-
fetier som noen kanskje har hørt om, men som gjerne 
ligger litt fjernt i minnet. Kanskje vi bør ta slike beret-
ninger frem litt oftere nå?

Valdresprofetien, 
vår tids frafall og krigen i Ukraina
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Dette synet ble formidlet for snart 60 år 
siden, på en tid da både samboerskap og 
homofili var forbudt. Minos protester hjalp 
ikke. «Jeg vil ikke oppleve det, -men du 
kommer til å oppleve det!» sier Valdreskvin-
nen bestemt. Fri og Rosa kompetanse fikk 
ikke plass i synet hennes. I dag forkynnes 
flytende kjønn og kjønnsdysfori i barneha-
gene uten at mange hever øyebrynet. Få av 
kirkens folk synes å reagere. Mange barn blir 
fortvilet og forvirret. (underskriftskampanje 
pågår: www.foreldreopprop.no).

Et syn om atomkrig? 
«Folk fra fattige land strømmer til de rike 
landene. Det blir mange av dem. Folk 
begynner å mislike dem og blir harde 
mot dem. (Kvinnen begynner å gråte.) De 
blir mer og mer behandlet som jødene før 
krigen. Da er målet for våre synder fullt og 
krigen (Tredje verdenskrig) bryter ut. Den 
starter først som en liten, ubetydelig kon-
flikt. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler 
den seg til en stor krig. Mot slutten av den 
store krigen, blir fryktelige våpen tatt i bruk, 
blant annet atomvåpen. Luft, jord og vann 
blir forgiftet og ødelagt.» 

Flere andre profetier beskriver en hendelse 
der fly kaster noe ned i havet. En vulkan-ak-
tig eksplosjon finner sted. Havet reiser seg 

mange meter i høyde og oversvømmer og 
ødelegger store kyststrekninger. Dette fortal-
te blant andre Anton Johansson, den såkalte 
Lebesbymannen fra Lebesby i Finnmark. I 
1907 fikk han sitt viktigste syn. Ved midnatt 
ble han vekket og hørte en stemme som sa: 
«Deg skal det være gitt å kjenne himmel-
rikets hemmeligheter.» Hele rommet ble et 
eneste lyshav i en atmosfære av en rensende 
guddommelig kraft. Han ble ført ut i ver-
densrommet og så kommende kriger og 
katastrofer som forlis, jordskjelv og orkaner 
som i en film. Samtidig fikk han sin livs-
oppgave; å advare mot kommende kriger og 
katastrofer. Han fikk se Titanics forlis og ble 
bedt om å advare, noe han ikke fikk gjort. 
Det gjorde ham fortvilet da han i 1912 fikk 
høre om forliset. Han ville ikke svikte mer! 

Han så andre verdenskrig komme, og dro 
til Oslo og Stockholm for å advare myndig-
hetene. I Stockholm ble han hørt, og synet 
ble offentliggjort. Brev ble skrevet til keiser 
Wilhelm, men han lyktes ikke i å få audiens. 
Etter lang tids fred skal fremmede tropper 
fra øst plutselig velte inn over Europa, også 
Norge og Sverige. I Frankrike fikk de hjelp 
av landetes egne kommunister og skaffet 
seg kontroll. Lebesbymannen fikk vite at i 
Norge skulle troppene ikke nå lenger enn til 
Lyngenfjorden: «Hit og ikke lenger.» Hele 

Etnedal kirke.
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Sverige ville bli hærtatt. Franske fly ville 
bombe norske og svenske byer i vest. 

Profetiene ga vekkelse
På sine reiser i Sverige etter krigen, skulle 
Emmanuel Minos bli godt kjent med svensk 
kristenhet. En pinseforstander ved navn 
Birger Claesson var en person som vakte 
hans tillit, Han hadde i desember 1951 hatt 
et syn om Norden. Han fikk se hvordan 
landene i Norden ble angrepet av fremme-
de tropper. Synet vakte stor oppsikt blant 
svenske militære, for han så i detalj mili-
tæranlegg og hemmelige installasjoner som 
bare militære hadde kunnskap om. Etter at 
synet ble offentliggjort, ble det bønnemøter 
og vekkelse flere steder i Norden. De bad om 
at hvis synet var riktig, måtte Herren utsette 
oppfyllelsen, slik som profeten Jona fikk 
oppleve da folket i Ninive omvendte seg, bad 
og fastet, og Herren sparte den syndefulle 
byen i over 100 år.

Natt til 24. februar 2022 startet invasjonen 
av Ukraina. 28. februar startet Russland 

oppgradering av atomvåpen. Våpen fra eu-
ropeiske land sendes til fronten. I skrivende 
stund invaderes hovedstaden Kyiv. Hundre-
tusener er på flukt. Heldigvis, vi kan bidra. 
Vi kan be sammen med Det ukrainske folk. 
Hver dag kl. fem ber de salme 31, kanskje 
spesielt vers 22: «Lovet være Herren, som på 
underfull måte viste meg troskap i en kring-
satt by.» Bilder på nett viser flere missiler 
som ikke har eksplodert. I Kyiv sier de: «Her 
er ingen ateister.» Bibelen er blitt populær 
ved fronten, spesielt barnebibelen der solda-
tene ringer familien og leser fra den. 

Mange hjelpeorganisasjoner er på banen. 
Det går fortsatt greit å sende hjelp til na-
bolandene der mottak bygges opp. Vi kan 
ønske fortvilte flyktninger velkommen til 
landet vårt. Vi bør også tenke på vår egen 
beredskap og minne våre myndigheter på 
beredskapen i landet land vår, spesielt når 
det gjelder kornlagre og medisiner.

(Emanuel Minos: Det har ringt for tredje 
gang. Inge Stoltenberg: Vor Verdens fremtid)

Takk fra Hans Nielsen Hauge videregående skole
Hans Nielsen Hauge videregående skole er 
en friskole med kristent formål. Skolen eies 
av Norsk Luthersk Misjonssamband, ligger 
i Fredrikstad og har cirka 180 elever. Skolen 
tilbyr studieforberedende utdanningspro-
gram. Elevene kommer i hovedsak fra Fred-
rikstad og Hvaler, men også Råde, Sarpsborg 
og Halden er representert. 

Det som særlig skiller skolen fra offentlige 
videregående skoler, er at elevene på skolen 
har et kristendomsfag som blant annet inne-
holder bibelhistorie, kirkehistorie og etikk. 
Faget er felles for alle friskoler med kristent 
formål. 

I starten av april i år fikk skolen besøk av 
Einar Fingal Grandal og Leonhard Johansen 
fra Gideon Norge. De var innom kristen-
domstimene i førsteklassene, fortalte om 
Gideons arbeid og delte ut nytestamenter 
til elevene. Elevene fikk et møte med to 
engasjerte menn som brenner for Bibelens 
budskap og som kunne vitne om evangeliets 
kraft i menneskers liv. Vårt inntrykk er at 
elevene satte pris på besøket og at de tok til 
seg det som ble sagt. 

Vi vil med dette få takke for gaven og ønske 
Guds velsignelse over det videre arbeidet.  
Leif André Løkke, inspektør 

AVDELING SARPSBORG/FREDRIKSTAD
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Trond Ingebrigt Strømme, en av våre støttespil-
lere i saken om skoleutdeling av nytestamenter,  
sendte oss dette oppmuntrende og innholdsrike 
innlegget som vi ønsker å dele med leserne. Han 
er en lektor i videregående skole i Kristiansand, 
hvor han har bodd med sin kone og tre barn i 
mange år. Opprinnelig fra Sykkylven på Sunn-
møre. Strømme er med i DNK, menigheten i 
Vågsbygd, og ellers i Blå Kors. Det han gir uttrykk 
for i sitt brev er det sikkert mange som kjenner 
seg igjen i.

«You cannot not communicate» 
Kjære generalsekretær i Gideon 
Vil nødig være påtrengende, men fikk lyst 
til å sende deg noen refleksjoner etter å ha 
lest et oppslag i Vårt Land nylig.

Se på dette brevet som vennligsinnede 
tanker fra en «lektor i opplag» som i over 
tjue år har stått bak kateteret i skolen (seks i 
grunnskolen og fjorten i den videregående), 
mesteparten av tiden i den offentlige. Jeg 
måtte for et par år siden si opp min lærer-
jobb i fylkeskommunen av grunner som er 
nært beslektet med det du og organisasjonen 
Gideon har blitt utfordret på i media. Derfor 
kjenner jeg litt til hvor skoen trykker.

Hva mener vi egentlig med «forkynnelse»? 
Så lenge ingen vil definere dette begrepet, 
synes jeg det ikke bør benyttes. Det er saklig 
ubrukelig, men har kolossal stigmatiserende 
kraft. En bør ikke benytte utsagnsverbet 
«forkynne» uten å informere om HVA som 
blir forkynt (formidlet) eller ikke. Sagt på en 
annen måte: Det som man ikke liker, kan 
lett filtreres bort. Er det ikke det som kalles 
sensur? Poenget mitt er at problemet ikke 
nødvendigvis er det som blir sagt i klasse-
rommet, men like gjerne det som IKKE blir 
sagt eller gjort. Fravær av Bibelen er like mye 
forkynnelse som synlig nærvær av boka. 
Når vi ikke gir oppmerksomhet til Bibelen, 
forkynner vi at den ikke er viktig for elev-
er. Påvirkning av våre unge skjer uansett 

hele tiden. «You cannot not communicate». 
Den sekulære gudsfornektende tenkningen 
ødelegger vårt samfunns moralske kompass. 
Noen må utfordre den! Våre elever vet ikke 
lenger hva som er nord eller sør, rett eller 
galt. Det skeive og unaturlige bejubles, mens 
å samtale om hva som gir lykke, framtid og 
håp for våre barn, som er utlånt til skolen, 
blir sett på som potensielt krenkende.

Denne verdens fyrste
Fyordet «forkynne» er det lett for guds-
fornekterne å ty til fordi de vet det bringer 
mange gudfryktige i forlegenhet. Men dette 
må avsløres som det lureri det er: Man bru-
ker et tricks for å stanse kjeften på de som 
vil beskytte land og folk og det judeo-kristne 
verdifellesskapet som vår sivilisasjon er tuf-
tet på. Det som er vårt arvesølv. De krever vi 
skal bruke innestemme når vi synger «Gud 
signe vårt dyre fedreland». (Hysj! Ikke syng 
så høyt! Noen kan høre deg og bli krenket. 
Det er kanskje best for alle at du nøyer deg 
med å synge i dusjen.) Men fortsatt er landet 
fagert som Gud oss gav. Det skal ropes fra 
takene. Friheten Gud har gitt oss må vi 
kjempe for å beholde. De som om noen år vil 
kalle våre barn for bestemor eller bestefar, 
må beskyttes for denne verdens fyrste, som 
vil drepe, stjele og ødelegge de velsignelser 
Gud har gitt oss for å hegne om.

En gang kalte rektor meg inn på sitt kon-
tor og bad meg være forsiktig med å bruke 
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bibelboka i timene. Dette var i en Vg2-klasse 
(studieforberedende). Jeg hadde nemlig noen 
dager tidligere bedt elevene om å ta med 
seg Bibelen de hadde fått til konfirmasjo-
nen i kirka. (De av elevene som ikke hadde 
bibel hjemme, kunne få låne et eksemplar 
fra skolens klassesett.) Ifølge læreboken 
i norsk for dette klassetrinnet var en av 
arbeidsoppgavene å sammenlikne Bibelens 
skapelsesberetning med middelalderdiktet 
Voluspå. «Hva er likt og hva er ulikt med 
Bibelens framstilling av jordens skapelse 
og undergang?» (Panorama, s. 227) Rektor 
anklaget meg senere for å drive med «for-
kynnelse», mens jeg mener vi ikke må ha 
berøringsangst for å bruke bibelboka, som 
har lagt premissene for den sivilisasjonen 
og de frihetsverdiene vi nyter godt av. Våre 
elever har krav på å få vite litt om bærebjel-
kene som holder vår kultur sammen. Vi har 
jo et kors i flagget! Og i nasjonalsangen vår 
oppfordres vi til å være takknemlige overfor 
Han som har skapt oss alle: Norske mann 
i hus og hytte, takk din store Gud! Det bør 
ikke overraske at formålsparagrafen i Opp-
læringsloven pålegger skolen å «byggje på 
grunnleggande verdiar i kristen og huma-
nistisk arv og tradisjon». Skolens ledelse må 
ikke få smette seg unna denne forpliktelsen. 

Kristendommen,  
vårt historiske grunnlag
Dessverre har norsk skole skrotet Moses 
og blitt til nyhedenske templer hvor pro-
feten Darwin i stedet legger premissene 
for hvordan vi skal forstå verden. Men tar 

man «bibelhistorien fra et menneske, så tar 
man halve hans barndom fra ham», sa Jens 
Bjørneboe. Og «dette med julen, f.eks., det er 
jo kristent. Dette er en påvirkning av barna. 
Selvfølgelig er det påvirkning! Kristendom-
men har preget to årtusener; den har skapt 
vår verdensdel, den har formet vår kultur.» 
Å fortie at kristendommen er vårt grunn-
lag og vårt sentrale kultureie, det ville være 
tendensiøst. Det ville være grov historie-
forfalskning.» (Bjørneboe, Samlede Essays 
Pedagogikk, «En julebetraktning»)

Tre av fire norske kristenledere tror at 
skapelsesberetningen er billedlig. Bare 
halvparten tror på historien om Noas ark. 
Man må spørre seg hvilken nytte vi har 
av teologisk lærde som har gudfryktighets 
skinn, men fornekter dens kraft (2. Tim 3,5), 
og som forkaster et bibelsk verdensbilde. Vi 
må vende oss fra slike. For noen år siden sa 
biskop Halvor Nordhaug om Noa-fortel-
lingen at det er «helt umulig å ta den bok-
stavelig». (Artikkel i VL, 13.03.2012 under 
overskriften «Prester og pastorer tror ikke 
på bibelfortellingene».) Slike kneler heller 
for evolusjonsdogmet enn for Guds Ord (Jf 
eksempelvis 2 Mos 20, 9-11 og Guds egen 
begrunnelse for vår «uke».

Kan man i det hele tatt stole på noe som 
helst i Bibelen? Hvis man ikke kan stole 
på begynnelsen av boka, hvorfor stole på 
resten? Til og med Darwins «bulldog» og 
våpendrager, Thomas Huxley, hevdet at hvis 
ikke den gammeltestamentlige historien om 
Adam, Noa og Abraham var til å stole på, så 
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var det enda mindre grunn til å feste lit til 
Messias-dogmet i Det Nye Testamentet.

En russisk rulett som kan gå galt
I det nye verdidokumentet for skoleverket 
står det i avsnittet «Kritisk tenkning og etisk 
bevissthet»: Skolen skal bidra til at elevene 
stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og 
kritisk tenkning. Men dette skjer ikke uten 
motstand. Det vet en del av oss som har job-
bet i lang tid i skolen. En lærer spiller russisk 
rulett med sitt ansettelsesforhold om han tar 
en slik målsetting på ramme alvor. Tanker 
må bryne seg på hverandre, men det skjer 
ikke i et klasserom uten at noen elever kan 
føle litt ubehag. Jern sliper jern, og det ene 
mennesket sliper det andre, sier ordtaket. 
Vitenskapelig framskritt har som forutset-
ning at noen taler flertallet og konsensus 
midt imot. Men fri oss fra det friksjonsfrie, 
tanketomme klasserommet hvor frykten for 
at noen skal føle seg krenket blir styrende. 
Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etabler-
te ideer granskes og kritiseres, sier lærepla-
nen. De unge i klasserommet i dag vil være 
nasjonens ledere i morgen.

Det foregår en (snik)misjonering i klasse-
rommet under en umulig «verdinøytral» 
vimpel. Dette er en ren tilsnikelse. Informa-
sjonskrigen har lenge pågått i skole og sam-
funn. Forvirring brer seg både i klasserom 
og bispekollegium når Bibelen ikke verdset-
tes og får siste ord. Men de fleste sover. For 
noe blir hele tiden forkynt for elevene, enten 
man er seg det bevisst eller ikke. Vi kom-
muniserer både med og uten lydbølger. For 
himmelen forkynner Guds herlighet, hvel-
vingen forteller om hans henders verk. Den 
ene dag bærer bud til den andre, en natt gir 
sin kunnskap til den neste. Det er ikke tale, 
det lyder ingen ord og ingen røst som kan 
høres. Men budskapet går over hele jorden, 
vitnesbyrdet når til verdens ende (Salme 19, 
2-5).
Verdinøytralitet finnes ikke. Det er et 
luftslott. Lureriet er demonisk. Vi formes 
av det vi leser og hører. Troen kommer 
av forkynnelsen. Enten av Guds Ord eller 
NRKs ord. La heller himmelen forkynne 
sitt budskap for våre barns hjerter, enn 

seksualismens falske profeter som forvirrer 
barnesinnet og formørker vår forstand. Ditt 
engasjement for Bibelen i skolen, kjære Stei-
nar Hopland, er viktigere enn du kanskje er 
klar over. Motstanden du sikkert opplever, 
kan du se på som englers oppmuntring. Alle 
som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, 
SKAL bli forfulgt (2 Tim 3,12). Du er trolig 
på rett spor. Gideons arbeid er en motvekt 
til den gudsfornektende sekularismen som 
har marinert vår tenkning i årtier. Våre 
unge må oppdras til gudsfrykt. For det kan 
nemlig læres. For kroppslig øving er nyttig 
til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt (1 Tim 
4,8).

Rabalder i Guds navn
Bibelboka er en (analog) konkret gjenstand 
de kan ta på, lukte og lese. En skjerm kan 
ikke gjengi hele virkeligheten som ligger og 
venter på dem. Bibelen vil hjelpe våre barn 
til å finne det som er verdt å vite. Å frykte 
Herren er begynnelsen (sic) til kunnskap 
(Ordsp 1,7). Da vil de også bli lykkelige. 
De får framtid og håp. Mørke skyer i hori-
sonten, smittsomme sykdommer og rykter 
om krig trenger ikke gjøre dem urolige når 
noen har lært dem å søke dekning i løftene 
i Boka. Dette er hjelp til livsmestring: Tenk 
på din skaper når du er ung. Den som gjør 
den Høyeste til sin bolig, skal ikke rammes 
av noe ondt og ingen plage skal nå hans telt. 
(Jf Forkynneren 12/Salme 91). Og vi som 
har sådd noe i barnets sinn, får kanskje først 
se fruktene når vi en gang går ut av tiden. 
Og så skal vi være sammen med Herren for 
alltid (1 Tess 4,17).

Så lag rabalder og overskrifter i Jesu navn. 
Mange vil gi deg ryggdekning. Men antal-
let er ikke det viktigste. Kjøttkraften kan 
forstyrre. Du har for mange med deg, sa 
Herren til Gideon (Dom 7,2). Demoniet vi 
står overfor, kan se anstendig ut. Men skolen 
er en krigssone. Gideon sto overfor midja-
nittene. Vår kamp er mot «medianitter» og 
rikssynsere som mener at Bibelen bare er for 
«religiøse» og spesielt interesserte, men vi 
vet den forkynner en stor glede, en glede for 
HELE folket (Luk 2,10). Det er et overgrep å 
nekte våre elever å bli informert om dette.
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Av Elsa Marie Håland

Utdeling ved flyktningemottak i Råde
Da vi fikk en eske med nytestamen-
ter på ukrainsk språk visste jeg at 
det hastet med å få delt de ut. 

Vi ringte mottaket og fikk beskjed om at vi 
kunne komme dit, men at vi bare kunne stå 
på utsiden av porten. Neste dag dro Kjell 
Anders Tvedten, Leiv Håland og jeg til mot-
taket i Råde. 

Vi hadde med oss godteposer til barna. Etter 
en stund fikk vi kontakt med flyktninger 
som kom og gikk og de fleste som vi tilbød 
testamentet til tok imot. De så på oss litt 
forundret, takket og gikk videre. 

Jeg tenkte at de så veldig triste ut og p.g.a. 

språkvansker fikk jeg ikke formidlet noe 
annet.

Godteposene ble raskt hentet av noen damer 
fra røde kors, da de hørte at vi delte ut poser 
på utsiden av gjerdet. De tok med seg resten 
og delte ut inne på mottaket. De kunne ikke 
ta med seg nytestamenter inn og dele ut, da 
det var imot reglementet. 

I alt fikk vi gitt ut 100 nytestamenter på to 
dager. 

Vi ber om at testamentene vil gi dem fred, 
håp og trøst i en vanskelig tid. 

Flere nytestamenter skal gis ut når vi får 
påfyll fra kontoret i Oslo.

Elsa Marie Håland under utdeling ved Råde flyktningemottak.

AVDELING SARPSBORG



22 GIDEONBLADET NR 2 - 2022

Av Inger Taubo

Endelig! Den 15.mars skjedde det
Etter to år fikk vi endelig komme inn 
på høyskolen på Diakonhjemmet, 
med det nye navnet VID.
VID er en sammenslåing av: Misjons-
høgskolen/Stavanger, Haraldsplass 
diakonale Høgskole i Bergen, Høg-
skolen Betanien i Bergen og Diakon-
hjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes.

Denne gang fikk Ximena og undertegnede 
lov å komme igjen, etter at Diakonova er 
sammenslått med Diakonhjemmet høyskole. 
Her fikk vi delt ut ca. 60 hvite testamenter 
i Atriet der. Dette skjedde ikke i undervis-
ningssalen, men under lunchpausen mellom 
to pliktige undervisningstimer.

De to studentene på bildet her, kom med 

en gang bort til oss og ville ha testamen-
ter. De var enige i at det er en viktig del av 
undervisningen, det å sette seg inn i det som 
testamentet kan bidra med. Det kan være 
til trøst og hjelp for pasientene og beboerne 
på bl.a. sykehjemmene. som de nå skulle ut i 
praksis til. Det var flott å møte slike positive 
ungdommer som tydelig er plussvarianter 
blant studentene. 

Deretter gikk Ximena og jeg fra bord til 
bord, og det var mange som tok imot med 
glede. 

Vår bønn er at mange skal bli velsignet av 
disse testamentene som nå er i nye hender!
Neste vår kommer vi tilbake og får være 
med på to samlinger. Forhåpentlig får vi delt 
ut til enda flere studenter da! Det er alltid 
hyggelig å få være med å dele ut Guds Ord!

Elever fra høyskolen på Diakonhjemmet som gladelig tok imot nytestamenter.

AVDELING OSLO OG ASKER&BÆRUM
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Det skjer mye på Sunnmøre
Vår tidligere formann Egil Straume 
sendte oss disse ord nylig:

«Ein liten rapport frå Søre Sunnmøre – sist 
fredag delte vi ut testamenter til Ørsta vida-
regåande skule. Vi plasserte oss på fortau på 
kommunal grunn, vi fekk løyve med ordfør-
aren. 145 testamenter vart utdelte. 

Fredag og lørdag hadde en organisasjon som 
kallar seg for «Misjonbefalingen» møte i 
Volda, da spurte eg om å få stå i lokale med 
stand, det fekk eg – fekk også en presenta-
sjon. På lørdagskvelden fekk eg ja frå to som 
ville verte medlemar, så no ventar eg berre 
på skjema i retur. Det kom mange positive 
tilbakemeldingar. 

På siste styremøte hadde vi oppe sak om å 
planlegge fleire offentlige møter. Vi har fått 
til en god plan og allereide i morgon (tors-
dag) blir det første møte på Frøystad Bede-
hus. 

Dette til orientering. Takk for at de er der.
Med ønske om Guds velsignelse i arbeidet»

Egil melder ellers om at han sammen med 
Ove Aksnes (regionleder Midt-Norge), 
Kjell Roger Isene, Gunnar Andås og Harry 
Andersen i slutten av april og starten av 
mai har en «turné» til bedehusene Frøystad, 
Stryn, Remøy, Olden og Fiskå for å presen-
tere Gideon, fiske flere Gideonvenner og 
medlemmer og forkynne det gode budskap.

Av Inger Taubo

Påfyll av testameneter på Ullevål sykehus
Ullevål sykehus fikk den 17. mars i år:

40 stk.  Rød- og hvite testamenter (skole-tes-
tamenter) som de var veldig glad for. 

20 stk.  Blå små testamenter 

10 stk.  Ukrainske testamenter som ble 
veldig godt tatt imot, de ønsker nok 
flere av disse.

Dette ble overrakt til lederen for Preste-
tjenesten Harald Nydal. Når det gjelder store 
blå testamenter med stor skrift (storstilt), 
hadde de endel av disse. 

Vi vet ikke hvor mye disse testamentene 
blir spredd på avdelinger og stille rom. Jeg 
vil følge opp dette om noen dager for å høre 
hvordan dette gjøres.

AVDELING SØRE SUNNMØRE

AVDELING OSLO OG ASKER&BÆRUM
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Andrea Christina Asprusten, Løten

Marked og utdeling i indre Hedmark
Vi er veldig velsignet som kan få 
være en del av Gideon og ha mulig-
heten til å dele ut Guds ord i form av 
Nytestamenter. Vi har hatt et ønske 
en tid tilbake, om å kunne gi i gave, 
kristne barnebøker og Nystamenter 
til mennesker vi møter. 

Vi fikk tak i noe fra et antikvariat og det 
var da vi fikk noen testamenter som var fra 
Gideon. De var gitt fra et nedlagt hotell. Det 
sto også i Nytestamentene at de ikke var til 
salgs, så vi måtte bare ta kontakt. For meg 
personlig ble det et stort bønnesvar. Jeg 
kunne nesten ikke tro at det fantes en slik 
mulighet, for enda en gang stadfestet Gud 
og beviste i våre liv at «ingenting er umulig 
for Gud» (Lukas 1.37). Det er et meget elsket 
bibelvers som har fulgt oss hele livet. 

Så liten sum som 400 kroner i årspris og 15 
kroner for oss som medlemmer for et Ny-
testamente, kan bringe evigheten til men-
neskers liv. 

Gud har lagt det naturlig frem for oss med 
sommermarked i Elverum. Der fikk vi delt 
ut kristne barneblader og bibelvers i form 
av bokskilt og etter hvert fikk vi også vært 
med på sommermarked i Løten, julemarked 
i Elverum og vi fikk også stå flere ganger 
utenfor en matbutikk, der vi fikk solgt hjem-
melagde ting til inntekt for fattige i Romania 
og nå også til Ukraina. 

Enhver anledning
Ved alle disse anledningene gir vi bort 
Nytestamenter til alle vi kommer i prat med. 
Dette arbeidet er så viktig, så vi har bøkene 
med oss i jakken og i bilen og prøver å bruke 
alle muligheter Gud legger til rette. På bare 
en liten tur til byen, butikken eller en tur på 

gata, kan vi tilby den som Gud sender i vår 
vei en gave med evig verdi, et Nytestamente. 

Gud gir vekst 
Det kjennes litt som å så korn. Man ser 
kanskje ikke de store resultatene der og da, 
men man vet at Guds ord vender ikke tomt 
tilbake. Man vet at kornet vokser opp og 
vi tror det er slik også med Guds ord. Gud 
gir vekst. Må Herren hjelpe oss alle å være 
frimodige og ivrige i å så Guds ord i denne 
tiden. Jesus kommer snart!

Tannlegebesøk
Selv er jeg hjemmeværende, da vi har hjem-
meskole med barna. De gangene jeg må på 
helsestasjon, lege, tannlege eller butikk, vil 
jeg tilby hver eneste person jeg møter Guds 
ord i gave. Det er ikke alltid jeg klarer det og 
det er litt tungt iblant å tenke at det kunne 
betydd evigheten for den personen, men at 
jeg mistet muligheten til å tilby det. Vi håper 
på Guds ledelse og at han sender i vår vei 
dem som er søkende. 

De fleste mennesker vi har møtt har blitt 
positivt overrasket og takket ja, spesielt var 
det en gang da jeg tilbød en til tannlegen til 
vår sønn, Filip. Tannlegen ble rørt til tårer 
og takket ja og svarte tilbake med et ønske 
om Guds velsignelser over dagen. 

Mannen min kjøpte også en bil og da han 
nærmet seg hjemmet, ringte selgeren og 
spurte om han hadde kommet vel hjem 

AVDELING HAMAR
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igjen. Han avsluttet samtalen med å takke 
så mye for testamentet han hadde fått og sa 
at nå skulle han lese i testamentet før han la 
seg. Vi har opplevd flere lignende hendelser 
og det er stort å få oppleve.

Gud legger til rette
Ellers var det i sommer veldig spesielt med 
utdeling, å dele ut til fengsler, overnattings-

steder og eldrehjem. Alt ble tilrettelagt på 
underfullt vis, rett før kontorenes stengetid 
før sommerferien. Til og med hentingen fra 
kontorre ble lagt til rette med venner fra 
Oslo området. Det er meget spesielt å se at 
Gud har gått i forveien og at både store og 
små detaljer er akkurat på rette plass. Bare 
Gud kan gjøre slik - all ære til Ham.

Andreea og Daniel Asprusten med familien på et møte med Gideonpresentasjon i Løten.

Gideons to første kjerneverdier
1.  Kompromissløs tro på at Bibelen er 

det inspirerte, absolutt troverdige og 
ufeilbarlige Guds ord.

2.  Har som overordnet mål «å vinne 
andre for Herren Jesus Kristus» gjen-
nom:
a) forretningsmenn, ledere og menn 

med ulike profesjoner, som står 
sammen i tjenesten,

b) personlig vitnesbyrd og personlig tje-
neste utført av hvert enkelt medlem,

c) utplassering av Bibelen - Guds hellige 
ord - eller deler av denne, på hoteller, 
sykehus, skoler, institusjoner og gjen-
nom utdeling til personlig bruk.
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Det er noe stort over det å tilhøre en 
av verdens ledende misjons-organi-
sasjoner med aktivitet i ca. 200 land. 
Vi som jobber med det praktiske i Gi-
deon hver dag tenker gjerne ikke så 
mye over at det er tusenvis av kvin-
ner og menn i alle disse land som er 
i sving ut fra den samme visjon, de 
samme retningslinjer og den samme 
forpliktelse mot Bibelens befaling. 

Jeg ble kraftig minnet på dette denne våren 
da jeg deltok på en samling for alle general-
sekretærene i verden. Jeg satt ved samme 
bordet som kolleger fra Taiwan, fra Nigeria, 
fra Australia, fra Sør-Afrika osv. I denne 
divisjonen blir jo selvsagt Norge for en 
lilleputt å regne, f.eks. i et gruppearbeid med 
kollega Sam fra India med sine 1,3 milli-
arder innbyggere, Seiji fra Japan med sine 
120 millioner, eller Norman fra Fillipinene 
med sine 110 millioner. Vi har vidt forskjel-
lige historier å fortelle både når det gjelder 
utdeling av Nytestamenter, når det gjelder 
de politiske betingelser for å kunne gjøre det 
og hvordan det står til med kristendommen 

i det enkelte land. Men det er den samme 
Jesus Kristus det handler om. Vi leser den 
samme Bibel. Vi ber de samme bønner.

Motiverende uke i flotte omgivelser
Selv om jeg har vært i Nashville tidligere, 
bl.a. på en Internasjonal kongress på 90-tal-
let, var det flott å få komme tilbake til vårt 
fantastiske hovedkontor. Det var forresten 
bygget som hovedkontoret til den store 
dekk-produsenten Bridgestone. Etter hvert 
ble huset for lite for denne industrigiganten 
og et medlem med litt penger til overs kjøpte 
det og forærte det til The Gideons Internati-
onal! Et mektig og storslått bygg dette med 
et eget museum i første etasje som forteller 
hele historien i bilder og tekst og ved hjelp av 
holigrammer og lignende visuell teknologi, 
hele veien fra de to forretningsmenn i 1899, 
til våren 2022. De gir et mektig inntrykk!

Det vil føre for langt å gå inn i alle enkelt-
heter, men jeg kan nevne at temaene vi fikk 
foredrag om med påfølgende diskusjoner 
bl.a. var utdannings- og treningsmuligheter 
for gideonitter og auxiliaries, hvordan vi 
skal kunne engasjere medlemmene mer i 

Steinar A. Hopland

Vårt internasjonale nettverk
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arbeidet, de nye IT løsninger som er i støpe-
skjeen, hvordan arbeidet i land som ikke selv 
finansierer Bibel-kjøp foregår, kvinnenes 
innsats, hvordan den er organisert og hvilke 
resultater de kan se tilbake på de seneste 
årene, vår finansielle status for øyeblikket, 
opptakskrav til organisasjonen, mulige 
endringer der og mye annet. Det festet seg 
allerede første dag et inntrykk av at alle som 
holdt innledninger fra hovedkvarteret var
- meget godt forberedt
-  de var særdeles kompetent på sitt område
-  de var helt åpen og ærlig
-  de svarte direkte og klart på alle spørs-

mål, lite innpakning 
-  de innhentet umiddelbart svar på spørs-

mål som de ikke hadde i øyeblikket
-  de refererte til Skriften ofte og hadde helt 

tydelig et nært forhold til den

Gud er med i alt arbeidet
Når dette siste nevnes; jeg ble imponert over 
at de som var til stede på jobben og ikke 
hadde hjemmekontor eller var på reise møtte 
kl. 07.30 hver dag til det man kalte «devo-
tion», noe vi gjerne ville kalt bønnestund. 
Hver dag året igjennom leses fra Bibelen, på 
omgang. Man leser noen kapitler fra boken 
hver dag, begynner på første side og jobber 
seg igjennom. En gruppe som er utpekt på 
forhånd går også kort gjennom den teksten 
som er opplest. Deretter ber man for for-
bundet, for utvalgte personer, prosjekter, 
situasjoner som er vanskelige og for ulike 
land, bl.a. Norge. For å si det kort: På hele 
huset er det en atmosfære av dedikasjon 
til bønnen, og en sterk tro på at den virker 
i alt det praktiske.  Jeg traff mange flotte 
medarbeidere der, folk som i mange tilfeller 
har forlatt mye bedre betalte stillinger for å 
komme her å jobbe for denne store saken. 
En rekke av dem hadde brutt opp fra sine 
hjem i andre stater og etablert seg på nytt i 
Nashville området.

Når jeg skal plukke ut noen utvalgte tema 
ellers ble det fra direktør Mike De Woody, 

som har et overordnet bikk på medlemsmas-
sen, nevnt at vi i flere land nå har en snittal-
der på over 65 år. USA er oppe i 70 år, men 
som han la vekt på: Kvalitet på disse men-
neskene er like betydningsfullt som alder. 
Man har gjort seg de samme erfaringer 
som i Norge at mange er svært oppegående 
og aktive langt opp i årene. Trass i dette 
appellerte han til alle land, også vårt, om 
handling nå! Verving av nye, og yngre med-
lemmer (i Gideon er det folk under 50….) 
må det bare jobbes med. Vår finanssjef John 
Mannen holdt et godt innlegg om forholdet 
mellom pengebruk til eget land og det som 
går ut til misjon i andre. Han oppfordret 
oss om å gjøre egne vurderinger; hvert land 
må beholde det man trenger til eget bruk 
før man bestemmer hva som skal sendes 
til bruk i land som ikke klarer å finansiere 
Bibler. Tømmes kassene for langt ned i de 
nasjonale forbund kan man «sulte seg til 
sykdom». Hold administrasjonen i hvert 
land så slank og veltrimmet som mulig, men 
ikke spare seg til fant! 

Glimt fra land vi er i gruppe med

På Filippinene hvor man har 110 millioner 
innbyggere er det 4000 aktive gideonitter og 
ektefeller. Man distribuerer to millioner Bi-
bler pr. år, det aller meste til skoler. I tillegg 
ble utdelt i år på en såkalt Blitz (en aksjons-
preget utdeling med hjelpere fra flere land) 
900 000 eksemplarer av boken. 47 kirker ble 
besøkt. Nylig ble det utdelt 1500 testamenter 
til militære styrker på én dag.

Min kollega, Sam, fra India fortalte fra 
sin del av verden at de har 950 avdelinger, 
mange av dem bestående av bare 6 personer. 
Fra kontoret i India har man delt de mange 
avdelinger i tre nivåer etter aktivitet. Alle 
avdelingene får skriftlig feed-back et par 
ganger i året med hva de bør prioritere, med 
en oppfølgingssamtale fra en av de 40 ansat-
te. De er strenge med at alle avdelinger skal 
ha ett møte pr. måned og at det skal vare 1,5 
time, dessuten en familiedag pr år med alle 
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medlemmer med ektefeller og barn. Målet er 
at hver eneste gideonitt og ektefelle deler ut 
ett testamente pr. uke. De har de siste årene 
fått 5000 nye medlemmer pr. år!

Emmanuel fra Nigeria mente Gideon var en 
velsignet organisasjon som betød mye for 
kristendommens utvikling i landet. I fjor 
delte de ut 1, 6 millioner eksemplarer av Bi-
bel og Nytestament fra sine 275 avdelinger. 
Problemet der var ikke å få komme inn 
i skolene, alle vil ha dem og der er meget 
etterspurt i flere landsdeler. Derimot var det 
en risikosport å nærme seg enkelte områder 
i den nordlige del av Nigeria. Her har den 
voldelige, muslimske bevegelse Boko Haram 
et sterkt fotfeste. Gideon forsøkte av og til 
å komme seg ut på kirkepresentasjoner der, 
men enkelte steder ble disse kirker brent 
ned og menighetens medlemmer kunne bli 
torturert og drept. Denne geriljaorganisasjo-
nen som har lite intern styring og kontroll 
plaget Gideon på alle måter de kunne. De 
har kontroll på 1/3 av landets areal; blir man 
tatt med et Gideontestamente der kan det 
bety slutten.

I Brasil, et land med 214 millioner innbyg-
gere, under ledelse av Moises har vi 7300 
Auxiliaries og nesten 9000 gideonitter. Bare 
i fjor kom det til litt under 1000 nye med-
lemmer til de 760 avdelingene. I overkant 
av 400 kirker og forsamlinger ble besøkt i 
fjor og én million bøker ble distribuert. De 
har forandret hele sin «markedsføring» og 
presentasjon til sine nettverk og lagt det 
meste over til åtte ulike sosiale medier. Den-
ne omlegging hadde medført både ulemper 
og fordeler. Gjennomsnittsalderen er litt i 
laveste laget, sukket generalsekretæren i Bra-
sil – er det ikke det ene så er det det andre, 
tenkte jeg.

Australias generalsekretær, Mark, kom inn 
på at det hadde vært noen innsigelser fra 
medlemmene på kontingenten der. Den er 
på kr. 1900,- pr. år, to og en halv gang vår. 
Nevner også at India har kr. 180 pr. år og 
Nepal kr. 50,- - med andre ord dette følger 

inntektene og landets økonomi. Dessverre 
opplever man der nede at den kristne tro er 
under angrep fra enkelte grupperinger, og at 
det er, som her, mye likegyldighet i sam-
funnet rundt livet med Gud. En annen av 
deres store utfordringer er at 85 % av deres 
medlemmer er over 50 år, og at de selv etter 
mye anstrengelse i en årrekke ikke klarer å 
senke gjennomsnittsalder. De har heldigvis 
opplevd en større etterspørsel etter Bibler i 
sykehus og prison, og man har i praksis nå 
klart å dekke hele dette behovet. Dette er 
oppnådd etter en målrettet kampanje mot 
disse to institusjonstyper. Mange nye vitnes-
byrd kommer også som en følge av det som 
er utplassert av den hellige Skrift de seneste 
år. Landet har 26 millioner innbyggere, og 
landarealet er 50 % større enn hele Europa!

Et notat om USA
Det skjer så mye i Gideons opphavsland at 
det vil føre for langt å gå i detaljer her, men 
noe kan tas videre til dere:

Det er 3000 avdelinger i landet og 38 delsta-
ter har egne forbund. Gjennomsnittsalderen 
har gått opp til 70 år på menn og fire år 
yngre på kvinnene, dette har blitt en vekker. 
Det jobbes nå på bred front på å skaffe ung-
dommer, spesielt gruppen 30 – 50 inn i våre 
rekker. Hvert eneste medlem blir spurt om 
hva de kan gjøre med saken og satt i sving. 
Det reklameres i lokale og sentrale aviser, 
og samlingen av styreledere i USA har det 
på sine sakslister de neste to møter. Det er 
sendt ut, på direct-mail, appeller som går på 
rekruttering og på gaver til forbundet, til 150 
000 eksterne adresser. Fire ganger har alle 
medlemmer fått tilsendt stoff om verving 
og om hvordan vi skal «grow the ministry». 
På gavesiden hadde det skjedd en gledelig 
utvikling idet flere medlemmer enn tidlige-
re ga bort hele hus og eiendommer som så 
ble solgt og salgssummen gikk inn Gideons 
kasse – det kunne være snakk om til dels 
meget kostbare hus og tomter. Man så også 
nå en økt inntekt gjennom fast trekk i bank. 
Man mente at når folk p.g.a. pandemi ikke 
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kunne gå i kirken på et par år førte det til at 
man økte beløpet man gjerne hadde gitt oss 
tidligere.

De som arbeider med oversettelser til nye 
språk av våre Gideon-bibler meldte at bø-
kene våre nå finnes på 108 ulike språk i 145 
oversettelser – tidligere og nye.

Administrasjonen i USA har også den prak-
tiske ledelse av arbeidet til The Internatio-
nal Outreach Committee. Det er den store 
gruppen av land som ikke er selvforsynt 
med Bibler, som av økonomiske årsaker ikke 
kan trykke disse selv, men får støtte fra de 
andre land. I en ny organisasjonsmodell vil 
denne del av virksomheten heretter bli kalt 
International Division. I aktivitet og budsjett 
kan man nærmest dele hele Gideon i tre like 
store deler:
-  Outreach (International Division)
-  Selvforsynte, egenfinansierte land (som 

Norge)
-  USA

Dan Heighway 
– administrerende direktør
Også vår administrative toppsjef delte sine 
tanker om organisasjonen med oss. Først og 
fremst ble vi slått av den ydmyke og forsik-
tige stil han hadde. Likevel merket vi fort at 
hans kunnskap om organisasjonen var stor 
og hans vilje til å forbedre de administrative 
prosesser var sterk. Dan var en talsmann for 
at vi, for å knytte de ulike deler av orga-
nisasjonen tettere sammen, burde ha flere 
felles systemer slik at det blir lettere å dele 
informasjon. Dette vant tilslutning blant de 

tilstedeværende ledere. Han gjorde seg også 
til en talsmann for at det nå bør bli flere 
nasjonale, selv-finansierte organisasjoner i 
Europa. Som kjent har vi hatt frafall her i 
Norden av Sverige og Island og  store land 
som Frankrike og Spania er uten adminis-
trasjon og fungerer som det vi hittil har kalt 
Outreach-land. Dette vil bety at det interna-
sjonale styret åpner mer opp for at det blir 
færre kriterier som må oppfylles, i dag er 
listen man må over lagt for høyt.

Ashish Pradhan er vår toppmann på finans 
og økonomi. Også han, som Dan, forlot store 
stillinger i internasjonale foretak til fordel 
for Gideon med både lavere gasje og status, 
men de gikk til en enda mer meningsfylt 
jobb: Tjene Gud gjennom vår enestående 
organisasjon! Han viste oss gjennom sitt 
tallmateriale at The Gideons International 
har en sterk økonomi i den forstand at man 
har satt av penger til mulige dårligere tider. 
Bibler skal deles ut til de som etterspør den, 
enten det er høykonjuktur eller lavkonjuk-
tur. I fjor ble det delt ut 92 millioner eksem-
plarer av Guds Ord, i pr blir det mer enn det. 
Målet er at maksimum 35 % av innkomne 
medlemskontingenter for kvinner og menn 
skal være nok til å dekke alle utgifter ved å 
ha en administrasjon. Han sa at alle kalkyler 
som er laget ved hovedkontoret slår fast at 
nøkkelfaktoren til en finansiell sikkerhet er 
antall medlemmer. Svekkes det tallet, svek-
kes vår økonomiske styrke og vår slagkraft 
i misjonsvirksomheten. Derfor er slagordet 
i år : «Grow the ministry» - « Få forbundet 
til å vokse!» Begge de to understreket den 
påvirkningskraft den nasjonale organisasjon 
har på den utvikling Gideon skal ha og opp-
fordret oss til å bruke den: Innspill fra Ge-
neralsekretæren, idéer fra den internasjonale 
representant, fra vårt nasjonale styre, til og 
med fra enkeltmedlemmer! Mitt inntrykk 
fra høringen til den reorganiserings-prosess 
vi var igjennom i fjor ble forsterket denne 
uken: Vår internasjonale ledelse er lydhøre 
for det som kommer fra grasrota i forbun-
det.

Steinar Hopland sammen med Dan Heighway.
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Generalsekretær 
 
The Gideons International in Norway er en organisasjon for kristne forretningsmenn, ledere og 
fagkvalifiserte menn som ønsker å være vitner om Jesus Kristus i sitt daglige virke. Medlemmer over 
hele landet har som mål å knyttes sammen for tjeneste, være personlige vitner og dele ut Bibelen/Ny-
testamenter. Utplassering av Bibelen og Ny-testamenter på hoteller, fengsler, helse-institusjoner og 
skoler m.fl. er en vel kjent virksomhet som ligger på oss. Vi står i ett fellesskap med nær 160 000 
kolleger i 200 land og territorier. 
 
Vår nåværende generalsekretær vil gå av med pensjon og vi søker en engasjerende etterfølger.  
 
 Oppgavene 

- Å styrke organisasjonen i dens formål og visjon 
- Styrking av Gideon-arbeidet gjennom verving, og motivasjonsarbeid mot de ulike avdelinger i 

landet. 
- Arbeide planmessig med inntekter, og veilede avdelinger og medlemmer. 
- Implementering av den strategi som foreligger for arbeidet. 
- Koordinering med vår internasjonale ledelse. 
  
Personen 
- Vi ønsker en godt utdannet, kristen leder, med erfaring i å arbeide mot et styre, gjerne fra 

virksomhet med et internasjonalt kontaktnett; og økonomistyring. 
- En utadvendt leder med god arbeidskapasitet, som samarbeider lett og evner å inspirere andre 
- En som fullt ut kan identifisere seg med våre grunnleggende verdier og vår praksis -

www.gideon.no 
- Engelsk må beherskes som arbeidsspråk. 

  
Søknad 
Nærmere opplysninger om stillingen kan innhentes hos Landsstyrets leder Per Inge Langeland  
tlf. 92215090, pil@lyse.net. Fristen for å søke er satt til 10. juni 2022, og søknad sendes til 
post@gideon.no eller Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika. 
  
  
 

Ny daglig leder i GIDEON fra 1.1.2023
Ovenfor er annonsen for stillingen som 
Generalsekretær. Bladets redaktør og nå-
værende generalsekretær vil pensjonere seg 
fra årsskiftet, etter  fire gode år i stolen. Det 
vil si, «i stolen» er kanskje et feil uttrykk i 
denne sammenheng. Som generalsekretær 
i Gideon må være lett på foten. Vi har 34 
avdelinger rundt om i landet og skal han bli 
kjent med organisasjonen må disse besøkes. 
I tillegg kommer andre reiser bl.a. til hoved-
kontoret vårt i Nashville.

Dette er en givende og spennende jobb i et 
forbund med et edelt mål: Vi skal vinne flere 
for Kristus! Intet mindre. Det hadde vært 
fint om den som kommer inn er et medlem 
hos oss eller en Gideonvenn. Vi tenker også 
at du gjerne kjenner noen som kan egne seg. 
I så fall vil sikkert vår styreformann eller 
nestformann sette pris på et tips. Vi ser etter 
en troende person som har en himmel over 
sitt arbeid og sitt liv, og som kan formidle 
det gode budskap der han ferdes.
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Red. har spurt Danbolt litt rundt den 
relativt nye etableringen som LKN 
er (Den Lutherske Kirke i Norge). 
Dette fordi mange som har opplevd 
seg fremmed i Den norske kirke etter 
store endringer av teologiske stand-
punkter, er på søk. Denne utviklingen 
har vært et tema i flere sammenhen-
ger hvor gideonitter har vært samlet. 
Det at denne kirken etableres og nå 
vokser sier oss litt om det som har 
skjedd i vår nasjonale folkekirke de 
seneste år, og berører alle kristne. 
Som en organisasjon bestående av 
medlemmer fra mange evangeliske 
kirkesamfunn er det vi er vitne til her 
noe som angår oss i Gideon.

Hvorfor?
Kirken ble etablert med en menighet i Oslo 
i 2006 fordi vi trengte en menighet og en 
kirke der vi og våre barn og barnebarn 
kunne bli bevart i en sann tro til det evige 
liv. Det fant vi at ble vanskeligere og vanske-
ligere i Den norske kirke (DnK) som vi da 
var medlemmer av. I tillegg til studenter og 
familier er vi 5 tidligere prester i DnK som 
ikke lenger fant rom for å utføre den preste-
tjenesten vi var ordinert til i DnK, men som 
har fått dette rommet her.

Hvem er vi?
Vi er en luthersk kirke med de samme be-
kjennelsesskrifter som DnK, men holder fast 
ved den klassisk lutherske lære. Vi regner 
Bibelen i sin helhet som Guds Ord, og at 
den ikke bare inneholder Guds ord. Våre 
gudstjenester følger i hovedsak det som var 
liturgien i DnK frem til århundreskiftet. Vi 
er medlem i the International Lutheran Co-
uncil med medlemskirker over hele verden. 
ILC er motstykket til Det lutherske verdens-
forbund hvor DnK er medlem.

De som samles til våre gudstjenester i byene 
er hovedsakelig studenter og unge familier 
med barn – og noen svært få 60+. Ved sist 
årsskifte var vi 150 medlemmer, men mange 
flere kommer til våre gudstjenester og er 
faste givere både til menighetenes arbeid, og 
til vår presteutdanning. På en vanlig guds-
tjeneste i Oslo er vi omkring 60 personer. 
To yngre prester er blitt ordinert til tjeneste 
i vår kirke i 2017 og 2020. Vi ønsker også 
å være et åndelig hjem der vi som kristne 
søsken har vår tilhørighet på vår vandring 
til det lovede land på den nye jord. Vårt 
fellesskap er åpent for alle som vil bidra til 
fellesskapet som lem på Kristi legeme.

Hvor er vi?
Vi har menigheter og oppstartsmenigheter 
rundt om i landet. Modermenigheten er 
Messiaskirken i Oslo som leier lokale i 
Adventkirken på Ulsrud. Vi har jevnlige 
gudstjenester i Ålesund, Trondheim, Nar-

Alf Danbolt er en pensjonert prest som gjør frivillig 
tjeneste i Messiaskirken i Oslo og som er rektor i 
Ad-Fontes presteopplæringsprogram. Han er cand. 
theol. fra Menighetsfakultetet. og har blant annet 
arbeidet som generalsekretær i Norsk Søndagssko-
leforbund. Han har vært hospitant på doktorgrads-
programmet ved MF. I tillegg har han hatt forsknings-
opphold ved flere teologiske institusjoner i utlandet. 
Alf er gift med Torill, bor på Tomter i Østfold og liker å 
lese og bruke tid sammen med barnebarna.
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vik, Svolvær, Kautokeino, Alta og Lebesby. 
Vi ønsker å starte opp med gudstjenester på 
nye steder etterhvert som vi får økt antall 
prester, fortrinnsvis på steder hvor det er 
studenter.

Vi har ingen kirkebygninger, men leier 
egnede lokaler til våre gudstjenester. Vi har 
en nettside med fyldig informasjon: www.
lkn.no

Hva vil vi?
Vi vil forkynne ordet om korset til frelse for 
hver den som tror. Vi vil berge mennesker 
fra å gå fortapt ved å starte nye menigheter 
i inn og utland. Vi vil kalle unge menn til å 
bli prester, og sørge for å gi dem nødvendig 
utdannelse og veiledning. Vi ønsker og ber 
om at våre barn og barnebarn skal ha en 
kirke de kan høre til som bevarer dem i en 
sann tro til det evige liv. Vi vil samarbeide 
med alle som vil arbeide i troskap mot Den 
hellige Skrift og vår evangelisk lutherske 
kirkes bekjennelse etter klassisk luthersk 
forståelse.

Hva skiller Den lutherske kirke i 
Norge fra Den norske kirke?
Vi tenker ulikt om hva en kirke er. For oss 
er kirken forsamlingen av de troende som 
samles med Frelseren for å høre hva han har 
å si gjennom sitt ord og ta i mot hans gaver 
slik at vi kan bli bevart i troen. Den som 
kommer til kirken får høre om Guds dom 
over synden, og inviteres til å motta synde-
nes forlatelse for Jesu skyld. Kristi kirke er 
usynlig i denne verden på den måten at bare 
Gud vet hvem som blir frelst på dommens 
dag. Men den er synlig på den måten at vi 
vet hvor den er: der hvor Guds ord forkyn-
nes rett og sakramentene forvaltes etter 
Kristi innstiftelse. 

Det går et skille mellom tro og vantro i 
denne verden, og Kristi menighet er kalt til 
å forkynne evangeliet slik at mennesker skal 
komme til tro og ikke gå fortapt. Misjon 
er derfor først og fremst evangelisering og 
forkynnelse av Jesu død og oppstandelse 
til soning for våre synder. I tillegg kommer 
gode gjerninger som en frukt av troen. Den 

største nød i vår verden er at mange vil gå 
fortapt om de ikke får høre evangeliet og ta 
i mot Jesus som sin frelser. Derfor gir vår 
kirke 10% av alle mottatte gaver til misjon.

Våre konfirmanter får en grundig opplæring 
i Bibel og katekisme. De får undervisning i 
det å leve som en kristen i vår tid, og avleg-
ger et løfte om, ved Guds hjelp, å fortsette å 
leve i sin dåpspakt. Vi har valgt å holde fast 
ved kirkens gamle tro og har ikke akseptert 
vår tids nye læresetninger. Vi krever av våre 
prester at de skal forkynne og virke i troskap 
mot Bibelen og våre lutherske bekjennel-
sesskrifter. De skal forvalte nattverden slik 
at den deles ut til alle som søker syndenes 
forlatelse, og ikke tillatelse. Likedan at de vet 
hva nattverden er. Derfor ber vi dem som 
ikke har vært til gudstjeneste hos oss før om 
å ha en samtale med en av våre prester før de 
kommer til nattverd.

Lite offentlig støtte
Vi holder jevnlige kurs for de som ønsker 
å bli kjent med vår kirke og dens lære-
grunnlag. Et slikt kurs gir også grunnlag 
for å medlemsopptakelse som skjer i guds-
tjenesten. Statsstøtten vi mottar gir ikke 
grunnlag for å ansette noen, dertil er den for 
liten i motsetning til i DnK. Vi må dessuten 
regne med at denne støtten etterhvert vil 
forsvinne fordi vi skjelner mellom mann og 
kvinne og ikke vier samkjønnede. Vi har 
også bare mannlige prester slik vi har lært 
av apostlene. Vi har valgt ikke å være sta-
tens vigselsmenn fordi vi ikke anerkjenner 
statens samkjønnede vigsel som ekteskap. 
Vi vier derfor mann og kvinne som kristne 
ektefolk med Guds ord og bønn. Der leser vi 
hva Bibelen sier om ekteskapet. Så kan paret 
ordne det som kreves juridisk hos byfogden.

Vi er inne i en spesiell tid hvor vi stilles på 
valg som fører oss utenfor vår veletablerte 
komfortsone. Vil du bli bevart i troen trenger 
du sunn åndelig mat fra Herren selv. Da må 
du oppsøke et sted hvor Guds ord forkynnes 
rett og hvor du kan motta Herrens nattverd. 
For de som kjenner Den gode hyrdens røst, 
går dit han er - og følger ikke andre.
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Gunnar Andås (Søre Sunnmøre av-
deling) har sendt oss en interessant 
refleksjon om hvordan mennesker 
tenker – av og til i direkte motset-
ning til hva Gud sier. Gunnar er pen-
sjonist, men likevel aktiv bl.a. som 
styreleder for et Bibel-trykkeri på Sri 
Lanka, han er aktiv i Den Frie Evan-
geliske Forsamling Betel, i Volda, 
Bygderadioen på stedet, og i Sporos, 
denne tverrkirkelige misjon som tid-
ligere ble kalt Litteraturmisjonen.

Smittsomme kristne
I den tida koronaviruset har herja rundt om 
i landet, så har det vore mykje skriving om 
smittetalet R. Dersom dette talet er større 
enn 1, så aukar antal smitta. Dersom R er 
mindre enn 1, så minkar antal personar som 
er smitta. Eg har ikkje sett nokon bruke ein 
tilsvarande faktor på utviklinga mellom 
kristne i Norge, men det ville ikkje vere 
unaturleg å bruke ein tilsvarande tankegang 
mellom oss: Er vi, eller om vi gjer det meir 
personleg, er eg medvirkande til at antal 

kristne er aukande eller minkande i miljøet 
der eg bur? 

Når vi ser oss omkring, kan vi gjerne verte 
motlause med tanke om korleis tilstanden er 
i kristen-Norge, og ofte skuldar vi gjerne på 
styresmaktene for at utviklinga går i feil ret-
ning. Då skal vi ikkje gløyme at styresmak-
tene var på ingen måte positive til kristne på 
apostlane si tid heller, - men aldri har Guds 
rike vakse som då. 

Tilsvarande har vi i vår tid sett både i Kina 
og Iran. Guds rike går fram trass i motstand 
frå styresmaktene. Det må då vere andre 
faktorar som spelar inn enn velvilje frå det 
offentlege.

Til velsigning for dei rundt oss.
Det kan sjå ut som Timoteus også var i ferd 
med å miste motet, for Paulus måtte minne 
han om nokre av dei ressursane som Gud 
har for oss i eit av breva sine : Han skriv at 
vi har ingen grunn til å verte motlause, for 
Gud har gitt oss ein ande som verkar Kraft, 
kjærleik og visdom. (2. Tim.1.7)

Smittsomme kristne

Gunnar Andås.



Eg tenkjer at det er dette som vi har bruk 
for i ein kvar situasjon: Kraft til å gjere det 
som trengst, kjærleik så vi får motivasjon til 
å gjere det som trengst og visdom så vi kan 
vite korleis vi kan gjere det på best mogleg 
måte. Gud er ikkje som våre styresmakter 
som skal fordele avgrensa ressursar til ulike 
formål, nei, Bibelen seier at Gud er rik nok 
for alle som kallar på han. 

Men der er gjerne nokre detaljar som vi kan 
legge merke til. Gud fortalde Abraham at 
han ville både velsigne han og gjere han til 
ei velsigning. (1. Mos. 12.2) Det kan sjå ut 
som Gud hadde ei hensikt med å velsigne 
Abrahamn, Gud ville ikkje berre velsigne 
Abraham, men han ville gjere Abraham til 
ei velsigning for dei som han levde mellom.

Dei tomme krukkene
Dette får meg til å minnast noko frå opp-
veksten min. Når dei på 60-talet skulle lesse 
eller losse eit lass med murstein, så danna 
dei ofte ei lang rekke, og så kasta dei to 
murstein frå den eine til den andre. Når ein 
hadde tatt imot to mursteinar, så måtte ein 
straks sende dei vidare, eller så hadde ein 
ikkje ledige hender til å ta imot dei neste 
steinane som kom. 
På same måten tenkjer eg meg at det er 
med Guds velsigning - vi må sende den 
vidare om vi skal vere i stand til å ta imot 
noko meir.

Då enka i 2. kongebok 4. var i stor økono-
misk naud, - bad profeten henne om å gå 
rundt til grannane og låne tomme krukker, 
- og han fann grunn til å understreke at det 
ikkje måtte vere for få krukker.

Hadde det vore opp til oss, så hadde vi vel 
heller gått rundt og spurt om å få låne olje, 
- nok til å fylle vår eiga vesle krukke. Men 
Bibelen seier at Guds tankar er ikkje som 
våre tankar (Esaias 55.8). Enka fekk beskjed 
om å bruke det som ho hadde i huset, og den 
vesle oljen ho hadde, skulle ho tømme over 
i dei mange krukkene som ho hadde lånt i 
nabolaget. 

Menneskeleg rekna ein heilt håplaus tanke. 
Ho starta likevel å tømme olje frå si vesle 
krukke og opp i ei av dei tomme krukkene, 
og eg reknar med at både forundringa og 
trua auka etter kvart som det viste seg å vere 
nok til den eine krukka etter den andre. Ho 
bad stadig om å få fleire tomme krukker, 
men til slutt var der ikkje fleire. - Då stoppa 
oljen å flyte. 

Eg forstår dette slik at Guds velsigning held 
fram med å flyte så lenge der er tomme kar. 
Lat oss difor halde fram med å dele Guds 
velsigning med alle som vi har omkring oss, 
- vel vitande at Gud ynskjer å velsigne oss og 
gjere oss til ei velsigning. 
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Om Jesu gjenkomst, endetiden 
og den evige dom
v/Knut Alfsvåg, Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad

Det er en sentral del av den kristne tro at 
Kristus ved tidens slutt skal «komme igjen i 
herlighet for å dømme levende og døde» og 
opprette sitt rike som «skal være uten ende» 
(Den nikenske trosbekjennelsen). Flere 
spørsmål i forbindelse med dette er omdis-
kutert, og kan derfor trenge en klargjøring. 
Samtidig må vi avfinne oss med at Bibelen 
ikke gir klare svar på alle spørsmål vi har i 
denne forbindelse. Her gjelder det prinsippet 
som i 5 Mosebok 29,29 er formulert slik: 
«Det som er skjult, hører HERREN vår Gud 
til, men det som er åpenbart, tilhører oss 
og våre barn til evig tid.» Derfor avholder 

vi oss fra å spekulere over det som ikke er 
åpenbart.

1. Jesu gjenkomst
Den sentrale endetidsbegivenhet i Det nye 
testamente (NT) er Jesu gjenkomst, som der 
er omtalt over tre hundre ganger. De ord 
som på gresk er brukt om dette, er parousía, 
apokálypsis og epifáneia. Ingen av dem sva-
rer direkte til det norske ordet «gjenkomst», 
men gjengis bedre med ord som «ankomst», 
«åpenbaring» og «tilsynekomst». Den Je-
sus-åpenbaring vi på denne måten ser fram 
til, innebærer imidlertid ikke at Jesus er 
fraværende i mellomtiden; etter oppstandel-
sen er Jesus alltid nærværende i kirken. Jesu 
andre komme blir heller ikke en reprise av 

Fra organisasjonen «For Bibel og  bekjennelse» har vi fått en interessant uttalelse. Gideon 
kjenner dem fra tidligere, og vi må ha stor respekt for deres aktivitet, nemlig å klargjøre 
flere av de vanskeligste tema fra vår kjære Bibel. Det de tar opp her har stor aktualitet for 
alle som bekjenner den bibelske Gud. Tre kjente og meget anerkjente teologer som utgjør 
FBB sin teologiske nemnd gir oss her til dels nye perspektiver ut fra en klassisk, kristen 
tenkning om Jesu gjenkomst.

Unsplash; Nick Scheerbart.
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det første; vi ser nå fram til at han skal kom-
me i herlighet og makt, synlig for alle, som 
seierherre, konge og dommer (Matt 25,32; 
Åp 19,11-16).

De første kristne synes å ha forventet at 
Jesus skulle komme igjen etter kort tid (Åp 
22,7), samtidig som det også i NT er for-
muleringer som peker i retning av at det 
kan ta en viss tid (Luk 19,11-27; 21,24-28; 
Matt 25,5). Uansett er tidspunktet ukjent 
(Mark 13,32; Apg 1,7), og «vårt salige håp» 
om at «Jesus skal komme i herlighet» (Tit 
2,13) tåler en utsettelse, fordi dets grunn-
lag uansett står fast (Rom 5,5). Et vesentlig 
aspekt ved dette er at Herrens tidsregning 
er annerledes enn vår (2 Pet 3,8). Kort eller 
lenge, det bibelske poeng er uansett at livet 
i mellomtiden skal være styrt av årvåken 
forventning om Jesu komme (Mark 13,33-37; 
1 Tess 1,9-10).

2. Dommen
Det sentrale budskap i NT er løftet om at 
vi inkluderes i Guds rike i kraft av Guds 
nåde og kjærlighet uten at det spørres etter 
fortjeneste og egne bidrag. Den som ved 
tro og dåp oppfatter seg selv om inkludert, 
vil derfor vite at dette skjer uten at en selv 
skiller seg fordelaktig ut fra andre. Vissheten 
om å være inkludert skaper derfor håpet om 
og troen på at alle vil inkluderes. Dette er en 
erkjennelse som kommer tydelig til uttrykk 
flere steder i NT, f.eks. i Rom 11,32: «Gud 
lukket alle inne i ulydigheten for å kunne 
forbarme seg over alle», og Fil 2,10-11: «I 
Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i 
himmelen, på jorden og under jorden, og 
hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er 
Herre, til Gud Faders ære!»

Samtidig forteller NT at Jesus kommer igjen 
som dommer, og det alvor dette omtales 
med i NTs domstekster (Matt 25,31-46; 2 
Tim 4,8), må ikke oppheves. Alle mennesker 
har brutt nestekjærlighetsbudet slik at andre 
mennesker lider under det de har gjort. 

Fordi våre medmennesker står under Guds 
beskyttelse, pådrar en seg på denne måten 
også skyld overfor Gud. Soningen for denne 
skylden er fullbrakt i og med Jesu død og 
oppstandelse, men soningsofferet gjøres ikke 
gjeldende for den enkelte synder før det har 
funnet sted et oppgjør i form av omvendelse 
og etterfølgelse. Tilgivelse uten soning, bot 
og omvendelse ville medføre at synden til-
dekkes uten at dens realitet erkjennes, og det 
er på bibelske premisser ikke akseptabelt. 
Synderen som ikke tar et oppgjør med egen 
synd, vil derfor rammes av Guds straff (Matt 
13,42; 22,13). Den ild synderen da utsettes 
for, kan forstås som rensende og lutrende (1 
Kor 3,13-15), men faren for at denne straffen 
kan være uten ende, er uttrykkelig fastholdt 
(Matt 25,41.46; Åp 20,10-15).

Dette gir et spenningsfylt gudsbilde, hvor 
Guds universelle frelsesvilje (jf. 1 Tim 2,4; 
2 Pet 3,9) og dommens to utganger (jf. Matt 
13,49; 25,31-32; 2 Kor 5,10) fastholdes samti-
dig. Sett fra vårt perspektiv framstår pro-
blemet som uløselig, og Bibelen oppfordrer 
oss også sterkt til ikke å prøve å lage noen 
løsning (jf. Rom 11,33: «Å, dyp av rikdom og 
visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransa-
kelige hans dommer er, hvor ufattelige hans 
veier!»). En løsning på våre premisser vil 
enten innebære en preferanse for tanken om 
alle menneskers frelse som svekker alvoret 
i kravet om bot og omvendelse, eller den vil 
medføre en bevisst eller ubevisst forståelse 
av at de som inkluderes i det evige gudsrike 
på en eller annen måte har gjort seg fortjent 
til det. Begge disse antagelser er uholdbare. 
Det er i seg selv en god grunn til at vi avhol-
der oss fra alle forsøk på å ville forstå sam-
menhengen mellom Guds rettferdighet og 
Guds kjærlighet og i stedet konsentrerer oss 
om oppdraget Jesus ga sine disipler, nemlig 
å forkynne evangeliet for alle folkeslag (Matt 
28,19; Mark 16,15).

3. Jødene og folkeslagene
Det er en del av dette oppdraget at evangeli-
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et også skal forkynnes for det folk som først 
mottok løftene om Guds frelse, nemlig 
jødene, slik at det skapes ett fellesskap av 
jøder og hedninger (Ef 2,14-16). Det blir 
derfor misvisende både å tale om to ulike 
frelseshusholdninger for jøder og hednin-
ger, slik det gjøres innen såkalt dispensa-
sjonalisme, og å si at den hedningekristne 
kirke erstatter jødene som Guds folk 
(såkalt erstatningsteologi). Men skal Guds 
nåde i Jesus forkynnes på en god måte 
overfor jøder, forutsetter det at hednin-
gekristne forholder seg til det jødiske folk 
med ydmykhet og respekt og avviser alle 
former for antisemittisme (Rom 11,22-24). 
Denne apostoliske formaning har kirken 
ikke etterlevd. Noen vil derfor hevde at 
evangelieforkynnelse for jøder er noe krist-
ne i dag bør avstå fra. Etter vår oppfatning 
er denne konklusjonen ikke holdbar. Det 
er et hovedpoeng i NT at Jesus er Frelser 
både for jøder og hedninger, og budskapet 
om dette skal forkynnes for alle. Det fratar 
ikke jødene deres særstilling, men dommens 
grunnlag er det samme for alle mennesker.

Når Paulus i Romerbrevet 9-11 drøfter det 
utvalgte folkets stilling på den nye pakts 
premisser, er han hele tiden ute etter å få 
fram at Gud er trofast mot alle sine løfter, 
også dem som ble gitt det utvalgte folk i den 
gamle pakts tid. Det reiser spørsmålet om 
også løftene om et spesielt landområde for 
det jødiske folket har en plass i en kristen 
endetidsforståelse. Om dette er det ulike 
oppfatninger. Noen vil forstå avsnittet om 
tusenårsriket i Åpenbaringsboken 20 slik 
at det skal opprettes et jordisk rike i tiden 
mellom Jesu gjenkomst og den endelige dom 
(premillennialisme), og også gjerne tenke at 
et gjenreist Israel under Jesu herredømme 
skal spille en viktig rolle i dette riket. Andre 
følger Augustin og Luther i å forstå Åpenba-
ringsboken 20 som en beskrivelse av kirkens 
tid (amillennialisme) og vil legge mindre 
vekt på konkrete tolkninger av endetids-
profetiene. Felles for disse oppfatningene er 

forståelsen av at enden kommer i Guds tid 
og på Guds premisser, og at kristne ikke kan 
framskynde dette ved å realisere et høyere 
nivå av åndelighet eller ved å opprette et 
gudsrike på jorden (postmillennialisme). 
Denne siste oppfatning er også uttrykkelig 
avvist i Confessio Augustana artikkel 17.

4. Legemets oppstandelse og det 
evige liv
De klassiske kristne trosbekjennelser av-
sluttes ved å bekjenne troen på «legemets 
oppstandelse og det evige liv.» Jesus har 
overvunnet døden og kaller og fører derfor 
mennesker til et evig gudsfellesskap uten 
synd, sykdom og sorg. Også dette er en 
fysisk eksistens, hvor kroppen skal bli «satt 
fri» fra forgjengelighet (Rom 8,23) og bli 
som den kropp Jesu har etter oppstandelsen 
(1 Kor 15,43-48; Fil 3,21). Det bibelske en-
detidshåp er derfor ikke et håp om befrielse 
fra det kroppslige og konkrete, for også dette 
er en del av Guds gode skaperverk. Men det 
vil være en livsform som i mangt skiller seg 
fra den vi i dag er fortrolige med. Derfor vil 
troens forventning for det evige liv først og 
fremst være en forventning om det Gud i sin 
godhet og kjærlighet vil gi oss.

Unsplash; 
Paul Zoetemeijer
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No livnar det i lundar, no 
lauvast det i li, den heile skap-
ning stundar, no fram mot 
sumars tid.
Eg har alltid som så mange andre, 
gledd meg over dei grøne spirene 
av nytt liv. Dette har vi særleg 
denne våren sett fram til med 
lengting. Covid-epedemi har 
krevd sitt, men verre er det med 
hendingane i aust. Dei hadde alle 
sett fram til ein ny vår, som kom 
med krig og øydelegging.

Ei ung mor frå Ukraina, sat på 
flyet til Oslo. Kona mi og eg, var 
på veg til landsstyremøtet. Ho var 
på veg til Polen for å henta ut sine 
foreldre frå Tjernobyl. I samtale 
om Gudstru, synte ho fram kros-
sen om halsen og sa det er mange 
truande i Ukraina. 

Med krigen kom hatet, ikkje så 
lett å halda attende. Ho sa at om 
lag 70% av sine tidlegare vener frå 
Russland, ikkje lenger ville vera 
vener av Ukraina. Eg fortalde litt 
om tenesta i Gideon, og fekk be 
ei bøn for familien, for heimhen-
tinga og for hatet som ikkje måtte 
gro for framtida. Tårene var ikkje 
langt borte frå nokon av oss; ho 
var så takksam for eit sterkt møte 
med Herren, der og då. Ho er ber-
re ei av mange, og ei ny utfordring 
for Gideon. Dei treng vår bøn.

Mange vitnemål derifrå peika på 
gudstru og von om ein betre vår 

ein gong. Mange spør korleis Vår 
Herre kan tillata at dette skjer. Det 
er likevel slik at Gud ynskjer ikkje 
at nokon skal døy, men venda om 
til Han og få leva. Det vonde i 
verda ligg i oss menneske.

Markus 6.45-52. «For dei hadde 
ikkje teke lærdom av det som had-
de hendt med brødet, så harde var 
dei». Det var læresveinane, som 
levde med Jesus og såg dei under 
Han stod for. På Genesaretsjøen, 
om kvelden med mørke, vart dei 
redde. Om natta kom Han, gåande 
på sjøen. Dette skapte ny frykt; 
inntil Han sa; «Det er Eg».

Krig er vondt, tap av liv er både 
grufullt og øydeleggjande. Mange 
uskuldige må lida og missa livet, 
forlata sitt land og sine kjære. 
Soldatar vert sende i forsvar, andre 
til krig av tvang; mange har mist 
livet. Dei ville heim. Men, «Eg»,er 
der, midt i alt dette, med visdom 
og råd, med kraft og von og ny 
styrke. 

Mange må vedkjenna at det er 
Gud som styrer, som ser og høyrer, 
styrer hjarta til kongar liksom 
bekken (Ordsp. 21,1). Hans plan 
er fast for folka. Han vil driva sine 
eigne fram og heim som Han har 
fastsett, for at Han kan bli æra 
og at gleda skal verta fullkomen. 
Hallelujah!

Det er med stor glede me ser fram 
til eit Landsmøte i Bergen.

Ein betre vår ein gong

”Du vår med 
ljose dagar,  
med lengting liv 
og song,
Du spår at Gud 
oss lagar, ein 
betre vår ein 
gong.
Då me med 
vigsla tunge, 
med kjærleik 
rein og klår,
Alt utan brest 
og sprunge, skal 
lova Herren vår.
(Elias Blix)
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Christoffer W. Sørensen

Minneord 
v/Geir Harald Hjelleset

Vår gode broder og Norges eldste 
gideonitt Christoffer W. Sørensen 
reiste hjem til Jesus torsdag 21/4-22, 
103 år gammel. 

Christoffer ble medlem i Gide-
on 19/4-82, så hans medlemsskap 
passerte akkurat 40 år. Christoffer 
var en kjær, hjertevarm og god venn 
for mange, som er sterkt savnet. 
Christoffer hadde et allsidig forret-
ningsliv og drev virksomheter som 
han både eide og deltok i. Han hadde 
flere agenturer og leverte bl.a. til 
hermetikkindustrien. Etter krigen 
solgte han skips-reparasjoner og 
bukseringstjeneste world wide. Han 
var genuint opptatt av skipsfart. Og 
var med å starte flere kjente store 
rederier. 

Christoffer brant for Gideons arbeid 
om å nå ut til folk med Guds ord. 
Han hadde et spesielt hjerte for utde-
ling til skoler og skoleungdommene. 
Han snakket ofte om  ungdommer 
som ble mobbet og at de trengte å ta 
inn verdier fra Guds ord. Han var de 
siste årene opprørt over den sekulari-
serte utviklingen i norsk skole. 

Vi må tørre å snakke med rektorene, 
sa han. Rektorer må forstå at vi vil 
bygge opp noe positivt  Likevel vi må 
vi ikke gi testamenter til andre enn 

de som setter pris på det. Han holdt 
fram at vi lever i en materialistisk tid 
med mye selviskhet. Vi er likeverdige 
mennesker, selv om vi ikke står på 
samme nivå fysisk eller psykisk!

Christoffer var helt klar til siste dag. 
Han sa at det er Gud som styrer, vi 
er bare hjelpere. Han var stort sett 
hjemme i sin leilighet og klarte seg 
mye alene - traktet alltid kaffe til 
dem som kom på besøk. Bønn for 
Gideons arbeid var viktig for ham, 
og for seg selv. Også bønn om at 
hans Herre og frelser ville ta imot 
hans sjel når han skulle forlate dette 
livet. Jæren Misjonsradio lyttet han 
mye på der han fikk med seg god 
forkynnelse. En andaktsbok han 
satte pris på var «Trygg Tross alt» av 
Fredrik Wisløff. Besøkende leste høyt 
fra den da synet hans ble svekket.  
Christoffer følte seg velsignet av disse 
andaktsstykkene. Han hadde også 
lesebrett som forstørret boksidene. 
Daglig var vår broder ute og gikk 
tur. Dette sammen med pusteøvelser 
og fokus på et redusert stress i hodet 
mente han var viktige faktorer for 
hans høye alder. 

Nå er Christoffer hjemme hos sin 
Herre og frelser, Jesus Kristus. Vi 
lyser fred over hans gode minne.
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Her kommer en påminnelse om alle 
de fine Gideon-kortene vi har – til alle 
anledninger.

Fine å bruke som gaver til bursdager, 
vertinnegaver o.l.  Da kan vi samle f.eks 
10 forskjellige kort med konvolutter og 
knyte en sløyfe rundt. Det koster 200 
kr, og er en nyttig gave til den som har 
«alt».

Og selvfølgelig bør vi alle ha noen på 
lur til vi trenger det. Kort til bursdager, 
høytidsdager, begravelser og opp-
muntringer.

Pengene går direkte til innkjøp av bibler 
og nytestamenter.

Dere som reiser rundt og har Gide-
on-presentasjoner – ta med dere en kof-
fert med kort – og selg kort etter møtet. 
(Spør først møtelederen om det er greit.) 
Spesielt greit å selge kort i en kaffepause. 
I Sarpsborg har kortsalget gått veldig 
bra i det siste.

Da er utfordringen gitt videre!

Hilsen Bodil Heide

Gideonkortene

De fire nyeste Gideonkortene koster:
1 kort kr. 35,-
4 kort kr. 120,-
8 kort kr. 200,-20
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I evighet, 
Herre, står ditt ord fast i himmelen.Din trofasthet 

varer fra slekt til slekt.

SALME 119, 89-90

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.
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BEVAR DITT HJERTE FREMFOR ALT DU BEVARER, FOR LIVET GÅR UT FRA DET
ORDSP 4,23

Gratulerer med høytidsdagen

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.

Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd.

SALME 32,8

Gratulerer med 
 høytidsdagen

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.

Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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HANS BARMHJERTIGHET TAR IKKE SLUTT,DEN ER NY HVER MORGEN. DIN TROFASTHET ER STOR.

KLAG 3,22-23

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.

Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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“Dere fra Gideon snudde livet mitt rundt. 
Dere bragte troen til meg da jeg ikke hadde noen. 

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

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

- New Zealand

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

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

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

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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Alle andre Gideonkort koster:
1 kort kr. 25,-
10 kort kr. 200,-

“Dere fra Gideon snudde livet mitt rundt. 
Dere bragte troen til meg da jeg ikke hadde noen. 

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

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

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

www.gideon.no    e-post: post@gideon.no
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Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg er glad for at dere i Gideon deler ut nytestemanter. 
Jeg leser i det jeg fikk av dere på skolen, hver eneste dag, 

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

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

- Caleb, USA

“Jeg ble gitt et nytestamente i hjemlandet mitt. 
De fire vennene mine ville også gjerne lese det. 
Vi delte forsiktig opp nytestamentet, og byttet 
oss imellom. Alle fem av oss ble frelst gjennom 

det ene nytestamentet.”

Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg ryddet opp i ting jeg hadde tatt vare på fra 
barndommen, og fant et nytestamente som en 

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

I dag underviser jeg en søndagsskole-klasse for 
9-åringe jenter. Jeg takker Herren for kristne 
som dere, som er med å dele ut Guds ord.”- Marilyn, Michigan

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

www.gideon.no    e-post: post@gideon.no
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Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon
 med fokus på utdeling av Guds ord.
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“Jeg ble gitt et nytestamente i hjemlandet mitt. 
De fire vennene mine ville også gjerne lese det. 

Vi delte forsiktig opp nytestamentet, og byttet oss imellom. 
Alle fem av oss ble frelst gjennom det ene nytestamentet.”
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80 år
08.06  Inge Hill
05.07.  Anne Marie Lanfastøyen
29.07  Audun Håland
29.07  Hjalmar Løvli
02.08  Bjarne Steinar Ødegaard
11.08  Inger Marie Volstad
24.08  Lars Blystad
04.09		 Grethe	Synnøve	Bliksfjord
09.09  Randi Granlund
13.09  Kjell Ove Kleivenes

85 år 
25.06  Eivind Skjerven
26.06  Anne Karin Folkestad
19.07  Brynjulf Malvin Leirvik
03.08  Arve Fjeld
07.08  Martha Evjen
20.08  Åshild Sjøen Pedersen
31.08  Jarle Johansen
11.09  Knut Tveit

90 år
17.07  Olav Mjelstad

95 år 
05.06  Mary Noreide
07.07  Jon Rabben

www.amoyhavn.no

Nye gideonvenner   
15.02.2022 - 30.04.2022

Oslo
Gjertrud Haug

Tønsberg
Erik Adrian Olafsen

Lyngdal
Gunn Reme Benestvedt

Stavanger
Egil Rott

Jæren
Olav Aarsland

Førde
Irene Birgitte Bjørvik

Nye gideonitter
15.02.2022 - 30.04.2022

Sarpsborg
Tore Willy Grandahl

Stavanger
Torstein Wallace

Lillesand
Karl Johan Tveiten

Ålesund
Roger Skarbø

Molde
Leif Gunnar Ellingsen

Vi gratulerer
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Motta papiravisen mandag-lørdag i 
10 uker for kun 149,-. Du får også full 
digital tilgang inkludert i prisen. 
Ingen bindingstid. Abonnementet er automatisk 
fornyende til ord. pris på 399 pr mnd

10 uker
til 149,-

Send Dagen til 2229
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ANNONSE

Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

sykler - barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen

Telefon: 52 82 41 50

SARPSBORG
Ø S T F O L D

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

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

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

Digger du regnskap?
- det gjør vi

Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

SANDNES  AVDELING

Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård

JÆREN AVDELING

Gilje Vindu, Dirdal

TROMSØ AVDELING

Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy

MOLDE AVDELING

Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde
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www.sg-as.no Passion for lighting
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Ronda AS
Randabergveien 308
4073 Randaberg
post@ronda.no
Tlf. 918 98 621
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Maritime kurs, undervisning, konsulenttjenester

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

Jan Inge Nilsen 95190746 
jan.inge.nilsen@k-kompetanse.no
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SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPLÆRING

Torggata 9, 4580 Lyngdal

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

Arrangement, 
overnatting, selskap. 
VELKOMMEN! 

Skulle 

din annonse 
stått her? 
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Vi borer i fjell, løsmasser og kombinasjons-
masser for etablering av nye rør.

olimb-anlegg.no

ANNONSER

AS

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

Se vår hjemmeside www.marpro.no

Investeringer
Harald Hårfagres vei 21, 4633 Kristiansand

Revisjon	. Attestasjon .	Årsoppgjør	.	rådgiving
Pedersgata 16 -  4013 Stavanger  - Telefon 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no       www.abacusrevisjon.no

Verksgata 54, 4013 Stavanger
Telefon         51 84 93 93

WWW.GIDEON.NO     47



Til deg Herre tar jeg min tilflukt
Fra kirker i Ukraina gikk det ut en melding tidlig i krigen om fel-
les bønnetider som også skulle inneholde en felles bønn: Salme 31. 
I tilfluktsrom, i kjellere, i underjordiske T-bane stasjoner og i 
forsvaret lød denne salmen som vi gjengir første del av her. Vi ber 
om beskyttelse fra despoten og frelse fra ondskapen – vi ber for 
det ukrainske folk.

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, la meg aldri i evighet bli til skam-
me. Frels meg ved din rettferdighet. Vend ditt øre til meg! Skynd deg 
og fri meg ut! Vær du mitt klippevern, en borg til min frelse. For du 
er min klippe og min borg. For ditt navns skyld vil du føre og lede 
meg. Du vil ta meg ut av garnet som de hemmelig har lagt for meg, 
for du er mitt vern. I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg, 
Herre, du trofaste Gud. Jeg hater dem som akter på tomme avguder. 
Men jeg - jeg setter min lit til Herren. 

Jeg vil fryde og glede meg over din miskunnhet, for du har sett min 
nød, du kjenner min sjels trengsler. Du overga meg ikke i fiendens 
hånd. Du satte mine føtter på et rommelig sted. 

Vær meg nådig, Herre, for jeg er i trengsel. Mitt øye fortæres av sorg, 
ja, også min sjel og mitt legeme. For mitt liv svinner bort med sorg, 
og mine år med sukk. Min kraft er brutt for min misgjernings skyld, 
og mine ben er uttært. På grunn av mine fiender er jeg blitt til spott 
for mine naboer og til skrekk for mine kjenninger. De som ser meg 
på gaten, flykter for meg. Jeg er glemt og ute av hjertet som en død. 
Jeg er blitt som et knust kar. Jeg hører mange som baktaler - redsel 
på alle kanter! De samrår seg mot meg og lurer på å ta mitt liv.

Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud! 
I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fienders hånd og fra 
mine forfølgere! 

Foto: Unsplash; Olga Subach.


