Bønnevegg

• reportasjeleder Trygve Jordheim
• kristenliv@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 381
• flere nyheter på vl.no/kristenliv

■■ «Med tanke på at jeg har vært

kristenliv

På Vårt Lands bønnevegg kan du
lese bønner som denne kvinnen
og andre av Vårt Lands lesere har
sendt inn.

gjennom mye før kjenner jeg at nå
er det nok og Gud MÅ gripe inn en
gang for alle. Tusen takk for at dere
vil be med meg.»
Kvinne (41)

mellomhimmel
ogjordheim
Trygve W. Jordheim

Upersonlig
kristen?

Nattevandrere
med Jesus i ryggen
De oppsøker ikke aktivt, men blir ofte selv oppsøkt.
Mange har spørsmål. Om troen og Jesus.
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Dersom verdenshistoriens tåpeligste begreper en gang skal kåres, regner jeg med at «personlig
kristen» har et sterkt kandidatur.
Når spørsmålet «Er du personlig
kristen?» dukker opp med ujevne
mellomrom, er det fristende å
svare «Jeg er kristen, punktum».
Likevel er det vel ikke helt uten
grunn at begrepet har etablert
seg i det norske språket. Fortsatt utgjør medlemsmassen i
Den norske kirke – grunnlagt på
dogmene om Guds eksistens og
Kristi oppstandelse – om lag 80
prosent av befolkningen.
Samtidig viser undersøkelser
at troen på de samme dogmene
har en oppslutning som i flere
tilfeller ligger under 50 prosent.
En undersøkelse Vårt Land fikk
gjennomført i forbindelse med
påsken i fjor, viste at bare tre av
ti nordmenn tror at Jesus sto opp
fra de døde.
For mange går kanskje skillet mellom «personlig kristen»
og «kristen» mellom dem som
er medlem i kirken og tror på
budskapet og dem som bare er
medlem. I så fall er «individuelt
kristen» og «kollektivt kristen» et
litt mindre dårlig begrepspar.
Det finnes imidlertid ferske
eksempler på at også skolerte
teologer snakker om «personlig
kristen». For Bjørn Eidsvåg er
en «personlig kristen» en «fundamentalist, hellig overbevist
om kristendommens definitive
svar». Derfor er han ikke lenger
«personlig kristen», fastslo han
overfor Aftenposten i høst.
Også i forskningen brukes
begrepet «personlig kristen». På
side 16 kan du lese at andelen
21-26-åringer som definerer seg
innenfor denne kategorien, er tredoblet på 24 år.
Trygve W. Jordheim
reportasjeleder Kristenliv/Folk
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Bønneveggen
Vårt Lands bønnetjeneste

Veivalg
Kjære Gud. Du som har sagt at
vi skal legge vår vei i din hånd og
stole på deg, grip inn. Foreldrene
mine mener jeg snart på bli realistisk og finne ut hva jeg vil her
i livet, men jo mer jeg prøver å
tenke ut noe, jo mer fortvilet blir
jeg. Tenk for meg, Gud. Og styr
meg og alle andre forvirrede inn
på rett kurs.
Marie (21) fra Vest-Agder

Slutt å sløse penger
Til tross for svak personlig økonomi, er jeg nærmest avhengig av
å gi penger til gode formål. Be for
meg at i 2011 må jeg klare å ikke
sløse bort pengene.
Kvinne (22) fra Hordaland

Hjelp mot overvekt
Ber om at jeg får hjelp og mot
til å gjør noe med min sykelige
overvekt, den tar knekken på min
psykiske og fysiske helse
Kvinne (40) fra Nordland

Helbredelse
Vil be for min mann som er syk og
sliten. Han har tatt noen prøver
hos doktoren som ikke er bra,
han er også vanvittig trett hele
døgnet – hvile hjelper ikke. Herre,
jeg ber om at han kjenner at Jesus
jobber i han og at han kommer til
å kjenne at energien bobler i han.
Far, jeg ber om at full helbrederse
fra alle hans småplager... Amen

Trekkes til Jesu
Arild Vik, Sandnes
arildv@vl.no

Steinar Malmin
møtte «hvit
jakkene» på byen.
I dag er han og
kona kristne.
– Der kommer Jesus-bussen.
Den må vi besøke i løpet av
kvelden, skriker en forbipas
serende.
Han er på vei mot en av de
mange uteplassene i Sandnes
sentrum. Klokken er 24.00 og

Be om at eg kan betale gjelda til
sønene mine som eg har påført
dei, og la dei verta meir frimodige
og sikrare på seg sjølve og la meg
få tilgivelse for dei såra eg har på
ført dei.
Mor (62) fra Hordaland

Helbredelse
Vil de be for en mann som har fått
hjerneskade, etter et fall. Legene
kan ikke gjøre noe. Har hele tiden
vond hodeverk. Takker for forbønn.
Mann (57)

Ny jobb
Jeg har nettopp mistet jobben
min. Har opplevd det før også, så
det er traumatisk å oppleve det
på nytt. Mange rare tanker settes
i gang. Jeg trenger desperat en ny
jobb så fort som overhodet mulig.
Jeg har helt panikk for NAV, så det
må skje før oppsigelsestiden er
ute – helst lenge før slik at jeg kan
få ro. Hvis dette drøyer, er jeg bekymret for både fysisk og psykisk
helse. Med tanke på at jeg har
vært gjennom mye før kjenner jeg
at nå er det nok og Gud MÅ gripe
inn en gang for alle. Tusen takk
for at dere vil be med meg.
Kvinne (41)

DEL DIN BØNN
● vl.no/protokoll
Del din bønn og les hva andre
skriver på Vårt Lands nettsider for
bønn.
● Spørsmål?
Send dem til be@vl.no
– mer å lese
side

Jesusbussen
Evangeliseringsteam ble
startet i Sandnes i 2008.
Sommeren 2009 ble en
buss kjøpt. Den kom i bruk i
januar 2010.
Har også nettsiden
jesuselskerdeg.no
Teamet har utspring fra
bedehuset på Hommersåk i
Sandnes.
Temaet består nå av kristne
fra hele Jæren og Sandnes.
Hver natt til lørdag er de
ute, og også noen netter
mellom lørdag og søndag.
Jesusbussen og teamet er
tilknyttet Norsk Luthersk
Misjonssamband (NLM).

«Det er svært
mange som
kjenner til oss
og vi har et
godt forhold til
menneskene som
er ute på byen»
Knut Inge Buljo

Kvinne (41) fra Nordland

Økonomi

45 429 585

bussen er på plass på busstasjo
nen Ruten i Sandnes.
– Det er svært mange som
kjenner til oss og vi har et godt
forhold til menneskene som er
ute på byen, sier Knut Inge
Buljo.

Synlige. I 2008 startet Buljo
og noen venner og gå ute om
natten i Sandnes for å evange
lisere. Med hvite jakker og et
tydelig budskap – Jesus elsker
deg. De hadde et sterkt ønske
om å være synlige og gi et til
bud til søkende mennesker.
– Har mennesker som er på byen
for å feste behov for kristne som
evangeliserer?
– Det er jeg helt sikker på,
sier Buljo.
– Vi er et synlig bevis på at
dette arbeidet er viktig. Uten
denne bussen og dette tilbudet
hadde vi ikke vært her i dag, sier
Anita og Steinar Malmin.
I begynnelsen likte Steinar å
diskutere med «hvitjakkene».
Det ble en fast aktivitet hver
helg. For helgene ble brukt til
byturer. Og mye alkohol.
– Jeg hadde opplevd en kon
kurs, og det førte til en tung
periode i livet mitt. Da ble det
mange turer på byen og mye
alkohol, sier han.
Etter flere helger og mange
diskusjoner fikk han en dag en
tekstmelding: Vil du være med
i bibelgruppe?
– Jeg skulle ikke noe annet, og
takket ja til det, sier han.
Kristne. Møte med mennes
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Enkel matservering, men
tydelig åndelig servering.

kene i Jesusbussen gjorde inn
trykk. Kona Anita ble også med
i bibelgruppen. I mars i år ble
de kristne.
Utenfor bussen står nå fle
re av medarbeiderne i teamet
samlet. De har nå hatt sin før
ste runde i byen. De oppsøker
ikke aktivt, men blir ofte selv
oppsøkt. Mange har spørsmål.
Om troen og Jesus.
Etter at gruppen, som er til
knyttet Norsk Luthersk Mis
jonssamband (NLM), had

«Politiet er nok
glad for at vi er til
stede i sentrum på
nettene»
Knut Inge Buljo
de evangelisert i sentrum en
stund meldte behovet seg for å
ha ett sted der de kunne snakke
sammen med mennesker som
ønsket litt roligere omgivelser.
– Vi sjekket først om vi kun
ne leie et lokale i sentrum, men
det ble for dyrt. Da kom ideen
om buss.

Ominnredet. I 2009 ble bussen
kjøpt. Seks måneder ble brukt

Bussen er ominnredet, og et samlingssted for Steinar og Anita
Malmin, Knut Inge Buljo, Rolf Breivik og Elise Nord-Varhaug.

til å ominnrede bussen, lakke
re den på nytt og få på logo og
tekst. Bussen er betalt av per
soner som er med i evangelise
ringsteamet.
– Vi sjekket med politiet om
det var greit å parkere en buss
her. Og det var det. Politiet
er nok bare glad for at vi er
til stede i sentrum på nettene,
sier Buljo.
Sentrum i Sandnes, og særlig

busstasjonen Ruten, har vært et
belastet sted i mange år. Her
møtes mye folk hele døgnet,
enten for å ta buss eller bare

«Her er mange
mennesker i nød
og vi får del i tøffe
og triste historier»
Elise Nord-Varhaug.
Presentasjon: Ingeborg Altern Vedal

us-bussen
Ei jente står foran opprørspoliti i Alexandria som holder vakt ved kirken
som ble rammet av bomben lørdag. Egyptisk skolepensum lærer barna
at kristne er annenklasses borgere. 
Foto: Asmaa Waguih/Scanpix

– Kristne er fortsatt
annenrangs borgere
Alf Gjøsund
alf.gjosund@vl.no

22 310 409

En fremtredende kristenleder i
Midtøsten avviser at terroren i
Egypt kan få positive ringvirkninger.
– Det finnes ikke grunnlag for
å tro at terrorangrepet i Alexandria vil bedre forholdet mellom
kristne og muslimer, sier han til
Vårt Land.
Han ber om å få være anonym
av hensyn til arbeidet han utfører, men vi har fått bekreftet at
han spiller en betydningsfull rolle både i menighetsarbeid i Kairo og i kristent arbeid i Midtøsten generelt.

– Vi er et synlig bevis på at dette arbeidet er viktig. Uten
denne bussen og dette tilbudet hadde vi ikke vært her i dag,
sier Anita og Steinar Malmin.
Alle foto: Arild Vik

– Dypt problem. Den evangelikale kristenlederen forteller
at «når terroren rammer er det
ikke forskjell på ortodokse, katolske eller evangelikale kristne».
– Angrep på en kirke oppleves
som angrep på oss alle, sier han.
Kirkelederen kommenterer
den koptisk-ortodokse biskopen
Bimens uttalelser om at terroren i Alexandria kan gi positive
ringvirkninger. Bimen sa også
at «omtrent alle muslimske ledere fordømmer angrepet», at
«vanlige muslimer strømmer til
sykehusene for å gi blod».
– Det er riktig at vi har opplevd mye støtte og forståelse
som varmer, men problemet ligger på et mye dypere nivå. Selv i
skolepensum på barneskolen får
barna vite at kristne er annenklasses borgere. Og vi møter en
rekke restriksjoner som muslimer ikke har, forteller lederen.
– Guds fiender. Han trekker

I 2008 startet Knut Inge Buljo og
noen venner å gå ute om natten i
Sandnes for å evangelisere.
for å henge. Stedet er beryktet for mye slåssing og narkotikahandel.
Klokken nærmer seg 01.00,
og det er to timer siden teamet
kom sammen. Mellom klokken
23 og 24 er teamet sammen for
å be og samtale.
Det er godt å bruke tid
sammen, for møtet med mennesker i Sandnes kan være utfordrende. Her er mange men-

fram som eksempel at kristne i
motsetning til muslimer må søke om en spesiell tillatelse for å
bygge gudshus.
– Dette er en lov som henger igjen fra den osmanske perioden på 1700-tallet. For noen
kirkers vedkommende har tillatelsen blitt trenert i over 20 år.
Det er ikke sant, som man sier
i media, at vi lever i fred med
hverandre og at kristne har fulle
rettigheter, sier kristenlederen.
Vår kilde forteller at en ny lov
som gir kristne flere rettigheter
har vært på trappene lenge, men
blir av en eller annen grunn ikke
realisert.
– Islam sier at kristne er Guds
fiender. Slike uttalelser blir ikke
tolket bokstavelig av vanlige
folk, men noen mennesker er
enkle og handler i samsvar med
denne forståelsen. Derfor vil vi
ha et problem med terror så lenge en slik forståelse opprettholdes, mener kristenlederen.

Steinkasting.– Koptiske kristne kaster stein og flasker i gatene.
Vil dette kunne forsterke motsetningen?
– Foreløpig har de ikke møtt
noe annet enn forståelse i Egypt.
Folk skjønner at dette skyldes
både frykt og sinne. Men det
skyldes også frustrasjoner som
har blitt demmet opp gjennom
flere år. Nå overreagerer man,
og det er forståelig, sier mannen
som ikke tror det er vanskeligere
å være evangelikal enn koptiskortodoks kristen.
– Skillet går på om man er en
aktiv kirke eller en passiv. En
aktiv menighet kan lettere få
negativ oppmerksomhet, sier
han.

I 2009 ble bussen kjøpt. Seks måneder ble brukt til å ominnGelius: Jeg skulket ikke dødsbud
rede bussen, lakkere den på nytt og få på logo og tekst. Bussen er betalt av personer som er med i evangeliseringsteamet. ■■ – Det medfører ikke riktig- at saken derfor ikke var akutt»,
het at jeg nektet å overlevere et og opplyser at han besøkte veddødsbudskap, sa tidligere sokne- kommende person etter kamnesker i nød og vi får del i tøf- sier Nord-Varhaug.
prest Einar Gelius i et nettmøte pen. Hendelsen ble kjent da et
fe og triste historier, sier Elise
Klokken har passert ett. Fortpå Aftenpostens internettsider i brev fra biskop Ole Christian
Nord-Varhaug.
satt er det mange timer igjen
går. En leser kritiserte at Gelius Kvarme til Einar Gelius ble
Hun er en av dem som har før «hvitjakkene» gir seg. De
hadde «nektet å hjelpe politiet gjort tilgjengelig på NRKs nettvært med i teamet en stund, skal snart ha et lite møte i busmed overlevering av dødsbud- sider. Her er ordlyden: «Da poog hun opplever det svært me- sen, med bønn, andakt og sang.
skap» fordi han var på fotball- litiet ikke fikk tak i deg på vaktningsfylt.
Så fortsetter nattevandringen
kamp. Gelius svarte da at det var telefonen i anledning et dødsfall
– Alle vet hvem vi er, at vi er inn i morgentimene.
«et ønske om sjelesorg-samta- med spesielle omstendigheter
kristne som har lyst å fortelle, ikke et dødsbudskap». I et (...) henviste du politiet videre
le om Jesus. De fleste som vil
«Alle
vet
hvem
vi
svar til en annen leser presise- til lokal prest, til tross for at du
snakke med oss er mellom 18
er»
Elise
Nord-Varhaug.
rer han at han «vurderte det slik hadde beredskapsvakt.»
og 25 år. Og mange er gutter,
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