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Det Bibelen forteller får gjerne litt mer 
oppmerksomhet i folkehavet når det 
nærmer seg julen. Vi håper at det blir 
slik denne julen også. Og at kirkene blir 
godt besøkt gjennom julehelgen, selv 
om en viss nedgang i kirkebesøket er 
registrert så langt i 2022.

Hvilken oversettelse av Bibelen kan vi stole 
mest på? er et spørsmål som dukker opp 
fra tid til annen. Tre prester diskuterte det, 
sier fortellingen, og meningene var ganske 
skarpe. Spesielt to av dem slo til med det de 
mente var overbevisende argumentasjon. Til 
slutt sa den tredje: «Min mors oversettelse er 
best!» og mente at den Bibel som er oversatt 
til god praksis i hverdagen er den man kom-
mer lengst med.

Likevel, vi vet at det er til dels store for-
skjeller i hvordan Guds Ord er omgjort 
fra originalspråket til norsk. Derfor har vi 

denne gangen et par artikler fra de beste av 
våre fagfolk om nettopp dette. I tillegg til 
annet som vi håper kan være av interesse for 
medlemmene i Auxiliary og Gideon.

Det er så viktig, både for vår forståelse av 
Skriften og for vår helse, å huske at det vi 
driver med er noe gledelig, noe å bli begeis-
tret over. Eller som det uttrykkes gjennom 
engelen i Lukas 2,10: 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket!»

Det er det samme hvilken situasjon du er 
i, så er julen den beste gaven du kan få; det 
er den eneste gaven som du vil ha glede av 
resten av livet, og det er den eneste gaven 
som varer evig.

Dette er et faktum som står urokkelig, uan-
sett hvilken oversettelse du har vendt deg til!

Ha en velsignet julehelg når vi kommer dit!

Generalsekretær Steinar Hopland

Bibelen er organisasjonens utgangspunkt

The Gideons 
International 
in Norway
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Løfterik ny start  
på Innlandet
Vi har tre avdelinger her: Gjøvik, Lilleham-
mer og Hamar; avdelinger som historisk 
har vært gode eksempler til etterfølgelse for 
andre, men som av de vanlige årsaker, høy 
alder, sykdom og noe fraflytting har falt ned 
til et nivå vi ikke ønsker.

I tillegg til trofaste Gideonitter fra dette 
geografiske området var Kjell Rustand der, 
regionlederen for Øst, hans kone Bodil som 
er ansvarlig for Auxiliary i samme region, 
Dag og Inger Taubo fra Asker og Bærum 
avdeling og generalsekretæren.

Det fine med dette møtet var at deltagerne 
var meget engasjert og hadde klare meninger 
om både hva som hadde skapt den uønskede 
situasjonen, men også hva vi kunne finne på 
for å bedre situasjonen. En av slutningene et-
ter diskusjonen var at det utfra medlemstall, 
men også når vi vet av avstanden mellom 
de aktuelle byer ikke er spesielt stor, heller 
kunne dannes én ny «Innlandet avdeling». 

Ved å samkjøre aktivitetene mellom de 
tidligere avdelingene, og integrere Elverum 
i samme gruppe, oppnår vi en mer slagkraf-
tig avdeling som bedre kan møte de store 
utfordringer i distriktet. Enigheten om dette 
var fullstendig. Det var også oppslutningen 
til forslaget om at Arne Petter Andreassen 
skulle gå på jobben som første kontaktper-
son for den nye avdeling. Han blir hoved-
kontakt både for Kjell Rustand og kontoret, 
er den som bestiller bøker til avdelingen, og 

koordinerer de første møter. Første møtedag 
og sted er allerede etablert.

Arne er opprinnelig fra Oslo, har bodd 
vestpå det meste av livet, og har flyttet 
med sin kone fra Haugesund til Stange. 
Han har tidligere en lang karriere bak seg i 
boligkooperasjonen som daglig leder i flere 
boligbyggelag. Nå driver han, på deltid, sitt 
eget konsulentfirma hvor han tar enkelte 
oppdrag. 

I Haugalandet avdeling var han inntil i fjor 
den ansvarlige for skole-utdeling. Han har 
vært medlem nå fra 2018, men har flere års 
medlemskap i Gideon fra en tidligere perio-
de i livet. Vi som var tilstede føler at denne 
nye starten rundt Mjøsa er i gode hender 
med Arne, samme med mange av de tilste-
deværende veteraner. De viste entusiasme 
for den nye måten å drive Gideon-arbeidet 
på i dette viktige området i det som fortsatt 
heter Innlandet fylke.

Så er neste skritt å danne et lite styre, og gå 
løs på  tre av våre mest aktuelle gjøremål: 
En møteplan, oppfølging av besøk til kirker 
og forsamlinger og kollekter, samt utdeling 
til de steder vi helst skal vise oss med vårt 
enestående tilbud.

Red.

P.S. Etter dette har det vært et nytt møte på 
Lillehammer, hvor et styre i Innlandet avd. 
ble valgt.

Det var en av disse flotte høstdagene vi møttes på 
Honne Hotell- og konferansesenter på Biri i midten 
av oktober. Vi var 16 deltagere i det tre timer lange 
seminaret som hadde to tema: Vi skulle kartlegge de 
faktiske forhold omkring vår aktivitet i Mjøs-distrik-
tet; og vi skulle restarte våre aktiviteter som har gått 
på sparebluss de seneste årene. 

Arne Petter Andreassen

REGION ØST
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Landsstyreformann Per Inge Langeland 

Årskonferanse i Danmark
Gideonitterne i Danmark hadde årskon-
feranse i Kalundborg 30.9 – 2.10. 
Sammen med Kirsten var jeg invitert denne 
weekenden, for å tale til dem om årets tema 
for organisasjonen – «Rotfestet og oppbyg-
get», innlegg om Én visjon, og de ønsket å få 
noen glimt om Gideon-arbeidet i Norge. 

Årskonferanse er ikke helt det samme som 
våre landsmøter/årsmøter, men de følger et 
nokså likt program. Det var innslag med 
aktuelle Gideon-saker, oppbyggelse, sang og 
tale, inkludert «Pastor-middag» fredag kveld 
som fikk positiv respons. TGI’s regionleder 
for Vest-Europa, Jean Marc DeWaele, snak-
ket om vårt internasjonale ansvar.

Det var en god forsamling med engasjerte 
medlemmer. 35 gideonitter og auxiliary 
deltok på stevnet, med tillegg av utenland-
ske gjester. Danmark er et ICC-land med et 
medlemskap som består av 194 Gideonitter 
og 126 Auxiliary, fordelt på 23 avdelinger 
(grupper). På konferansen kom det fram 
et stort engasjement for saken, og at det er 
behov for den enkelte til å stå fram som 
vitner om vår Herre og frelser i et sekulari-
sert samfunn. De har hatt litt økning i antall 

medlemmer de siste årene, men ser også at 
potensialet er stort for å få mange flere til 
å melde seg for tjeneste i denne fantastiske 
organisasjonen! 

Eksempel fra Jylland
En aktiv avdeling i Jylland har 15-16 med-
lemmer som samles på avdelingsmøtene, der 
de får dele historier og inspirere hverandre 
til tjenesten. De erfarer at mange skoler er 
glad for at de kommer med NT til elevene. 
Fengsler har tidligere vært åpne for at det 
gis Nytestamenter til innsatte. Generelt 
er det ikke er slik nå lenger. I ett fengsel 
er gideonittene med på gudstjeneste et 
par ganger i året. Dette opplever de veldig 
inspirerende. Så er de også interessert i de 
nye retningslinjene for utdelingsområder, 
og at det kan åpne seg nye muligheter. Det 
viktigste framover blir antakelig den person-
lige vitne-tjenesten og å overrekke et NT til 
enkeltpersoner.  

Mange av de danske gideonittene har et 
nært forhold til Norge, både gjennom fami-
lie-bånd og vennskap med kristne i Norge. 
Siden vi deler mye av den samme kulturen 
og samfunns-utviklingen, opplever vi et spe-
sielt fellesskap i tjenesten.
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«Kven kan stiga opp til Her-
rens fjell, kven får stå på 
Hans heilage stad?

Den som har skuldfrie hender 
og eit reint hjarta, den som 
ikkje fer med svik og ikkje 
gjer rang eid; han får velsig-
ning frå Herren.»

Slike som du og eg ? Vi som har 
alt på stell? Var ikkje evangeliet 
nettopp dette, at ikkje ein einaste 
er rettferdig, ikkje ein. 

«Men den som tok imot Han, gav 
Han rett til å bli Guds born, dei 
som trur på namnet hans»; Jesus.

«Kven er denne Kongen, Kongen, 
den herlege, Det er Herren, All-
hærs Gud.»

Du og eg er ein port for Herren, 
unge og gamle, til dei eldgamle 
dører. 

Løft dykkar hovud! Ja, løft hovu-
det, så Kongen den herlege kan 
dra inn!

For jorda og det som fyller henne, 
verda og dei som bur der; Alt høy-
rer Herren til. Om dører er stengt 
for Guds ord, ber Han oss om å 
åpne vår dør for han, så Kongen 
den herlege kan dra inn. «Det er 
Herren, sterk og mektig, Herren, 

den sterke i strid». Vi har og fått 
ei dør som står åpen, ei dør like til 
himlen, med fri adgang til Gud, 
ved Jesu Kristi død og oppstode.

Lytt gjerne til songen;

«Opna hjartans dør,  
vidare enn før,  
slepp den Herre Jesus inn,  
lat Han evig verta din.

Alltid må du honom hylla, 
heile hjarta kan Han fylla; 
Kvifor har du ikkje før,  
opna hjartans dør ?
Tekst, August Storm (svensk Frel-
sesoffiser). Oversett av Nils Lavik/
Anders Hovden

Det er ny adventstid og jul i vente. 
Det er høgtid for alle mennes-
ke, ei glede som skulle delast alt 
folk, glede, von og trøyst til ei 
verd i naud. Kongen er født, død 
og oppstått. Kongen lever. Åpne 
hjarta for Han og la Han få fylle di 
tid i dine dagar og ditt liv. Så skal 
ljoset skina for menneske, det ljos 
Han har tent i deg. Vi er vitne om 
Han og for Han, den Sterke i strid. 
Hallelujah! Jesus lever! 

God Adventstid 
og God juletid i vente.

Åpne dører

”
Det er høgtid for 
alle menneske, 
ei glede som 
skulle delast alt 
folk, glede, von 
og trøyst til ei 
verd i naud. 
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Behovet
Nye bibeloversettelser skal ikke presenteres 
altfor ofte. Bibelen er gitt til Guds menighet 
for alle tider. Den er slektenes bok, og skal 
være et åndelig felleseie for skiftende gene-
rasjoner.

Likevel er det iblant nødvendig med en 
fornyelse av Bibelens språkdrakt fordi et le-
vende språk alltid vil gjennomgå endringer. 
Disse endringene skjer kanskje raskere i våre 
dager på grunn av den mediesituasjonen vi 
lever i. Det Norske Bibelselskaps gav i 1978 
ut en ny oversettelse. Denne vant ved sin 
gode lesbarhet en stor utbredelse. Imidler-
tid ble det fra flere hold uttrykt ønske om 
en mer konkordant bibeloversettelse, som 
bedre bevarer kontakten med grunntekstens 
ordlyd. Dette var bakgrunnen for Norsk 
Bibels utgave fra 1988 (NB 88).

Norsk bibeltradisjon
Vår holdning er at en språklig fornyelse av 
Bibelen må foretas så forsiktig som mulig.

Vi deler her det syn som biskop Eivind Berg-
grav gav uttrykk for, da han som formann 
i Det Norske Bibelselskap utarbeidet den 
første prinsipp-erklæring for en ny bibelo-
versettelse. Han skrev: «Folk skal som regel 

helst ikke bli oppmerksomme på at ordlyden 
er forandret. Det vil de heller ikke bli om 
det bare er snublestenene som er ryddet av 
veien.» Bibelselskapets prinsipp-komite til-
sluttet seg dette ved å si: «Der hvor man ikke 
har noe avgjort bedre å sette i stedet, bør den 
nye oversettelsen så vidt mulig bevare ordly-
den i den gamle.» Dette er sunne og riktige 
prinsipper som vi mener bør være rettleden-
de for alle som skal foreta en ny oversettelse 
eller revisjon av bibelteksten. Bibelen har en 
lang historie i vårt folk, og en ny oversettelse 
må ta hensyn til denne bibeltradisjonen.

Oversettelse av Bibelen til et folkespråk 
innebærer at dette språket blir gjort til tjener 
for Guds ord og dets budskap. Språkets ord 
og uttrykk fylles med et nytt innhold for 
å kunne bli bærer av den guddommelige 
åpenbaring. I så måte er bibeloversettelse en 
språkskapende gjerning.

En kan her ta Luthers bibeloversettelse som 
et eksempel. Det er en kjent sak, som ofte 
blir nevnt, at Luther bygde sin oversettelse 
på folkets eget språk slik han hørte det brukt 
i det daglige liv. Han maktet å kle Bibelen i 
det tyske folkets egen språkdrakt. Men ved å 
gjøre dette, skapte Luther faktisk det høy-
tyske skriftspråket. Til en viss grad har det 

Bibeloversettelse 
- komplisert og betydningsfullt

Et av de firma Gideon gjennom mange år har samarbeidet med er Norsk Bibel as. Det 
har nå gått sammen med Lunde Forlag as, og drives som en egen avdeling der, fortsatt 
med Mangor Harestad som leder for arbeidet. Ganske nylig bestilte vi flere av våre po-
pulære Gideonvenn-testamenter fra dem – det lille sorte med sølvskrift. Dette som våre 
venner kjøper rimelig og kan bruke i sin private misjon, men som også Forsvarets skoler 
ønsker til sine avgangsstudenter. Fra Norsk Bibel sitt Bibelråd har vi fått en meget 
fyldig beskrivelse av de prinsipper og den tenkning som ligger bak deres nyeste overset-
telse. Her presenterer vi dette i en noe forkortet versjon. Initiativet til denne bibelutgaven 
ble i sin tid tatt av professor dr. theol. Carl Fr. Wisløff, redaktør cand. theol. Arthur Berg 
og redaktør Thoralf Gilbrant. En rekke andre medarbeidere har deltatt.
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samme skjedd i andre land, også her hos oss.

Når de aller første oversettelser av bibel-
tekster ble gjort her i landet, vet vi ikke med 
sikkerhet, men det er kan ha vært så tidlig 
som på 1100-tallet.

Gjennom unionstiden ble de danske bibel-
utgaver vårt folks Bibel. Etter 1814 skjedde 
så en viss fornorsking, inntil vi i 1904 fikk 
en norsk Bibel (riksmål), oversatt fra grunn-
språkene. Denne ble revidert i 1930. Den 
tilsvarende nynorskutgave kom i 1938.

Bibelutgavene gjennom 400 år tilhører alle 
en tradisjon som kan føres tilbake til de 
første trykte Bibler på reformasjonstiden. 
Luthers tyske bibel kom i større eller mindre 
grad til å påvirke bibeloversettelsene i flere 
land. Både den berømte engelske King Ja-
mes-bibelen fra 1611 og de skandinaviske bi-
belutgavene tilhører denne tradisjonen. Hver 
ny bibelutgave tilpasset seg sine forgjengere i 
språk og stil. Kontinuiteten ble tatt vare på.

Det er denne bibeltradisjonen vi mener ikke 
må brytes, og det var en av årsakene til at 
NB 88 kom. En bibeloversettelse må være 
tro mot originalen, grunnteksten. Men den 
må også tilpasse seg den historiske kontekst 
vår norske Bibel står i. Vi skal ikke frata vårt 
folk dets gamle Bibel, bare tilpasse den til 
en ny tid. En kan ikke late som om Bibelen 
aldri før har vært oversatt til vårt språk, så 
«ny» skal ikke en bibeloversettelse være. 
Tvert imot bør vi legge vinn på å knytte oss 
til den levende norske bibeltradisjonen som 
finnes i vårt folk.

Bibelspråket
Hvert område av livet har sitt eget ordforråd. 
En medisinsk håndbok kan ikke unnvære 
bestemte faguttrykk. En lærebok har sitt 
vokabular. Poesi og filosofi uttrykker seg 
ikke i avisspråk. Også teologiske verker har 
sin språkform og sine spesielle ord.

Vi har derfor lagt vinn på å bevare de bibel-
ske hovedordene. Her kan spesielt nevnes 
ord som nåde, frelse, rettferdiggjørelse, sjel. 
Vi har beholdt termen kjød når ordet har sin 
spesielle teologiske betydning. Det finnes 
simpelthen ikke noe annet norsk ord som 
kan dekke de hebraiske og greske ekvivalen-
ter. Betegnelsen nådestolen er beholdt. Det 
er ikke noe norsk ord som dekker de hebra-
iske og greske ordet som ligger til grunn. 
Ved bruk gjennom århundrer har det norske 
ordet nådestolen for lengst tilegnet seg den 
spesielle betydningen grunntekstens ord 
står for, og kan betegnes som teknisk term 
for denne meningen. Det samme gjelder en 
rekke andre ord i den gammeltestamentlige 
gudstjenestens vokabular. 
Det kan også være andre grunner for å 
holde på bibeltradisjonens pregnante ord 
og uttrykk. Mange ord og vendinger som 
stadig opptrer i skrift og tale, er av bibelsk 
opprinnelse, og blir brukt også av mennes-
ker som ikke vet hvor ordene stammer fra. I 
vår bibelutgave har vi beholdt slike uttrykk. 
Som eksempel kan vi nevne 1Mos 4:9, hvor 
det står: «Er jeg min brors vokter?» I denne 
formen blir ordet stadig sitert, til tross for at 
en må tilbake til bibelutgaven av 1904 for å 
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finne det igjen. Eller for å ta et annet eksem-
pel: Når endog profan litteratur benytter 
uttrykket «de ti jomfruer», ville det vel virke 
noe fattigslig om bibelteksten skulle tale om 
ti brudepiker.

Navn er vanskelig
Bibelske navneformer har voldt store pro-
blemer. I tidligere norske bibelutgaver har 
navnene som regel vært gjengitt i den greske 
form, slik som de stort sett ble skrevet i den 
gamle greske oversettelse Septuaginta. Det 
hette Esaias, Jeremias, Esekias osv. I senere 
tid har man imidlertid innført navneformer 
som skulle svare bedre til hebraisk skrive-
måte: Jesaja, Jeremia, Hiskia osv. Det kan 
diskuteres hvor klokt dette var. Det er van-
skelig å gjengi de hebraiske navn korrekt. 
De «hebraiske» former som nå er i bruk, er i 
virkeligheten tilpasset europeiske språk, de 
også. 

Det finnes i Norsk Bibel-utgaven tilfeller av 
bevisst inkonsekvens. Vi har for eksempel 
på enkelte steder beholdt ordet ete, som 
vi mener er et godt norsk ord. Likevel er 
spise brukt hvor en mente det passet bed-
re rent stilistisk. På lignende måte brukes 
orde sauer når det er tale om husdyr. Men 
i overført betydning heter det: «Mine får 
hører min røst.» En bevisst inkonsekvens er 
også gjennomført med hensyn til «dobbel 
bestemmelse» og med foranstilt og etterstilt 
eiendomspronomen.

Norsk Bibels oversettelse legger ikke vinn 

på å virke hverdagslig. Det bør være en viss 
høyhet over bibelordets stil. Bibelen skal 
ikke «avsakraliseres», en del av dagligtalens 
vokabular og uttrykksform er tatt i bruk, 
men med stor forsiktighet. Store deler av 
Det gamle testamente er holdt i en høystemt 
poetisk stil, og da kan dette selvsagt ikke 
oversettes til et flatt dagligspråk. 

Bibelteksten er jo en religiøs tekst, og den 
er nedtegnet i et religiøst språk. Slik har 
vi også her i vårt land et religiøst språk, et 
bibelspråk som er knyttet til en bibeltradi-
sjon som går flere hundreår tilbake i tiden. 
Det ville være meningsløst å ødelegge et slikt 
redskap for det bibelske budskap. Derfor 
har vi i vår oversettelse lagt vinn på å bevare 
dette bibelspråket, bare med den største 
forsiktighet har vi søkt å tilpasse det til den 
nye tid.

Oversettelsesprinsipper
Norsk Bibel-utgaven er en konkordant bi-
beloversettelse for så vidt som vi så langt det 
er mulig, oversetter hvert av grunntekstens 
ord med ett begrep på norsk. Men her må 
det tas et forbehold. En viss omskrivning 
vil være nødvendig i enhver oversettelse. 
Språkenes grammatikk og setningsbygning 
er forskjellig. En ord-for-ord-translasjon lar 
seg simpelthen ikke gjennomføre om en skal 
oversette til et korrekt språk. Men idealet 
må være at oversettelsens ord så langt som 
mulig svarer til grunntekstens. 

I andre halvdel av det forrige århundre var 
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imidlertid et nytt oversettelses-prinsipp i 
vinden, det en kaller menings-oversettelse 
eller idiomatisk oversettelse. 

Enkelt uttrykt sies det slik: Vi skal ikke 
lenger oversette ord for ord, men mening for 
mening. Man bør derfor ikke framstille det 
som om en korrekt konkordant oversettelse 
av grunntekstens ord skulle være uforenlig 
med «meningsoversettelse». Tvert imot må 
en god oversettelse til en viss grad være både 
ord-oversettelse og idiomatisk oversettelse, 
den må forene begge disse metoder. 

En oversettelse som vil være oversettelse 
og ikke tolkning, kan ikke gå hvor langt 
som helst for å skape forståelighet. Den kan 
ikke være klarere enn grunnteksten. En 
forståelighet som oppnås ved at en reduserer 
teksten og tar bort det som virker uforståe-
lig, eller som legger inn i teksten forklarende 
utredninger, er ikke lenger ren oversettelse.

Når det gjelder disse problemene, er det 
interessant og viktig at vi har Det nye tes-
tamentes eget eksempel å holde oss til. Her 
finner vi at de mange sitater fra Det gamle 
testamente ikke er «modernisert» og tilpas-
set den «nye tid» eller sitt nye miljø. De er 
ikke overført til et språk som leserne brukte 
i sin dagligtale. De «hebraismer» og dunkle 
uttrykk som mange av nåtidens oversettere 
fjerner fra bibelteksten, ble nettopp gjengitt i 
de apostoliske brever til de hedningekristne 
forsamlinger. 

Ingen må tro at det var mye lettere for disse 
nyomvendte hedninger enn for kristne lesere 
i dag å forstå hva der lå i disse gammeltes-
tamentlige uttrykk og bilder. Det er mis-
forstått hjelpsomhet fra oversetternes side å 
ville presentere bibelteksten på en slik måte 
at den blir mer «enkel» og forståelig enn 
originalen var for dem som først leste den.

Grunntekst og håndskrifter
De bibelske originalmanuskriptene, auto-
grafene, eksisterer ikke lenger. Vi er altså 
henvist til avskrifter, og dem er det mange 
av. Det gamle testamente er blitt avskrevet 
og overlevert både innenfor den jødiske 
synagoge og i den kristne kirke. Dette at 
synagogen har stått som vokter for Det gam-
le testamentes tekster, er meget betydnings-
fullt, særlig med tanke på at ektheten av de 
messianske profetier på denne måten blir 
bevitnet. For øvrig er Det gamle testamentes 
tekst blitt bekreftet på en enestående måte 
ved funnet av Dødehavsrullene.

Det nye testamentes tekst bevitnes av ca. 
5000 håndskrifter, noen av dem er meget 
gamle. Det foreligger flere store pergament-
håndskrifter fra det fjerde og femte århun-
dre, og etter hvert er det kommet for dagen 
mange papyrus-håndskrifter som er enda 
eldre. Et papyrus-fragment med tekster fra 
Johannes-evangeliet kan dateres så langt til-
bake som til omkring år 125 e.Kr., altså bare 
noen få ti-år etter at boken ble forfattet.

Selv om slike funn har stor interesse og 
verdi, bygger likevel vår bibeltekst først og 
fremst på en ubrutt overlevering som har 
pågått helt tilbake til aposteltiden. Det er 
denne levende kristne tradisjonen som har 
overlevert Bibelen til oss. Mens de fleste 
skriftene fra oldtiden er kjent bare gjennom 
noen få sene kopier, bygger bibelteksten altså 
på tusenvis av håndskrifter.

Under arbeidet med oversettelse og revisjon 
har vi gått direkte til grunnteksten både i 
Det game testamente og Det nye testamente. 
Intet er formet uten etter studium av grunn-
teksten. Men for det andre har vi samtidig 
vært oss bevisst å arbeide innenfor den 
norske bibeltradisjon. Derfor har vi – som 
ovenfor nevnt – beholdt de gamle ord og 
uttrykk som bibellesere er vant til, og som 
de vil møte i vår beste oppbyggelseslitteratur 
og i vår salmeskatt.

 Vår bønn til Gud er at denne bibelutgaven 
skal bli til velsignelse for det norske folk.

”Det nye testamentes tekst 
bevitnes av ca. 5000 hånd-
skrifter, noen av dem er 
meget gamle.
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For nokre veker sidan las eg ei over-
skrift i avisa Dagen, som verkeleg 
fanga interessa: -Engelske kirkesam-
funn kan forsvinne helt innen 2062. 

Til vanleg er eg skeptisk til spådommar av 
denne typen, og eg er bortimot allergisk mot 
importerte profetar som kjem med skråsikre 
utsegner om framtida – og spesielt når det 
handlar om Norge. All erfaring tilseier at 
dei ikkje slår til, med det resultatet at – i den 
grad bodskapen blir presentert som å kome 
frå Gud – er det han som står igjen som 
taparen og sjølvsagt også med tapt omdøm-
me. 

Men dette oppslaget hadde altså ingenting 
med Gud å gjera – i alle fall ikkje direkte. 
Forskarar har, slik dei målte auke eller ned-
gang i Korona-smitten, brukt den same mo-

dellen på kristenlivet i England. Modellen/
metoden seier, som kjent, at dersom R-talet 
(= reproduksjonstalet) er over 1, så aukar 
smitte, sjukdom og død i virusets følge. Men 
er R under 1, går smitteomfanget ned, og 
sjukdomen utryddar seg sjølv. 

R-talet for engelske kyrkjesamfunn er pr. i 
dag under 1. Det vil seia at med lik utvikling 
vidare – vel og merke – er alle dagens kjente 
kyrkjesamfunn borte i 2062. Dei kristne 
«smittar» ikkje mange nok. Skal R-talet snu, 
må kvar av oss – i dette tilfellet: kvar kristen 
i England – i snitt rekruttere meir enn ein 
– 1 – Jesu etterfølgjar, i den tida dei har fått 
her på jorda.

Det motsatte av rotfestet
Om vi ei lita stund snur blikket ut i samfun-
net og tida vi lever i, så er det mangt som 

Unsplash; Eugenia.

Egil Morland, presten og professoren,  var vår hovedtaler på Landsmøtet i år. En meget 
god sådan, var deltagernes dom unisont. Vi har fått lov av Egil å gjengi et utsnitt av hans 
taler i bladet – noe vi er glad for. De av dere som deltok i Bergen vil sikkert vurdere 
dette som en ønsket repetisjon, for andre; dere har et par rike sider å se frem mot:

Vår vestlige kulturkrets 
    – rotlaus og nedbroten
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tyder på at ikkje «rotfest og oppbygd», men 
«rotlaust» og «nedbrote», best karakterise-
rer ei tid som vår. Det gjeld slett ikkje berre 
Norge; det gjeld heile den vesterlandske kul-
turen – ser det ut som. Og skulle det visa seg 
at dette er ein for hard dom over tid og sam-
tid, så skal eg vera den første til å gleda meg 
over det. For det er heldigvis motkrefter, 
motstraums krefter, som viser at det nyttar 

å kjempa, forkynna og læra det Paulus her 
skriv til kyrkjelyden: «Når de har teke imot 
Kristus som Herre, så lev då i han». 

Dette «så lev då» er ikkje ei oppfordring 
til introvert kontemplasjon over kva det er 
å vera ein kristen. Det viser ordet Paulus 
brukar her. På grunnspråket seier Paulus 
«peripateite», som betyr «å vandre», bevege 
seg, medan vi talar om og drøftar det som 
ligg oss på hjarta. I gresk historie var dette 
eit filosofisk eller akademisk ideal som går 
tilbake til Aristoteles, som vandra med 
elevane sine under søylegangane i akademi-
et, medan han underviste. Kroppar i rørsle, 
tankar i utvikling. Det skal vi og gjere: Van-
dre i Kristus, ikkje berre reflektere over han. 
Men utfordringane er store. For det skjer ei 
veldig stor kulturell omvelting i desse dagar, 
i desse to første tiåra av 2000-talet.

Dagar då alt skjer
Det bekreftar for meg sanninga i det som 
Vladimir Lenin skal ha sagt i 1917: (Sitat) 

– Det er TIÅR der INGENTING skjer, og 
det er DAGAR då ALT skjer.

Lenin sa dette etter år i eksil. Men då han 
skjøna at det faktisk hadde seg slik, og skjø-
na sanninga i orda, tok han straks toget til 
Petrograd (tidl. St Petersburg). Vi veit korleis 
det gjekk: Revolusjonen kom, og berre sju år 
etterpå – i 1924 – fekk byen sitt tredje namn: 

Leningrad. Revolusjonen la si tunge hand 
over alt liv, all tanke og tru, og millionar av 
menneske gjekk til grunne i svolt og naud i 
Stalins despoti – midt i Europas kornkam-
mer, der dei nedbrytande kreftene har slått 
til på ny i det Herrens år 2022.

Eg trur Lenin hadde rett. Og i dag, ja, nett 
dette året 2022, tør historikarar seia det som 
det tidlegare nesten var eit tabu å hevda, 
nemleg at enkeltindivid spelar ei ufatteleg 
stor rolle når historisk endring skjer. I dag 
kan ein anerkjent historikar seia, utan å bli 
ledd ut, at utan togturen til Petrograd, ville 
historias gang blitt ein annan. Den første 
hendinga skapte nye hendingar, i ein lang 
kjede. Og derfor seier den same historika-
ren ved Universitetet i Oslo (Bernt Hagtvet) 
vidare: Utan Lenin, ingen Stalin og hans 
redselsregime.

Navnet Jesus – skal det viskes ut?
Eg – og dei fleste av dykk – har vore anten 
aktørar i eller tilskodarar til slike hurtige 
endringar i vår eiga levetid. Eg, for min del, 
tok til med mi akademiske utdanning ved 
å studera sosiologi. Den gongen, for meir 
enn 50 år sidan, var det ikkje god latin å 
snakka slik om enkeltmenneske sin betyd-
ning. Gjorde vi det, vart vi kalla idealistar, 
og idealistar hadde lite å stilla opp med 
mot marknadskreftene, produktivkreftene 
og samfunnsmekanismane sin innebygde, 
vitskaplege (ikkje noko mindre!) logikk. 
Idear, kultur, overtyding og tru var sett på 
berre som symbolske uttrykk og forseinka 
etterslep etter den materielle utviklinga. 
Dersom materie og ånd ikkje var på lag, 
var det ånda som måtte tape, sjølvsagt. Og 
derfor tvingast, om nødvendig. Slik vart 
konsentrasjonsleirar og Gulag til. Det er 
denne logikken som enno i dag kan begrun-
ne omskoleringsleirar i Korea og China og 
hjernevask av heile nasjonar i vårt geografis-
ke nærområde. Dei veit jo ikkje sitt eige 
beste, stakkar.

Så noko er altså annleis, og til det betre, 
samanlikna med mine første studieår. Dét 
skal vi vera glade for. Tenk på Jesus, til dø-
mes. Ja, «kom vår Herre Jesus Kristus i hug», 

”Kroppar i rørsle, tankar i 
utvikling. Det skal vi og gjere: 
Vandre i Kristus, ikkje berre 
reflektere over han. 
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som apostelen seier. HAN er jo det fremste 
eksempelet på at noko langt meir enn ein 
politisk revolusjon eller ei samfunnsom-
velting fann stad. Med han kom det eit før 
og eit etter. Midt i historia står krossen. 

Historias gang kom til å snurra rundt den 
nye tidsrekninga. Inntil i dag, i alle fall. For 
i dag seier mange politisk korrekte univer-
sitetslærarar ikkje «etter Kristus» lenger, 
eller skriv e.Kr. Dei skriv og seier e.v.t., det 
er utlagt: etter vår tidsrekning. Spora til den 
fortida vi gjerne vil identifisera oss med, skal 
gjerast utydelege.

Noko av det mest tankevekkjande i denne 
prosessen er at den ideologiske motstan-
den vi trudde var nokolunde fast forankra 
i mange såkalla verdikonservative parti, 
har forvitra. Den finst ganske enkelt ikkje 
lenger. 

Gideon har møtt motstanden
Eg veit jo at Gideon har møtt nokre smellar 
siste året. Arbeidet vert ikkje så positivt vur-
dert lenger. Mens vi før kunne høyra: - Det 
gjer då inga skade om ungdomsskuleelevar 
får eit gudsord med på kjøpet når dei les det 
NT på engelsk, så er haldninga no tvert om: 
- Jo, det gjer faktisk skade, om ikkje på folk, 
så i alle fall på prinsipp. Bergens Tidende, 
som originalt nok har slutta å skriva leiar-
artiklar – om det ikkje gjeld svært viktige 
profilsaker – fann denne saka så viktig at 
dei måtte gjera eit unnatak, også det for 
berre nokre veker sidan: - Utdeling av bibler 
hører ikke hjemme i skolen, var overskrift og 
konklusjon. 

Nett den dagen eg sette meg ned for å førebu 
dette føredraget, las eg i ei avis at ein kristen 
konferanse var kansellert i Oslo. Bodskapen 
deira var ikkje «forenlig» med dei verdiane 
institusjonen dei skulle leiga (!) rom hos, 

hadde. Så då så. Det er frå slike hendingar 
begrepet «no platforming» har oppstått: Det 
som ikkje passar med vår tids toleranseideal 
(ser de ironien?), skal ikkje få sleppa til i det 
offentlege rommet. 

Det skjer overalt: Ordføraren i Liverpool 
vil ha vekk reklamen for Frank Graham sin 
møteserie på bussane. For han er ein «hat-
predikant». Og busselskapa har fått beskjed 
om å undersøkja om byen sine såkalla 
toleranseverdiar kan tola reklame for evan-
geliske møte. I beste Stalin- og Hitler-ånd 
vert bøker plukka ut av den litterære kanon 
i enkelte vestlege land. Det er som i George 
Orwells roman 1984 (skriven i 1948): Fortida 
vert endra når ho ikkje passar inn i notida 
sine ideal. 

Eit anna eksempel: Forfattaren av Harry 
Potter-bøkene vart ikkje invitert til filmane 
sin store reunionsfest, fordi ho hevdar at det 
berre finst to kjønn. Skodespelarane som 
blei verdsberømte og rike p.g.a. hennar – 
J.K. Rowlings – bøker, vender henne ryggen, 
og uttalar fromt at dei vonar at interessa for 
filmane ikkje får lida når forfattaren har 
slike antikverte haldningar.

Dette skjer overalt, som når 6-åringane i 
Finmark og Troms vert stigmatiserte der-
som foreldra set seg imot at dei skal gå som 
levande reklamar for organisasjonen Fri sin 
regnboge. For mangfaldet er rett nok stort, 

men ikkje så stort at gamle, prøvde, kristne 
verdiar passar inn. Det skjer med universi-
tetslærarar som vert truga med oppseiing og 
med parlamentarikarar som siterer Skrifta, 
og dermed rettsforfølgde. Det skjer på alle 
tenkelege område. Det siste er at til og med 
feministar som seier at den nye ideologien 
er eit tilbakeslag for kvinners rettar, vert 
saksøkte.

” ...men ikkje så stort at 
gamle, prøvde, kristne 
verdiar passar inn.

”Spora til den fortia vi gjerne 
vil identifisera oss med, skal 
gjerast utydelege.
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Det som skremmer meg mest er i og for seg 
ikkje at det skjer, men at det som skjer ser ut 
til å gå under radaren hos det store fleirtalet 
i vårt folk, tilsynelatande også i store delar 
av kristenfolket. Og det er altså mi inder-
legaste overtyding at det aller meste av det 
som eg no har nemnt, er eksempel som bryt 
ned og som demonstrerer at vår samtid er 
i ferd med å bli rotlaus, ikkje grunnfest, og 
demontert, ikkje oppbygd.

Paulus til kyrkja
Å ta imot Kristus, leva i han, rotfeste i han 
og oppbygde i han, er ei varig, kontinuerleg 
hending. Apostelen oppfordrar ikkje til eit 
moralsk eller etisk liv i Kristus som er noko 
anna eller eit tillegg til det å tru på han. Nei, 
det er ei einaste, samtidig hending. 

Sanninga i dette går fram av eit uttrykk som 
vi treffer på ikkje berre her, men overalt i 
Kolossarbrevet. Paulus seier det rett ut: «For 
i hans kropp bur heile guddomsfylden, og i 
han, som er hovudet for alle makter og ånd-
skrefter, har de fått denne fylden.»

Eit sakralt fellesskap mellom Kristus 
og hans kyrkje
Det var ikkje risikofritt den gangen! Det må 
vi slett ikkje tru. Desse byane i Litle-Asia/
Tyrkia var romerske provinsar, der keisar-
kulten var innarbeidd, med eit statleg krav 

på det enkelte individ. Jødane hadde på si 
side fått til ein særavtale med romarane, 
som gjorde at dei slapp plikta om å tilbe kei-
saren. I sitt religiøse mangfald med mange 
gudar, kunne romarane akseptera ei tru til, 
med sitt særlege kjenneteikn, omskjeringa. 
For den truga ikkje statens interesser. 

Men no kom ei anna «sekt», som korkje 
ville tilbe keisaren, eller late seg omskjera og 
inngå som ein del av jødedommen. Kanskje 
det var noko så «lite» som dette det no stod 
om, og som er bakgrunnen for brevet? Som-
me kan ha tenkt som så: «Vi kan vel også la 
oss omskjera, ja, bør vi ikkje det, for å visa 
kor gudfryktige vi er?» - Nei, seier Paulus. 
De som har fått denne fylden i Kristus, det 
vart også omskorne i han, men ikkje av 
menneskehender. De var døde på grunn av 
misgjerningane og dykkar uomskorne kjøt. 
Men Gud gjorde dykk levande med Kristus 
då han tilgav oss alle våre misgjerningar 
(2.13). 

Og derfor er det at Paulus alt i det første 
kapittelet her i Kolossarbrevet, slik som han 
gjer det gjennom heile Filipparbrevet, skriv 
om gleda han har over å få lida med Kris-
tus. Og derfor skriv han at vi skal la takken 
fløyma! For ei utfordring! For ein prøve! Dét 
er perspektivet vi skal få sjå alt dette som 
skjer rundt oss i. Derfor, og berre derfor, er 
det håp.

Foto: Timothy Eberly, Unsplash.com
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Det ble trening og drøs med legging av 
nytt forsterket gulv på hovedlageret 
i Dusavik ved Stavanger torsdag 20. 
oktober. 

Fra området hvor alle pallene må rulles over 
for å kunne heises opp eller ned mellom 
etasjene på hovedlageret, var det blitt store 
skader. Erling Reilstad, som har tatt ansvar 
for forsendelsene fra lageret vårt hos Håland 
Instrumentering AS i Dusavik, oppdaget 
skadene. Han forberedte lokalet og kalte 
sammen en dugnadsgjeng en torsdags kveld. 

Det knaket godt i underlaget hver gang de 
tyngste pallene ble rullet over gulvet. Et nytt 
lag nr 2 med 22 mm sponplater på toppen 
av det ekisterende 22 mm, vil forhindre flere 
«knekker», som det nå var to steder. 

Oddbjørn Wetteland, Egil Seldal, Per Inge 
Langeland, Helge Vatland, Terje Fauske og 

Henning Andersen deltok under ledelse av 
Erling Reilstad.

Nytt forsterket gulvdekke på 40 kvm er nå 
på plass. Og alle pallene ble heist opp igjen 
på messainene/2. etasje før dugnadsgjengen 
gikk hjem etter 3 timers innsats.

Nå som det er lett og trygt å få ned paller 
igjen er det bare å få fart på utdelingene 
rundt om i vårt langstrakte land. Folk hun-
grer etter det gode budskapet om Jesus sin 
godhet og kjærlighet, det vet vi!

Lagergulv reparert i Dusavik

REGION ØST

REGION VEST

Einar Grandal, vår tilsynsmann i Sarpsborg skriver til oss:

Guds kraft til frelse nå!
Gideonitter, vi ber om fremgang i den nye 
Innlandet avdeling, for en ny glød for Jesus 
som er Ordet!

Se Jesus er med dere alle dager Salme 12, 7. 
Herrens Ord er et rent Ord, som sølv renset i 
jordovn, 7 ganger renset! 

Vi har nylig delt ut storstilte testamenter til 
et formiddagstreff 26 stk., 15 til en ungdoms 
klubb i Rakkestad, 8 personlige testamenter 
til ufrelste og 136 skole-testamenter til en 
ungdomsklubb i Saltnes. 

Videre skal vi til Høyskolen i Østfold, avde-

ling Halden for å møte elever utenfor skolen. 
Delte ut 51 testamenter til Borg Videregåen-
de skole med 8 andre morsmål. Bibel-appen  
i testamentene har jo 1800 språk nå, da blir 
nye landsmenn glade. De slår det straks inn 
på mobiltelefonene sine og gjerne på sitt eget 
morsmål, uansett om de er troende, vantro 
eller tilhører andre -ismer.

Men ordet er en GUDS KRAFT TIL FREL-
SE NÅ! Vi ber for dem, velsigner dem, og 
vitner frimodig i Jesu navn! Motstand reiser 
seg nå som før. Men Gud åpnet har troens 
dør; Halleluja! 
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DAGLIG 
BØNNE KALENDER

med Bibel-leseplan

I korthet fra kontoret :

Samtykke
I oktober mottok du en melding, sendt fra 
vår medlemsdatabase, med forespørsel om å 
gi Gideon sitt samtykke til å sende ut e-post 
- SMS - og Gideonbladet i posten til dere alle 
sammen. Dette er tiltak for å etterfølge per-
sonvernreglene som myndighetene har satt. 

Dessverre finnes det svindlere som etter-
ligner slike. Vi forstår derfor at man kan 

vegre seg for å åpne linken som fulgte med 
meldingen vår.

Hvis du er i tvil om du har fullført registre-
ringen, ta gjerne kontakt med Kjersti på tlf. 
67 13 95 20, eller send en e-post til 
gideon@gideon.no el. post@gideon.no,  
så sender vi en ny forespørsel til deg. Vår 
forespørsel ser slik ut:

Kjære .........................,
The Gideons International in Norway ber om ett eller flere samtykker fra deg.
Trykk her for å se disse samtykkene slik at du kan velge om du vil gi dem.
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l Vi minner om at avdelingene har tre for-
ventninger fra Landsstyret og TGI i løpet 
av høsten:
1. Alle kirker og evangeliske forsamlin-

ger og frikirke skal besøkes eller på 
annen måte kontaktes, for at vi kan 
orientere om Gideon og minne om 
den kollekt-søknad de har mottatt. 

2. Avd. formann eller en fra styret skal 
kontakte hvert eneste medlem, menn 
og kvinner, èn gang i året for å høre 
hvordan det står til og få vite litt om 
deres mulighet for å hjelpe til i arbei-
det.

3. Hvert medlem i Gideon og Auxiliary 
skal forsøke å få delt ut ett individuelt 
Nytestamente, hver uke, året i gjen-
nom – med andre ord 52 eksemplarer 
av Guds Ord.

l Kåre Nordpoll, Nordfjord avdeling, er 
nylig utnevnt til medlem av ICC-komit-
téen. Det er de som leder arbeidet i alle 
landene som ikke selv kan finansiere 
Bibler eller har en administrasjon.

l Nåværende Generalsekretær har aksep-
tert styrets anmodning om at han forlen-
ger sitt arbeid frem til 1.8. 2023, slik at de 
får lengre tid til en ny rekrutterings-pro-
sess. Vi ber om Guds assistanse i denne 
viktige oppgaven.

l Vi har et mål om å dele ut 30.000 Bibler 
og Nytestamenter frem til Landsmøtet i 
juni. Vi ligger godt an på dette tidspunkt. 
For din langtids-planlegging:  
Landsmøtet holdes 23.– 25. juni 2023, 
på Soria Moria i Oslo.

Bønnekalenderen
Sammen med Gideonbladet denne gangen, 
finner du Gideons nye Bønnekalender. Bruk 
gjerne denne for å ta med både Gideonar-
beidet i Norge, og i resten av verden, i dine 

bønner. La deg motivere 
av at mer enn 250.000 
medlemmer i 200 land har 
lignende bønneemner.
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Tidligere i høst, oppdaget en lege at det 
manglet testamenter ved kapellet på syke-
huset. Hun er datter av kjente gideonitter, og 
skjønte at dette må der gjøres noe med. 

Hyllen som er i gangen utenfor kapellet ble 
fylt opp med forskjellige typer. Og det gikk 
ikke lenge før mange av disse forsvant. 

Fredag 7/10 var Heidi Jekteberg og jeg til-
bake godt utstyrt med diverse små og store 
testamenter. Vi hadde en fin samtale med en 
av sykehusprestene. Han valgte ut de han så 
de hadde mest behov for. Han var også glad 

for ukrainske nytestamenter, ettersom det 
nå var pasienter fra Ukraina på sykehuset. 

Vi fylte opp hyllen på nytt og har nå avtale 
om at han tar kontakt når de trenger påfyll.

Det vår bønn at disse testamentene blir lest. 

Kirsten H. Langeland 

Testamenter 
til Stavanger 
universitetssjukehus

REGION VEST

Vitnesbyrd fra Haraldsplass Diakonale Sykehus
For noen år siden var to gideonitter, Stein Arne Haugland og Arnold Lærum fra 
Bergen, på Haraldsplass Diakonale Høyskole for å dele ut nytestamenter.  

- Hyggelige og vennlige studenter – 80 testa-
menter ble utdelt – flere hadde fått tidligere, 
forteller Stein Arne Haugland. Det ble en 
utdeling til inspirasjon og glede! Dagen etter 
lå det en hyggelige melding på vår Face-
book-side fra en av studentene:

«Jeg vil bare dele to vitnesbyrd med dere og 
takke dere, for at dere kom og delte ut bibler 
på skolen min i går. Dere delte ut små hvite 
bibler som passet perfekt i en sykepleiers 
lomme. En i klassen min tok imot Bibelen. 
Hun ble så glad og delte med oss andre at 
hun hadde begynt å stille spørsmål om hva 
som var meningen med livet. På grunn av at 
dere kom til oss i går, fikk vi en kjempefin 
samtale rundt dette. Jeg håper og ber om 
flere samtaler framover. 

Jeg la Bibelen jeg hadde fått av dere i sekken 
og glemte helt at den var der.

I praksis i dag var det en eldre, syk dame 
som delte at hun trodde på Jesus. Etter aå ha 
snakket litt, ble jeg minnet på at jeg hadde jo 
Bibelen jeg fikk av dere i sekken. Jeg hentet 
den og fikk lese flere salmer for henne. Det 
ble noen sterke minutter der Gud var med 
sitt nærvær. Hun sa at dette måtte ha vært 
et under. Hun takket meg så mye for at jeg 
hadde lest i Bibelen for henne. Jeg kan ikke 
beskrive hvor takknemlig hun var. Derfor 
må jeg takke både Gud og dere for at dere 
kom med bibler til oss! Gud har nå åpnet 
flere dører og berørt flere folk! Tusen takk!» 
Ikke rart at vi gideonitter blir glade av å høre 
slike tilbakemeldinger!
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Helsemisjonskonferansen fant sted 
på Utsyn misjonssenter på Finnøy i 
Rogaland fylke den 2. – 4. september. 
Konferansen arrangeres av NKLF – 
Norges kristelige legeforening – annen 
hvert år. På grunn av pandemien ble 
det denne gangen tre år siden forrige 
konferanse, som ble arrangert i no-
vember 2019  i Trondheim. 

Tema for årets konferanse var: 
På Guds hjerte
Konferansen samler kristent helsepersonell 
og studenter, fra hele landet. Felles for dem 
er at de ønsker å bruke livet sitt i Herrens 
tjeneste både som enkeltpersoner og som 
profesjonelle. Helsemisjon i vid forstand, lo-
kalt og globalt, stod sentralt på konferansen.

Reidun Kalleklev Grindheim, vår flotte 
leder, og undertegnede fikk anledning til å 
stå på stand og representere damearbeidet i 
Gideon Det ble en flott og velsignet opplevel-

se. Vi fikk mange fine samtaler med flere av 
deltakerne. Mange var kjent med det arbei-
det vi driver. For andre var det ukjent. Vi 
benyttet tiden til å fortelle om arbeidet vårt 
med utdeling av testamenter til pasienter og 
helsepersonell på helse – og utdanningsinsti-
tusjoner. Flere av deltakerne fikk med seg et 
eksemplar av det hvite testamentet.

Det er oppmuntrende å se at ulike profesjo-
ner og aldersgrupper møtes her og fokuserer 
på hvordan en, i vår tid, kan være en Jesu 
etterfølger i liv og virke. Spesielt gledelig var 
det  å se så mange unge som deltok.

En ung kirurg, Matt, opprinnelig fra 
England, hadde en kort presentasjon av 
de forskjellige utstillerne. Han delte med 
forsamlingen at han selv hadde fått sin første 
Bibel – et testamente – på en familieleir han 
og familien hans deltok på da han var 13 år 
gammel. Bedre omtale kunne vi ikke ha fått. 
Nok en bekreftelse på at arbeidet vårt nytter 
og bærer frukt.

Aud O. Jekteberg Nordpoll

Helsemisjonskonferansen 2022

Aud Jekteberg Nordpoll sammen med datteren Kjersti J. Nordpoll, lege ved Stavanger universitetssjukehus.
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- Jeg er en helt alminnelig kristen, som nå 
har rukket å bli 56 år. Jeg har alltid hatt en 
stor interesse for Bibelen. Når det gjelder 
hvordan jeg ble et Guds barn kan jeg fortel-
le: Jeg var søkende høsten 1983, og fikk da 
plutselig et sterkt ønske om å lese Bibelen. 
Derfor spurte jeg mine foreldre om jeg kun-
ne få en Bibel i julepresang. Det fikk jeg, og 
jeg begynte straks å lese fra 1. Mosebok og 
utover. Etter et par måneder kom jeg til det 
sted i Romerbrevet (kap. 10:9), hvor det står: 
«For hvis du kan bekjenne med din munn 
den Herre Jesus, og kan tro i ditt hjerte at 
Gud har oppreist ham fra de døde, skal du 
bli frelst.» Jeg visste på det tidspunkt at jeg 
oppfylte dette kravet! Og jeg bad Gud tilgi 
meg mine synder i Herren Jesu Kristi navn. 
Straks ble jeg fylt med en stor fred og glede 
i mitt indre, og en visshet om at jeg var et 
Guds barn.

De fleste bibeloversettere både hjem-
me og ute stiller gjerne med en dr.grad 

i teologien, andre med tilsvarende aka-
demisk nivå fra de filologiske fakulte-
ter. Men du er litt alternativ i så måte, 
Morten?
- Man kan lære seg mange ting om Bibelen 
og bibeloversettelse uten å måtte ha en aka-
demisk utdannelse, dessuten har jeg under-
vist i arbeidet (som nå har pågått i 27 år), og 
fått stor erfaring som oversetter av nettopp 
Bibelen. 

Hvor krevende er det å oversette en så 
stor bok fra King James 1611, til norsk, 
og når begynte du med dette arbeidet?
- Det er et særdeles krevende arbeid. 
Troskap mot grunnteksten er av den største 
viktighet. King James 1611 er en svært bok-
stavtro oversettelse av grunnteksten. Bibelen 
er en hellig bok, og vår kulturbok. Derfor 
må den behandles med den aller største 
varsomhet og respekt. En bibel-oversettelse 
bør altså etter min mening ha et høytidelig 

Norsk Bibel, Bibelforlaget (Hermon Forlag) og 
Bibelselskapet sine oversettelser er de tre kjente. 
Men det finnes flere som den Bibel-lesende del av 
befolkningen har mindre kunnskap om. En av dem 
som skiller seg positivt ut er den som kom i 2003 
og som Morten Gjemlestad står bak. Vi hører 
forlydende om at han er i gang igjen for å revidere 
denne versjon av Boken. Og han gjør det trass i at 
hans første har fått en god mottagelse. Hvem er 
denne personen som har gjort det til en livs-
oppgave å finne frem til en bedre oversettelse til 
norsk av Guds Ord,-  hva driver ham og hvordan 
makter han å løse denne formidable oppgaven?

Steinar A. Hopland

Er dette den beste 
Bibel-oversettelsen?
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språk. Det var i 1995 at jeg bestemte meg for 
at jeg ville oversette King James fra 1611 til 
norsk. Åtte år senere (2003), ble boken tryk-
ket i USA, og deretter sendt i containere til 
Norge for gratis utdeling til den som måtte 
ønske seg denne Bibelen.

I hvor stort opplag?
- 20 000 Ny-testamenter, og 10 000 Bi-
bler. Det må nevnes at jeg fikk god hjelp 
fra baptister i USA, både med økonomisk 
og moralsk støtte. Biblene og Ny-testamen-
tene ble trykket i Milford, Ohio, gjennom 
misjonsorganisasjonen Bearing Precious 
Seed. Alle disse Biblene og ny-testamentene 
er nå utsolgt, og jeg håper at jeg blir ferdig 
med den nye oversettelsen av KJV om ikke 
så mange måneder, slik at denne Bibelen 
kan bli trykket i løpet av 2023. Arbeidet ble 
påbegynt i 2012. Men dette arbeidet tar som 
sagt tid. Det er fortsatt en del ting som må 
gjennomgås før bibeloversettelsen anses som 
god nok til å bli trykket. 

I arbeidet med den opprinnelige King 
James-oversettelsen den gangen var det 47 
av Englands klokeste hoder innen teologi og 
bibelspråk som var i sving. Den norske over-
settelsen av KJV, som ble trykket i 2003, er 
en mer idiomatisert oversettelse av grunn-
teksten enn den originale KJV-oversettelsen 

er, men oversettelsen er 100% tro mot den 
originale KJV-oversettelsen i mening alle 
steder. Min nye oversettelse av KJV 1611 har 
som mål at den skal være en like bokstavtro 
oversettelse av grunnteksten som den origi-
nale KJV-oversettelsen er. Det betyr at den 
har en større kontakt med grunnteksten enn 
2003-oversettelsen. Trinitarian Bible Society 
skal være samarbeidspartner denne gang. 
Dette er en gammel protestantisk organisa-
sjon, som i 150 år har arbeidet med overset-
telser av Skriften som er basert på Textus 
Receptus, for å sikre at Bibelen kommer ut i 
en «uncorrupted version».

Vil enkelte lesere oppleve dette som en 
litt umoderne språkdrakt?
- Det kan jo hende. Men det må ikke over-
styre arbeidet, slik at man blir mer opptatt 
av dem som skal lese bibeloversettelsen, enn 
det å være tro mot grunnteksten. Da er vi på 
ville veier. Jeg ser f.eks. at noen oversettelser 
opererer med «søsken» der det faktisk står 
«brødre» i grunnteksten. Bibeloversettere 
må være tro mot grunnteksten, og ikke 
opptre som redaktører eller eksegeter under 
arbeidet. Det ville jo være helt utenkelig at 
noen utgivere skulle begynne å endre på 
Henrik Ibsens språk eller de andre av våre 
verdenskjente forfattere. Hvorfor kan man 
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da tillate seg det når det gjelder den mest 
utbredte og viktigste bok som er skrevet?

Et kanskje banalt spørsmål, Morten;  
vil flere som leser en mer korrekt 
oversatt Bibel komme til troen? 
- Guds ord er virksomt, det skaper og har 
en opplysende funksjon. Det alene formidler 
den sanne gudserkjennelse. Uten Guds ord 
kan mennesket ikke nå frem til sann selvfor-
ståelse. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd 
er sannhetens Ånd, og derfor kan Han bare 

bære vitnesbyrd om det som er sant, det vil 
si rett oversatt i en bibeloversettelse. Så det 
er absolutt av stor betydning at man leser en 
korrekt oversatt Bibel! Leser vi Åp. 22, 18-19, 
ser vi at vår Herre Jesus Kristus er svært 

tydelig på at endringer av Ordet er noe Han 
ikke tolererer. Dette er en av de siste meldin-
ger til oss i boken, og må betraktes som en 
befaling direkte fra Guds hjerte!

Og i dette, oppfatter vi, ligger også noe av 
Morten Gjemlestads motivasjon for å ha tatt 
på seg denne enorme livsoppgaven. Og så 
vil det være delte meninger om helt korrekte 
oppfattes som et for uvanlig språk. Denne 
enslige oversetter som sitter på Sagene i Oslo 
fordypet over Skriften, i år etter år, etter at 
Gud kalte ham til jobben, har uansett utført 
en bragd i det stille. Og han har skaffet seg et 
nettverk av kompetente mennesker i USA og 
andre steder som diskusjonspartnere.

Vi er mer enn imponert. Og kommer på et 
Ord som gjerne ikke treffer helt, men likevel, 
i 1.Tess 4,11 «Sett deres ære i å leve i stillhet, 
og å ta vare på deres egne ting og arbeid med 
deres hender, slik som vi bød dere.»

Måtte Gud velsigne arbeidet og bøkene som 
er blitt resultatet av det.

”Så det er absolutt av stor 
betydning at man leser en 
korrekt oversatt Bibel!

Et lite utsnitt fra denne oversettelsen
Rom. kap. 8:

8DER er altså nå ingen fordømmelse 
for dem som er i Kristus Jesus, som 

ikke vandrer etter kjødet, men etter 
Ånden.
2 For den lov av livets Ånd har i Kris-
tus Jesus gjort meg fri fra syndens og 
dødens lov.
3 For hva loven ikke kunne gjøre, i 
det den var svak gjennom kjødet, Gud, 
sendende sin egen Sønn i syndig kjøds 
likhet, og for synd, fordømte synden i 
kjødet;
4 at lovens rettferdighet måtte bli opp-
fylt i oss, som ikke vandrer etter kjødet, 
men etter Ånden.

5 For de som er etter kjødet, har kjø-
dets ting i tanke; men de som er etter 
Ånden, Åndens ting.
6 For å være kjødelig sinnet er død; 
men å være åndelig sinnet er liv og fred.
7 Fordi det kjødelig sinn er fiendskap 
imot Gud; for det er ikke Guds lov un-
derdanig, kan heller ikke være det.
8 Så de da som er i kjødet, kan ikke 
behage Gud.
9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, 
hvis så er at Guds Ånd bor i eder. Men 
om noen ikke har Kristi Ånd, er han 
ingen av hans.



Si allting til Jesus
Mathilde Wiel-Øjerholm

Si allting til Jesus, Han kjenner deg så vel,
Han vet hva som engster og trykker tungt din sjel!
Om dine beste venner deg enn kan misforstå,
Din Jesus deg dog kjenner, til Ham du trygt kan gå!

Blir livsvegen ensom og tornefull og trang,
Å, si det til Jesus, han vandret den en gang!
For Han din venn vil være så du ei ensom går,
Vil dine byrder bære, og lege dine sår.

Den ringeste småting som kommer i din vei,
Å, si det til Jesus, så vil Han hjelpe deg!
Nei, intet er for lite din Frelser å betro
Å, si det kun til Jesus så får ditt hjerte ro!

Si allting til Jesus
Noen lesere vil dra kjensel på denne setningen fra 
den korte, noen vil si, litt enkle salmen. Den har 
en fredelig og harmonisk stemning, i dyp kontrast 
til omstendighetene rundt forfatteren. Haldense-
ren Mathilde Wiel-Øjerholm som skrev ned disse 
ordene i 1881 hadde en familie som holdt seg med 
tjenestepiker. En av disse, viste det seg etter man-
ge år, hadde drept hennes foreldre med arsenikk. 
Hun selv hadde fått giften blandet i sin havresuppe 
og blitt funksjonshemmet. Tjenestepiken Sofie ble 
tiltalt og dømt for sine grove forbrytelser og hen-
rettet. Det hører med til historien at drapskvinnen 
tok imot Jesus like før halshuggingen, og ble tilgitt 
av Mathilde. Hun mistet sine foreldre, og sin egen 
helse. Mathilde Wiel-Øjerholm skrev mange fine 
salmer, den mest kjent er denne:
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Bibelselskapet reviderer Bibel 2011. 
Bibelskapet kaller revisjonsarbei-
det en «finsliping av Bibelen». Ordet 
«finsliping» tilsier at dette ikke er en 
omfattende revisjon, men heller en 
lett, justert utgave av Bibel 2011. Det 
tiltenkte året for lansering er 2024. 

I denne revisjonen er det særlig oversettel-
sen av Det nye testamente som revideres. 
Grunnen til denne prioriteringen er at 
NT-oversettelsen i Bibel 2011 i større grad 
enn oversettelsen av GT bærer preg av å 
være en revisjon av Bibelselskapets forrige 
oversettelse, NO78/85. 

Arbeidet med Bibel 2011 startet nemlig som 
en varsom revisjon av NO78/85. NO78/85 
var igjen en revisjon av NO78. Mestepar-

ten av arbeidet med å revidere NT-delen av 
NO78/85 ble fullført i 2005, og ble publisert 
som NT05. NT05-oversettelsen ble igjen 
revidert i perioden fra 2005–2011, da begge 
testamentene ble publisert samlet som Bibel 
2011. 

Lettlest Bibel, men er  
oversettelsen riktig?
Valget om å revidere Bibel 2011, fremfor 
å nyoversette kildeteksten, betyr at den 
nåværende revisjonen («finslipingen») er 
den fjerde revisjonen siden NO78 ble utgitt. 
Dermed er det altså over 40 år siden Bibel-
selskapet har publisert en ny oversettelse 
av NT, som altså ikke har startet som en 
revisjon. Likevel er det ingenting som tyder 
på at en nyoversettelse av NT kommer med 
det første. Det henger nært sammen med at 

Finsliping av Bibelen 
– Bibel 2011 revideres

Fra vår Gideonvenn Morten 
Beckmann, førsteamanuensis 
i religion ved Universitetet 
i Agder, har vi fått en inter-
essant orientering om en 
ny-utgivelse som kommer om 
et par år. De som har vært 
med en stund vet at Morten 
er familiært knyttet til Gideon, 
i flere slektsledd.
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Bibelselskapet i stedet prioriterer arbeidet 
med å lage en lettlest Bibel, der oversettelsen 
av Lukasevangeliet allerede foreligger. Prin-
sippene som ligger til grunn for revisjonen 
(«finslipingen»), er de samme som for Bibel 
2011, men målet er altså å følge dem tettere 
enn det som ble gjort under arbeidet med 
NT-oversettelsen i Bibel 2011. Prinsippene 
er å skape en mer konkordant oversettelse, å 
ta vare på bibeltekstens metaforer, å innføre 
større språklig pregnans (færre omskriv-
ninger), og modernisere språket, slik at det 
kommuniserer nært og direkte. 

Det har også vært et prinsipp å bruke et 
kjønnsinkluderende språk, dvs. et språk som 
ikke tilslører kjønnsinkluderende trekk i 
kildeteksten. Samtidig har det også vært et 
prinsipp å vise troskap mot fremmed kultur, 
dvs. å hente fram momenter i tekster som 
gjør kulturelle forhold i tekstens opprinneli-
ge kontekst synlig. 

Alle disse prinsippene gir oversetterne 
mange forpliktelser. I hvilken grad klarer de 
å etterleve dem? Siden denne revisjonen kun 
er en «finsliping», har det ikke vært mulig 
for revisjonsteamet å gå over hele NT. De 
har måttet prioritere tekster. Tekstene som 
har blitt prioritert, er særlig de som har blitt 
utsatt for kritikk og drøfting av bibelforskere 
i de elleve årene Bibel 2011 har vært ute på 
markedet.

Det er interessant å se på hvilke tekster som 
blir endret, og hva endringene kan inne-
bære for forståelsen av bibelteksten. Det er 
viktig å presisere her at disse «smakebitene» 
ikke er presentasjon av endelige endringer 
i bibelteksten, men en høring for å få tilba-

kemeldinger fra en bredde av kirkelandska-
pet før Bibelselskapet lander ny bibeltekst. 
Overordnet vil jeg karakterisere de foreløpi-
ge endringene som de mest radikale Bibel-
selskapet noensinne har gjort – særlig med 
hensyn til hvilken lære man kan utlede fra 
bibelteksten. 

Dersom Bibelselskapet lander på valgene 
som jeg nå vil presentere, er det ingen tvil 
om at de publiserer en mer «åpen» Bibel – 
en bibel som ikke sikrer tolkningen tydelig 
for leseren, men som heller tilrettelegger 
Bibelen for fortolkning. Dermed blir leseren 
i større grad invitert med inn som fortolker. 
Det kan være krevende, men samtidig er det 
spennende at leseren i større grad blir tatt 
på alvor. Konsekvensen av at Bibelen nå kan 
bli mer åpen er at oversettelsen blir mindre 
tydelig på læremessige spørsmål – særlig 
gjelder dette i tekster om Jesus, såkalte kris-
tologiske tekster, og i synet på fortapelsen. 

Er ordet fortapelse for sterkt?
La oss begynne med de foreslåtte endringene 
i «den lille Bibel», Johannes 3,16. I nåværen-
de versjon av Bibel 2011 lyder teksten som 
følger: «For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.» I det foreslåtte endrings-
forslaget er «ikke skal gå fortapt» endret til 
«ikke skal gå til grunne». 

Uttrykket «å gå fortapt» tror jeg for de fleste 
lesere vil bli forstått som en eller annen 
form for fortapelse. «Å gå fortapt» er der-
med synonymt med en tung teologisk term, 
fortapelsen. «Å gå til grunne» er – etter min 
mening – et mer åpent og flertydig uttrykk 
som ikke umiddelbart er like synonymt til 
«fortapelse» som hva «å gå fortapt» er. Det 
greske verbet som ligge til grunn for over-
settelsen (apollymi/apollymai) kan nettopp 
bety «å gå tapt» eller «å gå til grunne». Hva 
dette i sin tur betyr, er et teologisk spørs-
mål – som nå i endringsforslaget står mer 
åpent enn tidligere. Bibelselskapet har ikke 

”Siden denne revisjonen kun 
er en «finsliping», har det 
ikke vært mulig for revisjons-
teamet å gå over hele NT.



presentert flere eksempler enn forslaget i Jo-
hannes 3,16, men det er å forvente at «å gå til 
grunne» vil erstatte «å gå fortapt» i mange 
tilfeller – bortsett fra i de tilfellene der ordet 
står som en kontrast til frelse. 

Tekster om Jesus
En del tekster om Jesus er også foreslått 
endret. Blant annet Kolosserne 1,15, som 
har tung dogmehistorisk tolkningshistorie i 
spørsmålet om Guds sønn er født eller skapt. 
I Bibel 2011 var oversettelsen sikret i tråd 
med læren om at Jesus er født, ikke skapt 
(den nikenske trosbekjennelsen). Siste delen 
av verset lyder i Bibel 2011: «Han er den 
førstefødte, før alt det skapte». I endrings-
forslaget er dette gjengitt som «all skapnings 
førstefødte» – noe som igjen er et mer åpent 
uttrykk – i tråd med tvetydigheten som 
foreligger i kildeteksten. 

En tilsvarende kontroversiell tekst er Ordsp 
8,22 – som av de tidlige kristne ble lest som 
en beskrivelse av Guds sønn (som Visdom-
men) før han kom på jorden. I Bibel 2011 var 
dette (på tilsvarende måte som i Kol 1,15) 
sikret teologisk, ved at gjengivelsen frem-
hevet Visdommen som født, og ikke skapt: 
«Herren bar meg fram som sitt første verk». 
I endringsforslaget heter det nå «Herren 
skapte meg ved begynnelsen av sin vei». Det 
hebraiske verbet qanah var på tilsvarende 
måte gjengitt som «skapt» i 1930-overset-
telsen og i NO78. «Skapt» er nå gjeninnført, 
og en tilsvarende gjengivelse finnes i bruks-
biblene i Danmark og Sverige, og i bibelover-
settelser på mange andre språk.

Kan Bibel-språket bli for hverdagslig? 
Med denne endringen viser Bibelselskapet at 
dogmatikk ikke skal overstyre den hebraiske 
kildeteksten, selv om det er en kontrover-
siell tekst i tolkningshistorien. Flere andre 
kristologiske tekster er foreslått endret, blant 
annet Johannes 1,14, som i Bibel 2011 lyder: 
«Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant 
oss». I endringsforslaget er «menneske» er-Foto: Leio Mclaren, Unsplash.
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stattet med «kjøtt»: «Og Ordet ble kjøtt». Det 
greske ordet som ligger til grunn for overset-
telsen «kjøtt» er sarx, som i 1930-oversettel-
sen ofte ble gjengitt med «kjød». «Kjød» og 
«kjødet» har åpenbart gått inn i bibelspråket 
i Norge. Problemet med ordet «kjød» er det 
er gammelmodig, og er en del av «kana-
an-språk» som få utenfor kirkens vegger vil 
forstå. 

Helt siden 1978, da Bibelselskapet valgte å gå 
bort fra «kjød» som gjengivelse for sarx, har 
dette ordet vært en oversettelsesnøtt. Ordet 
sarx på gresk har mange betydningsnyanser, 
alt etter hvilken sammenheng det er brukt 
i. Ordet sarx kan bety kjøtt – men samtidig 
er det ikke (slakter)kjøtt, som er kreas på 
gresk. Valget om å gå bort fra oversettelsen 
«menneske» har en direkte sammenheng 
med prinsippet om å unngå omskrivninger. 
Det står ikke «menneske» (anthropos) i den 
greske teksten, selv om sarx åpenbart her 
har noe med det menneskelige å gjøre. Val-
get om oversette til «kjøtt» reflekterer i det 
minste prinsippet om å bruke et språk som 
kommuniserer nært og direkte. 

Assosiasjoner til ferskvaren? 
Noe av utfordringen med å oversette til 
«kjøtt» er at mange lesere antagelig vil få 
assosiasjoner til ferskvaren. Her tror jeg 
muligens at en del bibellesere trenger tid til 
å bli vant til denne termen. Å oversette sarx 
til «kjøtt» er ikke noe nytt i Bibelselskapets 
oversettelser. Dette skjedde i Bibel 2011 i 
en rekke tekster. Likevel er dette nytt i en 
sentral tekst som Joh 1,14. 

Også i andre tekster blir «kjøtt» innført som 
oversettelse, eksempelvis i nattverdteksten 
Johannes 6,51, der Bibel 2011 lyder: «Jeg er 

det levende brød som er kommet ned fra 
himmelen. Den som spiser av dette brødet, 
skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, 
er min kropp…». I endringsforslaget lyder 
siste del som «Og det brødet jeg vil gi, er 
mitt kjøtt.» Forskjellen i bildespråket blir 
her tydelig. For de fleste tror jeg «kjøtt» vil 
lyde mer rått og konkret enn «kropp». 

Hvordan en slik gjengivelse vil bli lest, 
avhenger nok av bl.a. leserens konfesjonelle 
tilhørighet. Katolske lesere vil kanskje forstå 
dette i lys av læren om at brødet blir for-
vandlet til kjøtt, helt konkret. I den luth-
erske læren er Jesus også virkelig tilstede i 
nettverdenen, i blod og kjøtt. Andre lesere 
vil antagelig bli tvunget til å forstå «kjøttet» 
som et symbol nettopp fordi «kjøttet» er 
såpass konkret på norsk.  

I Bibel 2011 er Joh 6,51 harmonisert med an-
dre oversettelsen av andre nattverdstekster 
(Matt 26,26; Mark 14,22; Luk 22,19; 1 Kor 
11,24). I disse tekstene finner man overset-
telsen «dette er min kropp», men her er det 
et annet ord sōma («kropp») som er brukt. 
I Joh 6,51 er det sarx, og da er det grunn til 
å differensiere i oversettelsen for å få frem 
særpreget hos Johannes. Oversettelsen 
«kjøtt» står også fint inn til konteksten, der 
det ellers brukes konkrete bilder for å be-
skrive nattverdshandlingen – eks. i Joh 6,53, 
der Jesus snakker om at den som drikker 
hans blod og spiser hans sarx (kjøtt) skal bli 
oppreist på den siste dag.  

Kulturelt riktig, språklig feil.
Ett av prinsippene for revisjonen var å vise 
troskap mot fremmed kultur. Et resultat av 
dette er at det greske ordet doulos, som tid-
ligere ble gjengitt som «tjener», nå blir gjen-
gitt som «slave» en del steder. Å oversette 
doulos til «tjener» (Bibel 2011) utydeliggjør 
slaveriets tilstedeværelse i NT og tidlig kris-
ten tid og dets påvirkning på nytestamentlig 
teologi, som Anders Martinsen har påpekt. 
Matteus 24,45-47 heter i endringsforslaget: 
«Hvem er da den tro og kloke slaven som 

”Her tror jeg muligens at en 
del bibellesere trenger tid til 
å bli vant til denne termen.
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herren har satt over de andre husslavene for 
å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den sla-
ven som herren finner i arbeid med dette når 
han kommer tilbake!». Ved å gjengi doulos 
som «slave» følger Bibelselskapet trenden i 
nyere bibeloversettelser – eks. i Bibel 2020 i 
Danmark. 

Å endre fra «tjener» til «slave» er en tilsy-
nelatende liten endring, men den kan få 
store konsekvenser for hvordan man ser på 
Bibelen og på de tidligste kristne, ja, på Jesus 
selv. Slavetermen brukes nemlig i flere av 
Jesu lignelser. Ved å synliggjøre slaveriet i 
NT, blir det tydelig at Jesus-bevegelsen ikke 
tok et radikalt opprør med slaveordnin-
gen i antikken. Det man derimot finner, er 

oppfordringer til å behandle slaver fint (eks. 
Ef 6,8-9). Det er definitivt ikke det samme 
som å oppløse slaveriet. Paulus fremhever at 
det i Kristus, i en religiøs forstand, ikke er 
forskjell på slave eller fri (Gal 3,28), men det 
finnes ikke et historisk belegg for at kristen-
dommen bar med seg slaveriets oppløsning. 
I stedet er det belegg for at de første kristne 
aksepterte denne samfunnsordningen. Det 
kan være en utfordrende tanke for moderne 
lesere, og den historiske distansen blir tyde-
ligere når «tjener» erstattes med «slave». 

Som nevnt, handler dette om å vise troskap 
mot fremmed kultur. Likevel finner man 
tendenser på det motsatte i revisjonsvalgene. 
Bibelselskapet fortsetter med de overordne-
de prinsippet om «kjønnsinkluderende over-
settelse», og tar det dessuten lenger i revisjo-
nen enn i Bibel 2011. I Bibel 2011 lyder Matt 
5,22: «Men jeg sier dere: Den som blir sint på 
sin bror, skal være skyldig for domstolen…». 
I endringsforslaget heter det «Den som blir 
sint på sin bror eller søster…». I kildeteksten 
brukes adelfos, bror. Det å gjøre de patriar-

kalske strukturene i Bibelen kjønnsinklude-
rende er det motsatte av å vise troskap mot 
fremmed kultur, og står i også i strid med 
det konkordante prinsippet. Endringen er 
uten tvil gjort for at bibelteksten skal opple-
ves mer inkluderende for begge kjønn. 

Et polert eller litt røffere språk?
Det finnes også et andre endringsforslagene 
som strider mot det konkordante prinsip-
pet, bl.a. avgjørelsen om å erstatte «jødene» 
(gresk: Ioudaioi) i Johannesevangeliet til «de 
jødiske lederne» - eks. i Joh 1,19: «Dette er 
vitneutsagnet fra Johannes da de jødiske le-
derne sendte noen prester og levitter til ham 
fra Jerusalem for å spørre: ‹Hvem er du?›». 
Det er ikke noe belegg i kildeteksten for å 
oversette ioudaioi med «de jødiske lederne». 
Dette endringen er motivert av andre hen-
syn, og dette har vært diskutert i Vårt Land 
i nyere tid. Bakgrunnen er at Johannesevan-
geliet kan høres antisemittisk ut når man 
leser polemikken mot «jødene». Det som 
utvilsomt har en relevans her er at Johan-
nesevangeliet har blitt til i et jødisk miljø, 
og at språkbruken bærer preg av konflikten 
innenfor denne religionen mellom Jesus-tro-
ende og de som ikke trodde på ham. La meg 
trekke frem det overordnede spørsmålet 
som gjør seg gjeldende: skal oversetterne 
fjerne det som kan støte en moderne leser? 
I endringstilfellene nevnt ovenfor er hoved-
tendensen at oversettelsesvalgene ivaretar 
det som kan oppleves som fremmed og 
utfordrende, men det finnes også eksempler 
der oversettelsen forskjønner de historis-
ke bibeltekstene ut fra moderne, nåtidige 
hensyn.  

Til slutt vil jeg igjen påpeke at dette ikke er 
en fullstendig presentasjon av alle tekstene 
som det gjøres endringer i. Jeg vil fremheve 
at dersom endringsforslagene blir stående, 
får vi en mer åpen bibel enn tidligere, en 
bibel som kan stimulere til fortolkning og 
diskusjon. Det tenker jeg er positivt. Bibelen 
er ikke ferdig oversatt, aldri.

”Det kan være en utfordrende 
tanke for moderne lesere...
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Her står det at vi har et sett med kjerne-
verdier som alle medlemmer i Gideon og 
Auxiliary må holde seg til. Hele vår struktur 
med avdelinger og regelverket omkring dette 
– hele vår virksomhet skal være preget av 
disse. Viktigheten av å forstå hvordan disse 
grunnregler er sentrale hos oss. Frelsen gis 
oss ikke av mennesker, men er et verk av 
Guds Ånd. De syv åndelige målsettinger, 
som tidligere er gjengitt i bladet, står også 
i Håndboken. Vår nye manual for driften 
forteller at The Gideons International bygger 
på disse avsnitt i Bibelen:

Fillipperne 4, 6-7: «Vær ikke bekymret 
for noe, men la i alle ting deres bønneemner 
komme frem for Gud i bønn og påkallelse 
med takksigelse. Og Guds fred, som over-
går all forstand, skal bevare deres hjerter og 
deres tanker i Kristus Jesus.»

Kolosserne 4,2: «Hold fast på og våk i 
bønnen, med takksigelse.»

Tess 1. - 5,17: «Be ustanselig!»

Ap gjern 1,8: «Men dere skal få kraft når 
Den Hellige Ånd kommer over dere. Og 
dere skal være vitner om meg i Jerusalem og 
i hele Judea og Samaria, og helt til jordens 
ende!»

Jesaja 43,10: «Dere er mine vitner, sier 
Herren. Min tjener som Jeg har utvalgt, for 
at dere skal kjenne meg og forstå at Jeg er 
Han. Før meg er det ikke formet noen gud, 
og etter meg er det ingen!»

Mark 16,15: «Og Han sa til dem: Gå ut i 
all verden og forkynne evangeliet for hele 
skapningen!» 

Generalsekretærene for The Gideons International i de ulike land i verden, sammen med noen av de ansatte ved hovedkon-
toret, under Convention i Grapevine, Texas 2022.

Vår åndelige basis
I det store dokumentet, Operations Manual, en 
samling av alle våre felles bestemmelser, prose-
dyrer og måte å drive på, finnes også et avsnitt 
som heter «Et åndelig fundament».
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En av de virkelige veteranene innen de 
kristne bokhandlere, Hans Petter Foss, 
gir oss litt «insight» om situasjonen:

Uten Bibelen, som viser oss «Veien», dør vi. 
Uten Bibelen blir troen raskt borte. Håpet 
om et evig liv hos Gud, som følger med vår 
kristne tro, blir da tilintetgjort. Derfor er 
det livsviktig for oss troende å dele Ordet – 
Jesus – med alle dem som på ett eller annet 
tidspunkt i livet, søker etter sannheten. Den 
får vi mennesker bare i og gjennom Bibelen. 
Der finner man at Jesus er; «veien, sann-
heten og livet.» Det er med den forståelsen at 
vi får del i et evig liv. Uten Bibelen og troen 
på Jesus, dør vi.

Mange gode år i kristen bokhandel
Det ble 27 år i Bok & Media - Lutherstiftel-
ens bokhandel. Èn bokhandel i Akersgaten 
47 ved ansettelsen i 1984, ble til 25 Bok & 
Media butikker over hele landet, med hjelp 
av gode medarbeidere. Alle 27 årene gikk 
regnskapsmessig i overskudd. 

Men alderen innhentet meg og i 2011 forlot 
jeg posten som adm.dir. i selskapet, 65 år 
gammel. Ny ledelse overtok og ønsket for-
andring. Butikknavnet ble skiftet til VIVO. 
Men dessverre gikk hele selskapet konkurs 
i 2016.  Det året dette skjedde, var det totalt 
ca. 35 kristelige bokhandlere i Norge. Nå, i 
2022, er det ca 10 kristelige bokhandlere til-

Uten BOKEN dør vi – bokstavelig talt

Utsnitt fra Edens Have, med løven og lammet. Troens Far – Abraham – stående i et ekte beduintelt.

Bok og Media AS - Lutherstiftelsen
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bake. Noen av dem er små og skjøre. Kriste-
lige bokhandlere er på vikende front. Vi fikk 
reddet bokhandelen i Akersgaten 47 i Oslo, 
ved å kjøpe den ut av konkursboet i 2016. 

Bok & Media er nå den eldste bokhandelen 
i Oslo, med kontinuerlig Bibel- og boksalg 
siden 1868, og med samme adresse og belig-
genhet i 125 år. Bok og Media er den største 
kristelige bokhandelen som er igjen i landet 
vårt, ja sågar i Norden. Men det skal ikke 
skjules at vi sliter salgsmessig og økonomisk. 
Vi trenger all den støtten vi kan få – om 
man ønsker å være med på dugnaden.

Ny utstilling og nye tiltak
Bibelforlagene er avhengig av bokhandelen 
som distributør. I så måte må vi fortsette, 
for at ikke hele bibelsalget stopper opp. Vi er 
største kunde hos bibelforlagene. Gideon har 
gjennom mange år vært en pådriver for at 
bibler blir delt ut til skoler og via hoteller. Et 
sekularisert samfunn «lukker» nå mulighe-
ten man har hatt. Avkristningen går skrem-
mende fort. 

Korona-årene var en katastrofe for oss, 

salgsmessig og økonomisk. Oslo sentrum 
var pademiens episenter. Det var folketomt 
og hele sentrum var fullt nedstengt i tre 
måneder i 2021. Vi måtte gjøre tiltak for å 
redde butikken. Vi fikk redusert butikkare-
alet ved å kutte ut en etasje. I underetasjen 
måtte vi innskrenke lokalene for å tilpasse 
oss til en ny virkelighet, med færre ansatte i 
bokhandelen.

Innskrenkningen i underetasjen ga oss 
samtidig en rom-messig mulighet til å visu-
alisere Bibelen. Gjennom en utstilling som 
bringer mennesker gjennom Bibelens ram-
meverk – bibelhistoriene – helt fra skapelsen 
til oppstandelsen og frem til Bibelens siste 
bok, Åpenbaringsboken. Den permanente 
utstillingen, vil gi folk i alle aldre kunnskap 
knyttet til Bibelens glade budskap. Jesus er 
verdens lys. Lyset gir evig liv. Det er et livs-
viktig budskap – JESUS ER – JESUS LEVER 
– uten Ham dør vi. Gjennom et lokale på 
650 m2 vil publikum følge «VEIEN». De kan 
ved ulike tablåer, modeller, veggkunst, origi-
nale gjenstander fra Israel og Midt-Østen, få 
tilsvarende ett års bibelkurs på et par timer!

Vår tradisjonelle «julekrybbe» slik den har stått gjennom 30 år.
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Historiefortellingen til Putin er selektiv nå, 
som før. Likevel var det mange – også men-
nesker med inngående kjennskap til Russ-
land – som ikke har sett for seg at Russland 
skulle gå til en fullskala invasjon av Ukrai-
na. Landets aggressive angrep på et selvsten-
dig naboland er et klart brudd på folkeret-
ten. To professorer ved juridisk fakultet ved 
Universitetet i Oslo, Malcolm Langford og 
Geir Ulfstein drøfter dette i en kronikk i Af-
tenposten 1. mars i år: «FN-pakten fastsetter 
forbudet mot bruk av militær makt mot en 
annen stat (artikkel 2.4). Den internasjonale 
domstolen i Haag (ICJ) har også fastslått 
at det er forbudt å støtte opprørsgrupper i 
et annet land. Disse forbudene ble brutt av 
Russland allerede ved anneksjonen av Krim 
og den militære bistanden til opprørerne i 
Luhansk og Donetsk.». 

Å snu ting på hodet
Barack  Obama definerte «rettferdig krig» 
som «noe som signaliserer at krig bare kan 
rettferdiggjøres hvis det oppfyller visse 
betingelser: Hvis det føres bare som en siste 
utvei eller i selvforsvar, hvis den makten 
som brukes, ikke er overdrevet, og hvis, om 
mulig, sivile spares.» 

Består Putin så «rettferdig krig»-prøven? 

Ifølge den russiske statslederen er krigen i 
Ukraina en nødvendig reaksjon på fiendtlige 
signaler fra NATO og vestlige land. I russer-
nes selvforståelse er Ukraina en sentral del 
av Kremls interessesfære, og vi har kunnet 
lese mange interessante analyser de siste 
årene om hvordan dette motiverer Putins 
krigshandlinger. Nettopp derfor er det 
avgjørende å holde fast ved at ideen om be-
skyttelse av «den russiske sivilisasjon» ikke 
rettferdiggjør aggressive krigshandlinger. 
Det er vanskelig å se hvilken urettferdighet 
Ukraina skulle ha gjort seg skyldig i. 

Bestemor forteller
For noen år siden intervjuet jeg min beste-
mor om hennes liv og spurte henne om hun 
hadde noen minner fra krigen. Hun var bare 
syv år da krigen brøt ut. Èn opplevelse hadde 
gjort inntrykk på henne. I en ganske tidlig 
fase av krigen hadde tyske soldater marsjert 
rett utenfor huset deres. I et glimt fikk hun 
øyekontakt med en av de unge tyske solda-
tene. Med ett fikk angrepsmakten et ansikt; 
ansiktet til en ung gutt som var sendt ut i 
krig. Et instrument for en krigførende stats 
ambisjoner. Jeg har tenkt på min bestemors 
historie når jeg har lest om unge soldater 
som dør i tusentall i krigshandlinger. Disse 

Den Bibel vi holder så høyt har menneske-
verd som en grunnplanke og en rettesnor, 
sier vår skribent her til Gideon, og han 
grunngir organisasjonens berettigelse i vår 
tid.

Morten Dahle Stærk er generalsekre-
tær for organisasjonen Menneskeverd.

Menneskeverdet er truet i Europa



Nr. 4 -  2022

WWW.GIDEON.NO     33

har ingen påvirkning på den politiske og 
militære ledelsens beslutninger. Dette viser 
den avgjørende forskjellen på angreps- og 
forsvarssituasjonen – også for sine egne 
soldater. Den russiske krigføringen er et 
angrep på menneskeverdet til både sivilbe-
folkningen og de militære i Ukraina. Men 
den er også et angrep på menneskeverdet til 
Russlands egne soldater

De kristne om krigen
Kristne har i store deler av kirkens historie 
vært kjent for sitt kompromissløse syn på 
livets ukrenkelighet. Å delta i krig har vært 
regnet som et unntak – sammen med annet 
selvforsvar – så lenge man opptrer i nødver-
ge. Samtidig har kristne herskere ikke gått 
av veien for å føre krig, så her har det vært et 
misforhold mellom kirkens teologi og bruk 
av makt i Europa – ikke minst i sentral-Eu-
ropa etter reformasjonen. 

Ett av de områdene hvor forsvaret for livet 
har kommet sterkest til syne, er i forsvaret 
for det ufødte livet og forbudet mot sped-
barnsdrap. Da kristentroen ble statsreligion i 
Romerriket på 300-tallet ble abort uttrykke-
lig forbudt og det var ikke lengre lov å drepe 
spedbarn. Det samme forbudet ble innført 
i Norge ved kristningen noen århundrer 
senere. Dette ble ikke endret før en rekke 
land endret sine abortlover i siste del av 
det 20. århundre. Kirkens motstand mot 

endringene i abortloven på 70-tallet var ikke 
begrunnet i en motstand mot å gi kvinner 
flere rettigheter, men en kamp for fosterets 
rettsvern. Teologisk har standpunktet vært 
begrunnet i bibeltekster om Guds omsorg 
for barnet i mors liv (Salme 139) og Elisa-
beths ord til Maria om hennes barn som 
sparket i magen av fryd (Luk 1,44). Dette har 
utledet en sterk prinsipiell begrunnelse for 
menneskets verdighet helt fra morslivet. 

«Menneskeverd» som aktør  
på Bibelsk grunn
Menneskeverd forsøker å balansere to ho-
vedspor i sin kommunikative tenkning: Vi 
skal på den ene siden bygge broer til allian-
separtnere så bredt som mulig og fremme 
menneskets verdi og likeverd som en viktig 
fellesverdi. Eksempler på dette er utdeling 
av Livsvernprisen til personer som Kristin 
Clemet, Salum Kashafali, Per Fugelli og Geir 
Lippestad, den nasjonale #rockesokk-kam-
panjen som samler titusener hvert år og 
nye kommunikasjonsflater som podkast og 
sosiale medier. På den annen side skal vi 
ikke miste spissen og budskapet om at ver-
net om menneskets verd også må ha høyeste 
prioritet i vanskelige etiske avveininger ved 
livets yttergrenser. Menneskeverd har spisset 
profilen sin som politisk aktør og har de sis-
te årene satt diskrimineringen i abortlovens 
§2c og den svært problematiske praksisen 
med abort av flerlinger på dagsorden. 

Foto: Omar Lopez, Unsplash.com



Også aktiv dødshjelp bekymrer
Når vi frem med denne strategien? Det 
kommer an på hvilke forventninger man 
har. Vi skulle selvsagt ønske at vi hadde fått 
enda større gehør for våre standpunkter i 
offentligheten. Visjonen til Menneskeverd er 
et samfunn som prioriterer nettopp rett til 
liv, likeverd for alle og livshjelp som alter-
nativ til dødshjelp høyest. De eksemplene 
jeg har nevnt overfor, tyder på at samfunnet 
går i feil retning. Vi er bekymret for at det 
nylig kunngjorte utvalget, som skal vurdere 
abortloven, vil lede til en lovendring som 
tillater abort nesten halvveis ut i svanger-
skapet (uke 18). Vi er også bekymret for at 
politikerne skal gi etter for befolkningens 
ønske om å innføre dødshjelp i Norge. Man-
ge som svarer i undersøkelser, vet trolig ikke 
forskjellen på å avslutte eller ikke igangsette 
medisinsk behandling som holder pasienten 
«kunstig i live» (behandlingsbegrensning) 
og dødshjelp (der legen med forsett tar livet 
av pasienten). Likevel er jeg overbevist om at 
veien Menneskeverd har valgt, er den beste. 

En motstrømsbevegelse  
som gir mening
Hvis vi klarer å redde ett liv, eller halvere an-
tallet aborter i løpet av et år, er det verdt hele 
innsatsen. Til sist vil jeg nevne at selv om 
økonomien de siste årene har vært god, er vi 
bekymret for det øremerkede statstilskuddet 
vi har hatt siden 2016. Dette er sårbart for 
endringer i politiske prioriteringer, og i så 
fall vil vi miste 1,5 millioner kroner årlig. 
For å opprettholde aktiviteten må vi derfor 
jobbe målrettet også med verving av med-
lemmer og givere. Alt dette arbeidet som 
motstrømsbevegelse er til tider krevende, 
men også svært meningsfullt. Vi er takk-
nemlig for all støtte, også forbønn, i dette 
viktige arbeidet. 
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En ung stemme fra Lyngdal, 
Alva Helena Porter Ramse, 
skrev et meget lesverdig innlegg i 
Aftenposten nylig som gjengis her, 
med hennes tillatelse.

Jeg ønsker 
et samfunn 
med plass



Jeg er kristen og veldig stolt av det, men 
ikke alle kristne er like stolte. Flere og flere 
unge kristne velger å skjule identiteten sin i 
frykt for fordommene og meningene de vil 
møte. Norges kristne student- og skoleung-
domslags undersøkelse fra 2018 viste at 90 
prosent av kristne studenter i Norge velger 
å skjule sin tro. Det er trist at tro og idealer 
som bør bæres med stolthet, blir forbundet 
med så mye skam. I noen ungdomsgjenger 
er det så ukult å være kristen at man må 
velge mellom troen eller vennegjengen sin.

Manglende kunnskap 
om kristendommen
Å være verdikonservativ bør være positivt. 
Vi trenger det mangfoldet for å opprettholde 
et balansert samfunn. Hva er grunnlaget for 
å utestenge og latterliggjøre mennesker kun 
basert på egen oppfatning av deres tro? Vi 
burde heller heie frem dem som tør å stå for 
det de tror på, og som går utenom normen. 
Vi som er unge, er nødt til å stå imot det 
daglige presset om at alle skal være like. 

Kristendom som tro er blitt så misforstått. 
Daglig møter jeg påstander og oppfatninger 
som går imot alle verdier som vi kristne har. 
Når jeg forteller at jeg er kristen til noen 
som ikke har så mye relasjon til religionen, 
blir jeg ofte møtt med spørsmål som «er du 
homofob?» eller «hater du kvinner?» Jeg 
opplever at flere og flere, spesielt unge, har 
fått inntrykk av at kristendommen er en 
hatefull religion. Men for meg, og de fleste 
andre kristne, handler troen vår om kjærlig-
het og det å elske. Det ligger virkelig så mye 
mer bak troen enn bare hva vi tror og mener 
er rett og galt.

Myndigheter med moralsk pekefinger
Vi kan ikke fortsette å la samfunnet bygge 
en mistillit til trossamfunn. Vi beveger oss 
mer og mer mot et etnosentrisk samfunn, 
som i bunn og grunn ikke har rom for alle. 
Jeg er veldig klar over at jeg som kristen har 
flere politisk ukorrekte meninger og idealer, 

men det betyr ikke at jeg hater alle som går 
i den minste konflikt med verdiene mine. 
Tvert imot. Unge troende får høre fra be-
kjente og medelever at det de tror på, er tull, 
at de er dumme fordi de tror på det de gjør, 
og at de ikke kan være med på ting fordi de 
er kristne. Jeg har selv opplevd å bli bak- 

snakket og ikke invitert til ting. Og jeg 
personlig klarer fint å møte motstand for 
min tro, men jeg er grunnleggende uenig i at 
alle jeg deler tro med, skal møte hets kun på 
grunn av noens misforståtte oppfatning av 
hva troen deres innebærer. 

Også regjeringen gjør det vanskeligere å 
være troende. Den gjør endringer i friskoler, 
og Arbeiderpartiet har før valget ytret ønske 
om å kutte i støtten til enkelte trossamfunn 
og menigheter. Politikere står altså med den 
moralske pekefingeren og peker ut enkelte 
miljøer de mener ikke passer inn i samfun-
net i 2022. Det føles urettferdig at de voksne 
som skal heie oss frem, spenner bein på oss 
og gjør veien mot rettferdighet enda lengre 
og smalere.

Det er dobbeltmoralsk at en regjering som 
er for mangfold, skal snevre inn tilbud for 
de som har en annen tro og andre meninger 
enn flertallet. Jeg håper vi som samfunn 
kan jobbe for å ha plass til alle, også de vi 
er grunnleggende uenige med. Uenighet 
trenger ikke være noe negativt. Tvert imot: 
Jeg tror at et samfunn med et rikere mang-
fold styrker samholdet betraktelig. Jeg skulle 
ønske vi kunne jobbe oss opp til å bli et 
kulturrelativistisk samfunn. Jeg ønsker et 
samfunn med folk som har respekt for alle 
livssyn og meninger, ikke bare sin egen.

Om ikke vi begynner å jobbe for det, hvem 
skal?

”Om ikke vi begynner å jobbe 
for det, hvem skal?
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Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) 
har sitt utspring i den lavkirkelige luth-
ersk-rosenianske bedehuskristendommen i 
Norge. Organisasjonen ble til som følge av 
vekkelser forskjellige steder i landet om-
kring 1960, med sentrale forkynnere som 
hadde bakgrunn i Norsk Luthersk Misjons-
samband som frontfigurer. 

Det som særpreget forkynnelsen var både 
ransakelse og frigjørelse. På den ene siden 
stiltes spørsmålet om tilhørerne var kom-
met igjennom til sant liv i Gud, om de var 
frigjorte Guds barn, eller om de fortsatt var 
treller under synden og loven. På den annen 
side ble forsoningen i Jesus Kristus, hans 
stedfortredende død for alle, forkynt til trøst 
og frigjørelse for de sårede samvittighetene. 
Det var om å gjøre at de troende skulle ha 
sitt alt i Jesus, sin rettferdighet og sitt håp i 
ham alene. 

Joh 8:36: «Får da Sønnen frigjort dere, 
da blir dere virkelig fri.»
NLL var til å begynne med ikke en særlig 
sterk organisasjon. Den kalte seg selv en 
«sendetjeneste», hvor målet var å sende ut de 

forkynnerne som fra først av var opphav til 
venneflokkene rundt omkring i landet, hvor 
mange var barn av vekkelsene. Det var stør-
re flokker i Hardanger og Rogaland, samt 
noen mindre flokker på Sør- og Østlandet 
og i Midt-Norge. Det ble avholdt møteuker 
i de lokale foreningene og større samlinger, 
særlig om sommeren. Mangeårig bibelsko-
lelærer på Fjellhaug, Øivind Andersen, var 
høyt skattet i flokkene, og han talte ved flere 
anledninger ved NLLs sommersamlinger de 
første årene.

NLL preges i sterk grad av den lutherske 
lekmannsbevegelsens tradisjonelle syn og 
teologiske linje. Lekmannshøvdingen Lud-
vig Hope var den som på en særlig måte for-
mulerte det lutherske lavkirkelige kirke- og 
embetssyn i sin bok «Kyrkja og Guds folk». 
Kristenfolket har åndelig rett til selv å kalle 
sine forkynnere, forvalte dåp og nattverd, 
og har plikt til selv å øve den nødvendige 
tukt både med hensyn til forkynnelse og liv. 
Hallesby og Hope var ledende for den såkal-
te Calmeyergatelinjen som understreket de 
kristnes plikt til ikke å inngå i noe frivillig 
samarbeid med vranglærere. Både Hallesby 

To av de mest sentrale personer i NLL har sendt oss en artikkel om sine aktiviteter. Dis-
se to, som setter stor pris på Gideons arbeid, ønsker oss framgang og Guds velsignelse.

Per Bergene Holm – Rektor v/Bibelskolen på Fossnes
og Martin Fjære – Sekretær Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Rettferdighet og håp i Ham alene

Bibelskolen på Fossnes.
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og Hope ba kristenfolket om å boikotte me-
nighetsrådene, også der det var gode prester, 
og konsentrere seg om det frie arbeidet på 
bedehusene. Mens mye av misjonsfolket de 
senere år har inntatt menighetsrådene, til 
tross for stadig mer liberale prester, så har 
medlemmene i NLL søkt å følge de råd Hope 
og Hallesby ga i sin tid. 

Bibelskole og forkynnelse
I 1992 startet NLL opp bibelskole, i Stok-
ke i Vestfold. Den fikk navnet Bibelskolen 
på Fossnes. Selv om skolen aldri har blitt 
noen stor bibelskole, har det gjennom de 
tretti år den har eksistert blitt noen hundre 
elever som har gått der, og svært mange av 
disse har forblitt aktive i NLL. Ved siden av 
forkynnelsene i foreningene, har bibelskolen 
satt sitt preg på NLL og den teologiske linje 
i organisasjonen. Framfor noe har det vært 
om å gjøre for skolen å holde fast på troen på 
Skriften som Guds ufeilbarlige ord, i alt den 
uttaler seg om. I senere år har det stått sterk 
strid om skapelsen i kristenfolket, og skolens 
lærere har understreket at når både Jesus og 
apostlene forholder seg til skapelsesberet-
ningen i 1Mos som faktisk historie, må vi 
også forholde oss slik. Bibelen inneholder 
ikke bare Guds ord, men er Guds ord, i ett 
og alt. 

Joh 10:35: «… og Skriften kan ikke 
gjøres ugyldig»
Mens nattverd på bedehusene allerede hadde 
vært vanlig i generasjoner, var det veldig få 
som praktiserte dåp eller andre «kirkelige 
handlinger» på bedehuset. Her gikk lærerne 
på bibelskolen foran, og i dag er det svært 
mange av barna som fødes inn i flokkene 
som også døpes i bedehuset. NLL har også i 

mange år hatt egen konfirmantundervisning 
med påfølgende konfirmasjon. Og flere av 
bibelskolelærerne og predikantene i NLL 
har foretatt velsignelse av borgerlig inngåtte 
ekteskap og forrettet begravelser. En ser det 
riktig at de troende selv tar hånd om disse 
ting, ikke overlater det til mennesker som 
står på en helt annen åndelig grunn, om 
de aldri så mye er ordinert og har krage og 
prestekjole. 

Vekt på barnearbeidet
Et særpreg ved NLL er at det er mange barn 
og unge med på møtene, både lokalt og ved 
de større arrangementene. Dette skyldes 
ikke bare det særlige barne- og ungdomsar-
beidet som drives, selv om både barnefore-
ninger, ungdomsforeninger og leirer er en 
viktig del av NLLs arbeid. NLL gir også ut 
et eget barneblad og det lages små videofor-
tellinger for barn mv. Men årsaken til at det 
er så mange barn og unge med, er nok heller 
at barna fra de er små er vant til å være med 
på helt ordinære møter og samlinger. Bar-
ne- og ungdomssamlinger er et supplement 
til den ordinære møtevirksomheten, ikke et 
alternativ. Slik blir barna og de unge fortro-
lige med forkynnelsen og sangen i møtene, 
samtidig som de også får noe som er mer 
tilpasset deres egen alder på egne samlinger. 
Barnefamilier, voksne og eldre ser det også 
som viktig å være med f.eks. på nyttårsleir 
som er preget av særlig mange unge, slik 
at det ikke blir rene ungdomssamlinger, 
men generasjonssamlinger. Og det oppleves 
positivt av de unge, de ser verdien av at alle 
generasjoner er med. 

Per Bergene Holm Martin Fjære
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Sal 148:12f: «12 unge menn og jomfru-
er, gamle sammen med de unge! 13 De 
skal love Herrens navn, for hans navn 
alene er opphøyet. Hans herlighet er 
over jorden og himmelen.» 
For flere i NLL har synet på sang og musikk 
vært vesentlig. En ønsker ikke å ta i bruk 
den moderne popmusikken, som en anser å 
være preget av både en rytmikk og harmo-
nisering som bryter, vrir og vrenger på den 
Gudgitte rytme og harmoni som vi møter i 
skaperverket.  Sang og musikk er derfor også 
sentralt i undervisningen på Bibelskolen på 
Fossnes, og Fossneskoret har gitt ut flere cd-
er med flerstemt korsang, i mer tradisjonell 
stil. 

Vi har opplevd et frafall de siste årene som 
mangler sidestykke i historien. Vi merker 
det særlig på moralens område, samtidig 
som Bibelen er uten relevans for de aller fles-
te mennesker, selv langt inn i kristenheten. 
Vi må forvente at det vil koste å bekjenne 
troen på Jesus i tiden som kommer, vel og 
merke der denne bekjennelsen følges av et 
liv i etterfølgelse og troskap mot Guds ord 
og bud. Utestengelse, forakt og spott kan 
snart avløses av direkte forfølgelse og straff, 
både fra pøbel og myndigheter. Det gir oss 
som kristne en veldig mulighet til å følge 
Jesus og apostlene i deres lidelse, om vi bare 
er villige til å bære korset og vanæren som 
følger med å være tro mot Skriften i lære og 
liv. 

Joh 15:20: «..Har de forfulgt meg, så 
vil de også forfølge dere….»
Hvilket vitnesbyrd er det ikke om det evige 
livs håp når en kristen tåler urett, enda han 
bare i kjærlighet og troskap lærer og lever i 
samsvar med Bibelens ord (jf 1Pet 3:8-17)? 
Hvilket vitnesbyrd er det ikke når en kristen 
tåler anklager og opptrer med ydmykhet og 
barmhjertighet mot sine motstandere, også 
om anklagene er urettferdige (jf Josef)? Her 
ligger åndskraften og vitnesbyrdet som kan 
vekke selv de hardeste motstandere! Der 
den som søker popularitet og anerkjennelse 
kommer til kort i å vinne verden, der kan en 
Josef eller en Daniel bli til vekkelse!

Dan 9:5,18: «Vi har syndet og gjort ille, 
vært ugudelige og satt oss opp mot 
deg. Vi har veket av fra dine bud og 
dine lover.» 
 «... Ikke våre egne rettferdige 
gjerninger legger vi til grunn for våre 
ydmyke bønner som vi bærer fram for 
ditt åsyn, men din store barmhjertig-
het.» 
I denne åndskampen er hvert enkelt Guds 
barn, avhengig av å forbli i Guds ords lys, 
der egen synd og ondskap stadig avsløres og 
hvor synet på den korsfestede og oppstandne 
Jesus Kristus, gir frelse og tilskyndelse til et 
hellig liv i hverdagen.

Fra NLLs sommersamling  på Fossnes.
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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

God Jul
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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“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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JULEKORT
Tilsynskvinne Elsa Marie Håland

Kjære dere
Julen er ennå noen uker unna, men 
tiden går fort og straks er det på 
tide å sende årets julekort. 

Jeg føler at julens budskap kommer 
mere og mere i bakgrunnen og 
derfor er det veldig viktig at vi som 

er troende bruker denne tiden til å 
peke på Vår Frelser. 

Derfor vil jeg oppmuntre dere til å 
bruke Gideons julekort. Budskapet 
er der og inntektene går til videre 
trykking av NT. 

1 kort = kr. 25,- og 10 kort = kr. 200,- +porto

Dette er en vinn-vinn situasjon. Du er med å gi to NT ved å kjøpe bare 
ett kort. Alle kortene har et bibelvers på innsiden.

BESTILL via e-post: post@gideon.no  eller telefon  67 13 95 20
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Odd Arne Gresberg

Minneord v/Steinar A. Hopland

Det var trist å få budskapet om at 
våre avdelings-formann i Gjøvik 
avdelingen gikk bort i starten på 
oktober. Riktignok hadde Odd Arne 
slitt med alvorlig sykdom i lengre tid 
nå, men vi hadde håpet og bedt. Men 
Gud ville det anderledes, og vi kan 
være rolig her nede på at denne gud-
fryktige mannen er fremme hos Ham. 

Odd Arne kom inn i den norske delen 
av Gideon for snart 10 år siden. Før 
det var han medlem i organisasjonen 
i Russland hvor han bodde noen år, 
og blant annet traff sin kone 

Tatiana. De var et ektepar som  gjorde 
mye for Gideon både lokalt og til dels 
nasjonalt. Ved begravelsen den 20. 
oktober ut fra Salem Jaren, hans me-
nighet, var generalsekretær og andre 
ledere i vår organisasjon tilstede. Den 
62 år gamle Gjøvik-formannen vår 
har lagt ned et betydelig arbeid med 
utdeling og innsamling av midler og 
har vært en naturlig og klok leder for 
oss i dette distriktet. Han etterlater 
seg ektefelle og to barn i tenårene. Vi 
lyser Guds fred over hans minne!

Gideonitten John S. Tveit døde 6. 
september -22 på Aksdal, med sin 
kjære familie rundt seg. John tilhørte 
Gideon avd. Haugaland og var en 
aktiv medarbeider i utdelingen av 
Guds Ord. For meg var han og hans 
avdøde kone gjestfrie personer som 
jeg hadde gleden av å kalle mine 
venner. John S. Tveit var mangfoldig. 
Egen butikk i Tysværvåg fra han var 
24 år. Kom tidlig med i Tysvær 

kommunestyre og ble senere ordfø-
rer. Han fikk være med å etablere in-
dustri-eventyret på Kårstø. John var 
også fylkesordfører og stortingsre-
presentant for KrF på Stortinget. Helt 
til det siste har jeg hatt kontakt med 
ham og vil i takknemlighet lyse fred 
over John S. Tveit sitt gode minne.

Minneord v/Josef M. Nilsen

John Sevald Tveit
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Vi gratulerer  
 våre seniorer

80 år
04.12 Norvald Vedå
25.12 Ingleiv Mannes
02.02 Gunnar Grødem
03.02 Harald Arne Andreassen
15.02 Harald Hagvåg Simonsen
19.02 Enok Kråkenes
23.02 Kjell Sandvik Jensen
06.03 Trygve Bratland
07.03 Øyvind Sørensen

85 år 
08.12 Tormod Sunde
16.01 Oddbjørn Pedersen
03.02 Ruth Frantzen
05.03 Venche Olsen

90 år
04.12 Lars Asbø
16.12 Billy Økland
12.03 Aksel Solberg
21.03 Ole Birkenes

95 år
25.03 Kristian Olimb

99 år
05.03 Nils Nydal

Nye Gideonvenner 
16.08.2022 - 31.10.2022
Nye Gideonvenner 
16.08.2022 - 31.10.2022
Oslo
Helene Marie Nilssen

Hamar
Leif Magne Moen
Robert Weber Preuthun
Daniel Lexander

Stavanger
Oddgeir Nord-Varhaug

Bergen
Vivi Martgrethe Karlsrud

Sunnhordland
Jan Tvedt

Namsos
Halvor Mortensen

Finnmark
Edel Marit Andersen

Nye Gideonitter
16.08.2022 - 31.10.2022

Skien/Porsgrunn
Frank Sakariassen

Molde
Odd Einar Lillebø
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www.           .no

Kurs og sertifisering - Kran, truck og maskiner

ATS – 451

Tel. 911 11 321

Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

ANNONSER

Kristiansand
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Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

www.amoyhavn.no

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

SERTIFISERT OG DOKUMENTERT OPPLÆRING
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ANNONSER

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

46 GIDEONBLADET NR 4 - 2022

Torggata 9, 4580 Lyngdal

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

Digger du regnskap?
- det gjør vi

SANDNES  AVDELING
Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård

JÆREN AVDELING
Gilje Vindu, Dirdal

TROMSØ AVDELING
Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy

MOLDE AVDELING
Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde

sykler - barnevogner - gaveartikler
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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
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Arrangement, 
overnatting, selskap. 
VELKOMMEN! 



En av kirkehistoriens få kvinneli-
ge ledere. Som ble kanonisert av 
paven.

Vi husker i det fjerne fortellingen om 
tenåringen Jeanne som fikk flere åpen-
baringer fra Gud, og fra erkeengler, om 
at hun var utpekt til å frigjøre Frankri-
ke fra engelskmennene. Hun fremførte 
de visjoner hun hadde hatt og ble etter 
hvert trodd. Hun kom seg inn i militæ-
re, men da i mannsuniform, og klatret 
i hierarkiet, ble hærfører. Det endte til 
slutt med fengsling og henrettelse, etter 
at hun før det var truffet av en pil i 
halsen. En spennende historie, hvor vi 
her nøyer oss med noen kjente sitater 
fra Jeanne, som i alt hun gjorde også 
var en misjonær blant sine grupper:

«Ett liv er det vi har, og vi lever det 
slik vi velger å leve det. Men å gi 
slipp på hvem du egentlig er og slik 
leve uten en sterk tro, det er en skjeb-
ne verre enn døden.»

«Hvis jeg ikke er under nåden, måtte 
den gode Gud plassere meg der. Hvis 

jeg er der, måtte Han holde meg fast 
der. Jeg ville være verdens tristeste 
menneske om det ble klart at jeg var 
utelatt av Gud. Men Hans stemme 
kom til meg i en åpenbaring da jeg 
var 13!»

«Hver gang jeg føler meg nedfor fordi 
mine menn ikke vil tro det budskapet 
jeg bringer fra Gud, går jeg ut og ber 
til Ham. Jeg klager over at de ikke 
tar til seg Ordet. Og ofte når jeg har 
bedt hører jeg klart stemmen fra Gud 
som sier: «Du er Guds barn gå ut og 
kjemp! Jeg skal være med deg!» Og 
når jeg hører dette blir jeg fylt av en 
inderlig glede, og jeg ønsker at jeg for 
evig ville være i den tilstanden».

Og da hun skulle brennes på bålet i år 
1431, roper hun ut:

«Jeg ber dere, gå til den nærmeste 
kirken, ta med korset der tilbake hit 
og hold det høyt til døden inntreffer 
– jeg vil se på det så lenge det er liv i 
meg! Jesus, min Jesus!»

Den hellige 

Jeanne d’Arc 
– Jomfruen av Orléans


