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i fred, krise og krig

Hilsen fra
presidenten
ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

KAMPEN OM DE NESTE GENERASJONENE

Hvordan vil våre barn og barnebarn
oppleve livet? Hva vil være forskjellig
fra vår opplevelse? Hvor stor påvirkningskraft har vi på deres fremtid,
egentlig? De samme spørsmålene kan
vi stille i Forsvaret. Hvilke verdier, eller mangel på dem, vil få betydning på
kort og lang sikt? Hvor stor innflytelse
kan ett menneske ha for tiden som
kommer?
Vi vet at Jesus i løpet av tre år skapte
en ny tidsregning, ga grunnlaget for
frelse for alle mennesker ved å dø på et
kors for alles synder og startet verdens
største menighet. Den som nå, to tusen
år senere, er i ferd med å spre seg til
alle land og folkeslag. Han er klart verdens mest betydningsfulle person som
har satt sine ben på jorda.
Det er opplagt at du og jeg ikke har
samme mulighet for å påvirke verden
hver enkelt av oss, men til sammen
har Jesu menighet faktisk fått dette
oppdraget: «Gå ut i hele verden og
forkynn de gode nyheter om Guds
rike. Den som tror og blir døpt, skal
bli frelst. Men den som ikke tror skal
bli fordømt», sa Jesus. Og på slutten av
denne fortellingen står det skrevet at

«Disiplene gikk ut og
forkynte overalt, og
Herren virket med og
stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte».
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De gjorde det som Jesus hadde lært
og trent dem opp til i disse tre årene,
inkludert å helbrede syke og demonstrere at Jesus fremdeles lever gjennom
menigheten.
Så hva kan du og jeg gjøre for neste
generasjon? Jesus har gitt oss en klar
kommando: gjør dem til disipler av
Ham. Vi må starte i vårt eget hus. Ja,
egentlig må vi jo starte med oss selv,
altså verdifokusert selvledelse som det
heter på fint. Hvis jeg ikke kan lede
meg selv, blir jeg en dårlig leder for andre. Jeg kan ikke lenger si: «Følg meg»,
slik vi utfordres til å gjøre både i Guds
ord og i Forsvaret. Den samme disiplin
som vi forlanger av andre, må jeg selv
leve i enda mer.
«Lær den unge den veien han skal gå,
så forlater han den ikke når han blir
gammel», står det skrevet i Ordspråkene. Her ser vi at det faktisk er mulig for
en far og mor å oppdra et barn i den
kristne tro. Av erfaring må jeg jo si at
det krever helhjertet innsats over lang
tid, mye konsentrert oppmerksomhet,
mye ubetinget kjærlighet, tilgivelse,
tålmodighet, planlegging, disiplin,
deling av glede og sorger osv. Og ikke
minst opplæring i Guds ord og praktiseringen av ordet. «En sønn blir vis av
fars formaning». Vi har altså en jobb å
gjøre hjemme: «Den som vanskjøtter
sitt hus, høster vind».
Historien viser at her har selv de beste
feilet grovt, de klarte ikke å overlevere

stafettpinnen til neste generasjon.
Listen er lang også fra Bibelens helter:
Moses, Josva, Samuel, David osv. Ja,
selv Salomo, med all sin visdom, klarte
ikke dette. Du og jeg får jo feie for vår
egen dør. Vi utfordres på dette: å lede
barn og ungdom inn på sannhetens vei
slik at de følger Ham som sier

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Gud uten gjennom meg!»
Her står det en åndelig kamp hver dag.
Det er ikke så synlig som en fysisk
krig, men med mye større konsekvenser! Som kristne har vi alle et ansvar.
Jesus har delegert jobben til oss med
svært så utvidete fullmakter. Vi mangler ingenting i utgangspunktet for å
skape en positiv forandring i vår familie, i vår menighet, i vår avdeling, i vårt
lokalmiljø og sammen i nasjonen.
La oss arbeide på vår egen og andres
frelse så lenge det er dag. Måtte den
neste generasjon feire påskens budskap
med enda større begeistring og ærefrykt enn vi noen gang har gjort!

faith comes by hearing
TEKST: EGIL RØNNINGSTAD

VISJON; GUDS ORD FORMIDLET MUNTLIG TIL HVER
STAMME, FOLK OG TUNGEMÅL

En organisasjon som jobber med å lage
kvalitetsinnspillinger av Det nye testamente, heter ”Faith comes by hearing”.
De har innspillinger på 798 språk. De
har også et arbeid blant amerikanske
militære.
De distribuerer ”Military Bible sticks”
som er solide mp3-spillere med hele
Det nye testamentet og over en time
med utdrag av Salmene. Det nye testamentet som lydbok er et verdifullt
verktøy for å gi Evangeliet til de som
ikke kan eller ikke ønsker å lese.

U.S: MARINE I AFGHANISTAN:

FELTPREST, U.S. ARMY:

Jeg bruker Bible Stick når jeg selv ikke
kan gå til gudstjeneste. Nå kan jeg ta
til meg av ordet i mitt eget tempo. Jeg
spoler tilbake når jeg trenger å høre
noe om igjen for å virkelig få tak i innholdet. BibleStick har gitt ny kraft til
troen min, og gjort meg trygg på at jeg
også har et ord å dele til familien når
jeg kommer hjem.

Jeg tjenestegjør ved en COB (Command Operating Base) som sender
soldater til omkringliggende områder.
Jeg har fått utallige tilbakemeldinger
på hvordan disse små BibleSticks er til
oppmuntring. Til tross for sikkerhetsrisikoen opplever de at Frelseren er
med dem. De kan også bli grunnfestet
i Ordet når de er i konvoyer og det
ikke er mulig å lese. Hver gang jeg får
inn nye BibleSticks, går det bare noen
få dager før det blir tomt igjen, fordi så
mange setter pris på dem.

Her er noe av responsen de har fått fra
feltprester som har gitt disse bibelspillerne til soldater på utenlandsoppdrag:

FELTPREST I AFGHANISTAN:
Jeg tok med meg over femti Bible
Sticks, og de har jeg delt ut allerede! Vi
er en logistikkenhet med forsyningskonvoyer som stadig er ute på veien.
Soldatene elsker å ha de med på konvoyene, mens de kjøres mange timer i
strekk på oppdragene.

GUDS ORD PÅ ØRET: MP3-SPILLERE MED NYTESTAMENTET OG UTDRAG FRA SALMENE
ER POPULÆRT BLANT UTESTASJONERT AMERIKANSK PERSONELL.

MISJONSBEFALINGEN
(MATTEUS EVANGELIUM KAPITTEL 28, VERS 18 – 20)

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp
dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem
å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende».
3

Krigsskolesjef
Ingrid Gjerde
TEKST: MKF STYREMEDLEM SILJE MYRHOLT
FOTO: TORGEIR HAUGAARD, FORSVARETS MEDIESENTER
DEN 19. SEPTEMBER 2013 FIKK KRIGSSKOLEN SIN FØRSTE
KVINNELIGE SJEF. VED INNSETTELSEN BESKREV GENERALINSPEKTØR I HÆREN, GENERALMAJOR RUNE JAKOBSEN,
DEN NYE SJEFEN SOM EN AV DE MEST KOMPETENTE OG
ERFARNE OBERSTENE I HÆREN.
Oberst Ingrid Gjerde har gått gradene
og hatt en rekke lederstillinger i Forsvaret. Hun har vært avdelingssjef i
utlandet og Gardesjef, for å nevne noe.
Nå er hun sjef for Krigsskolen og skysser ut sine ansatte fra kontoret for å
sette seg ned for å snakke med Fokus.
Hun leser Fokus, forteller hun, og har
flere venner i MKF.

KARRIERE
Jeg vil snakke med Ingrid Gjerde om
karriere og lederrolle, med hennes
bakgrunn tenker jeg at hun har mange
tanker om dette. Gjerde forteller at
karriere i Forsvaret ikke var noe hun
hadde planlagt, hun hadde nemlig
tenkt å bli lege. Det skulle ikke bli slik.
Hun startet på befalsskolen fordi hun
tenkte at det kunne «være fint å ha
med seg». Hun liker godt å være ute og
har vært aktiv både i speiderbevegelsen og som Heimevernsungdom. Hun
nevner også guttevenner som muligens
påvirket henne til å velge Forsvaret.
– Det var en stund mens jeg jobbet
som stipendiat ved KS og ventet tvillinger at jeg vurderte å ta sluttpakke
og bli sivil, avslører Gjerde. Men hun
valgte å bli og fremholder at trivsel og
spennende jobber har fått henne til å
bli.
– Det sterke samholdet jeg har opplevd, og operasjonene jeg har deltatt
i er det som gjør jobben interessant.
Det er en god miks av utfordringer for
både hode og kropp som jeg liker, fortsetter hun.
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Gjerde sier at hun aldri har
satt seg spesifikke karrieremål, men har vært fokusert
på å hele tiden utfordre seg
selv og gått etter de oppgavene i stillingen som hun
synes er interessante. Som
utdannet statsviter trekker
hun frem arbeidet hun gjorde
i Forsvarsdepartementet som
spesielt spennende. Der fikk
hun kombinere politikk og
det militærfaglige.

HVA ER DE STØRSTE
UTFORDRINGENE
VED Å VÆRE SJEF FOR
KRIGSSKOLEN?
Hun ler litt og svarer smilende:
- Å få tid til å gjøre alt det en
har lyst til.
Det er ikke noen tvil om at
krigsskolesjefen har ambisjoner når hun forteller om omstilling til
ny utdanningsmodell for Krigsskolen.
- Omstilling er krevende for de ansatte.
Jeg har tro på utdanningsmodellen,
som skiller seg fra gammel modell ved
sterkere fokus på læringsutbytter og
tverrfaglighet.

RESPEKT, ANSVAR, MOT
På spørsmål om hvilke verdier som
er sentrale for skolesjefen trekker hun
frem disse som er kjerneverdiene til
Forsvaret: Respekt, ansvar og mot.

– Jeg er opptatt av at kadettene skal
forstå hvilket ansvar den militære
profesjon innebærer. Det er et alvorlig
samfunnsansvar for bruk av legitim
makt. Vi må i ytterste forstand være
forberedt på både å ta liv og ofre liv. I
vår profesjon er også det å vise respekt
for andre mennesker sentralt.

Respekt handler om å være
åpne og tolerante for andre
mennesker og deres syn uavhengig av hvilken bakgrunn
og ståsted de har.

Dette er noe som har blitt mer
tydelig for meg gjennom årene,
både i tjenesten og som privatperson, og det er verdier som
jeg formidler også til mine barn.
Videre forteller Ingrid at hun
er opptatt av at etikk også er
en viktig del av caseløsningen
for kadettene. Etiske spørsmål
kommer opp i flere sammenhenger for kadettene. Dette er
ikke en prestesak, men et lederansvar.

HAR TJENESTEN SOM
NCC I AFGHANISTAN
HATT BETYDNING FOR
HENNES VERDIER?
– Ja i stor grad. Afghanistan
spesielt har hatt stor betydning på
grunn av de mange etiske dilemmaer
som PRT’en og andre norske enheter
kom borti. Som øverste norske sjef for
styrkene hadde hun mange samtaler
rundt enkeltsaker som var svært utfordrende. Eksempler er avgjørelser som
enkeltpersoner på bakken måtte ta om
å besvare ild eller la være i bebyggelse,
eller håndtering av krav (claims) fra
lokalbefolkningen etter materiell - eller
personellskader.

PÅSKENS KRISTNE BUDSKAP OG HVORFOR VI FEIRER PÅSKEN ER VIKTIG.

Gjerde forteller at hun ikke alltid var
enig med sine kolleger om vurderinger
som ble gjort. Hun mener at Forsvaret
er flinke til å sette fokus på etiske problemstillinger i operasjoner, og at dette
er noe som trenger kontinuerlig fokus.
Hun fremhever at Krigsskolen som en
hovedinstitusjon for lederutdanning
her har et spesielt ansvar.

PÅSKEN
Jeg ser at temaet engasjerer skolesjefen
veldig og tenker at det passer å av-

runde med å spørre hva påsken betyr
for henne. Her forteller hun at hun helt
klart ser frem til fridager med familien, men at påskens kristne budskap
og hvorfor vi feirer påsken er viktig for
henne. Det er en selvfølge for henne at
barna hennes lærer dette også.
Det banker på døra og jeg innser at
Gjerde har mange flere viktige gjøremål som trenger hennes oppmerksomhet. Jeg takker for tiden hennes og
tenker at dette er en dame vi kommer
til å se mer til i fremtiden.

BOKANMELDELSE
– The Maxwell Leadership Bible
TEKST: ROGER EGELI

John C. Maxwell er en internasjonal anerkjent leder, foredragsholder og skribent. Han har solgt over
13 millioner bøker og hans organisasjon EQUIP har trent over 2 millioner ledere på verdensbasis. Han
har gjennom mer enn 30 år brukt
Bibelen som hovedkilde i sin søken
etter overordnede prinsipper for
ledelse. Disse prinsippene har han
formidlet for å utruste ledere.

I denne New King James utgaven av
Bibelen har John C. Maxwell inkludert
en masse ledelsesteori. Maxwell har
lagt inn mange eksempler som kan
studeres etter hvert som leseren arbeider seg gjennom skriften. Han har inkludert det sentrale fra sine bøker «de
21 ubestridelige lovene om ledelse»,
«de 21 uunnværlige kvalitetene hos
en leder» og relatert teorien direkte til
hendelser og personer i Bibelen.

Jeg har benyttet denne utgaven av
Bibelen på mange reiser i utlandet og
har hatt stor glede av den. Det er en
komplett Bibel på engelsk og mange i
MKF har behov for en engelsk Bibel
i tillegg til sin norske utgave. Det er
lett å bruke denne Bibelen også uten
å måtte studere ledelse samtidig.
Maxwell sin teori og eksempler er
skilt helt klart fra teksten og det er
ikke noen tvil om hva som er Guds
ord og hva som er tilleggene fra
Maxwell.
5

Hvordan bruker vi
Bibelen i dag?
TEKST: ROGER EGELI

FOR MANGE SOLDATER ER BIBELEN EN NATURLIG DEL AV
DET DAGLIGE LIVET. MANGE HAR GODE VANER OG HAR DEN
MED BÅDE VED ØVELSER OG PÅ SKARPE OPERASJONER.
FOR ANDRE ER BIBELEN NOE DE IKKE HAR NOE BEVISST
FORHOLD TIL.

Forsvarets allsidige oppgaver er i dag i
stadig endring. Nye oppdrag innebærer alltid at ledelsen må vurderes hvilken kompetanse som skal inngå i et
styrkebidrag. For de som skal velge ut
nye ledere til egen organisasjon blir det
alltid anbefalt å være bevisste ved rekrutteringen slik at en ikke kun velger
mennesketyper og kompetanse som er
lik den det selv besitter.
For å ha sterke og allsidige team som
er robuste selv ved endringer undervegs i oppdraget bør styrken ha et
spekter av teoretisk og praktisk kompetanse. Det bør inngå et spekter av
mennesketyper, men de må kunne
samhandle effektiv.
Når spesialstyrker, et krigsskip eller en
flyskvadron står oppstilt før deployering kan det ved deres like uniformer
se ut som om det sendes bare en type
kapasitet. Men det er ikke slik at det
kun sendes jegere eller team av kun
skipssjefer eller piloter. Når en enhet
gjør seg klar til strid er det alltid et
støtteapparat som også gjør seg klar.
De utgjør alle en enhet og de skal løse
oppdraget sammen.
Da misjonsbefalingen ble gitt visste
Jesus hva som lå til grunn for skapelsen. Gud hadde skapt mennesket i sitt
bilde, hvert enkelt individ med unike
kvaliteter og forskjellige fasetter i sin
personlighet. Han ønsker at vi skal utgjøre sterke enheter og støtteapparater,
det er både andre mennesker og Ham
selv!
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I Paulus sitt første brev til korinterne
kapittel 12 i det nye testamentet beskriver apostelen Paulus at det skal være
forskjeller blant oss. I vers 4 understreker han at vår utrustning er forkjellig
ved at ”det er forskjellige nådegaver,
men Ånden er den samme”. I vers 5
understreker han at tjenestene er, og
skal være, forskjellige ved at ”det er forskjellige tjenester, men Herren er den
samme”.
I vers 6 finner vi at ”Gud er den samme, Han som er virksom og gjør alt i
alle”. I de versene videre utdypes det
at ”alt dette gjør den ene og samme
Ånd, som deler ut sine gaver til hver
enkelt slik Han vil”. Om du føler deg
litt annerledes så er det bare flott, Gud
har skapt deg slik; ”Slik kroppen er én
selv om den har mange lemmer, og alle
lemmene utgjør én kropp enda de er
mange, slik er det også med Kristus.
For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. For om ett lem
lider, lider alle de andre med. Og om
ett lem blir hedret, gleder alle de andre
seg”.
Om du syntes din oppgave er liten eller sær, gjør det så godt du kan, for
den er også viktig! Bibelen oppfordrer
oss til aktivt å søke etter å få de største
nådegavene. Med utrustning fra Gud
vil du kunne bli den Han har tenkt du
skal bli.

MKF ønsker å inspirere flere
til å prøve nye metoder for
å tilegne seg kunnskap fra
verdens aller viktigste bok;
Bibelen.
Uansett om du foretrekker bøker, elektroniske medier eller lydbøker så er
Bibelen tilrettelagt for deg.
For mange er Bibelen en skattekiste i
bokhylla som ikke er åpnet. Det er tid
for å lete etter gullet Gud har lagt der
for deg – prøv noen dager da vel :-)

SPØRSMÅL
Redaktøren spurte noen aktive brukere av Bibelen for å
få deres brukertips:
1. Hvordan bruker du bibelen i dag?
2. Fra hvilken plattform leser du bibelen?
3. Hvor/hvordan vil du anbefale en ny bruker av Bibelen
å begynne?

VIDAR L. HAANES
Professor i kirkehistorie, Rektor ved
Menighetsfakultetet

1. Jeg leser i Bibelen til egen oppbyggelse og når jeg skal preke. Jeg opplever absolutt Bibelen som relevant i
dag, samtidig som jeg vet hvor viktig
det er å forstå tekstene ut fra den tid
de ble skrevet, for så å tolke dem inn
i vår egen tid. Like fullt er Bibelen et
levende ord til oss i dag.
2. Mest som bok når jeg leser, men når
jeg arbeider med bibeltekstene bruker
jeg gjerne iPad eller MAC.

FREDRIK SKOGLUND
Rektor, Veien Bibelskole, Bergen

1. Jeg bruker Bibelen hver dag til å
lese for min egen del og til undervisning/forkynnelse. For meg er Bibelen
relevant fordi den formidler Guds ord,
lærer meg mer om min tro og utdyper
min personlige relasjon med Jesus. Det
forundrer meg stadig hvor mye Gud
taler til meg når jeg leser Hans ord.
2. I de senere årene bruker jeg oftest å
lese Bibelen på iPad. Da kan jeg hente
inn forskjellige oversettelser, søke meg
fram til vers, lage bokmerker på vers
jeg vil huske og kopiere skriftsteder
inn i skriveprogram.

MARIT GUNDERSEN
Fjellheim bibelskole

1. Jeg har som målsetting å lese et kapittel fra Bibelen hver dag, aller helst
før jeg går på jobb. Det er en veldig
styrke å starte dagen med bibellesing.
Dette setter sitt preg på hvordan jeg
har det resten av dagen. I perioder blir
det for travelt å lese om morgenen, og
da leser jeg om kvelden.
2. Jeg liker best å lese fra Bibelen min,
i bokformat. Da kan jeg streke under
og merke meg ting jeg ønsker å finne
igjen. Og jo mer jeg bruker Bibelen,
dess lettere er det å finne fram. Derfor
liker jeg å lese i den samme bibelen
bestandig.

KARL-JOHAN KJØDE
Lærer, Bibelskolen i Grimstad

1. Jeg bruker Bibelen daglig til personlig lesning og regelmessig i forberedelse av undervisning og forkynnelse. Fra
1. Januar i år har jeg benyttet «Ettårsbibelen» som daglig leseplan – noe jeg
stort sett opplever som overkommelig.
2. I forbindelse med personlig andaktsliv benytter jeg papirutgaven av
2011-oversettelsen. Til arbeid med
undervisning og forkynnelse, så benytter jeg ofte bibelen.no eller Youversion
på mobil.

3. Det er lurt å bli med i en lesegruppe,
helst med en blanding av nye og mer
erfarne bibellesere. En ny bibelleser
kan starte med Markus- eller Lukasevangeliet, og så kanskje lese Kolosserbrevet. Jeg vil også anbefale Ordspråkene, som har 31 kapitler. Les et
kapittel hver dag – og følg kalenderen.
Det er forbausende aktuell visdom!

3. For meg er det alltid best å begynne
å lese om Jesus. Han er Bibelens hovedperson og fokus. Jeg vil derfor
anbefale en ny bruker av Bibelen å
begynne med evangeliene, gjerne i
rekkefølgen Markus, Lukas, Johannes,
Matteus. I tillegg er det nyttig å tilhøre
en menighet hvor en får høre forkynnelse fra Bibelen og kan delta i mindre
fellesskap hvor det er mulig å stille
spørsmål og få del i og dele erfaringer
med andre.

3. Det er veldig fint å begynne med å
lese Johannes evangelium, eller et av
de andre evangeliene. Så kan du lese
videre i Apostlenes gjerninger og kanskje et av brevene som følger etter. Jeg
kan også anbefale å lese Salmenes bok
som en av de første bøker i Bibelen.
En bibelleseplan kan være nyttig. Om
du har mulighet til det, må du gjerne
delta i bibelgruppe eller på kveldbibelskole. Det er en berikelse å lese Bibelen
sammen med andre.

3. Til daglig underviser jeg i Trosforsvar og opplever at mange som både
kaller seg og ikke kaller seg kristen
møter på utfordrende spørsmål i sin
bibellesning. Derfor anbefaler jeg Alfakurs til dem som har det tilgjengelig
i sitt lokalmiljø. Utover dette kan det
være fornuftig å sette seg noen lesemål
og prøve å etterleve dem.
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S TYRELEDER
KNUT ARE SEIERSTAD

KJÆRE LESERE,
Reservasjonsrett for fastleger har vært
et hett tema denne vinteren. Det angår
også oss i Forsvaret, fordi dette handler
om samvittighetsfriheten – et grunnleggende trekk ved et demokratisk
samfunn. Og et grunnleggende trekk
ved et verdibasert Forsvar.
Saken ble av den politiske opposisjonen og av media fremstilt som et
angrep på kvinners rett til selvbestemt
abort. I realiteten har saken ingen betydning for denne rettigheten. Imidlertid ville fjerning av reservasjonsretten
tvinge leger som av samvittighetsgrunner ikke vil undertegne på skjemaet
«begjæring om svangerskapsavbrudd»
ut av sin profesjon.
Det er mange grunner til at diskusjonen ble som den ble. Media og den politiske opposisjonen været en god sak
– politikere som halvhjertet sier noe
annet enn de mener er takknemlige
offer. Aftenposten har i måneder kjørt
en kampanje i hele spekteret fra følelsesladde enkeltopplevelser til lederartikler. Et bunnpunkt ble nådd da en av
avisens faste «kommentatorer» beskrev
sin egen abort som om det var en tur
på kjøpesenteret. Et annet bunnpunkt
en «kronikk» av en forsker som mente
å kunne påvise sammenheng mellom
innføring av fri abort og nedgang i antallet drap i USA!

Også i Forsvaret gjelder reservasjonsrett. Verneplikten er grunnlovsfestet i
Norge – allikevel gir Militærnekterloven fritaksrett for dem som av samvittighetsgrunner ikke kan tjenestegjøre i
Forsvaret. Da loven ble revidert i 1985
sa en samlet Justiskomite: «Hovedformålet med militærnekterloven er å
hindre at individer tvinges til å handle
i strid med sin alvorlige overbevisning,
samtidig som fellesskapets interesser
ivaretas. Retten til fritak … er forankret i samvittighetsfriheten som er en
demokratisk grunnrett og kan sies å
være avledet av individets grunnleggende rettigheter i demokratiske rettsstater.»
For oss som ikke er pasifister handler
dette om Forsvarets etiske grunnlag.
Vi trenger ikke bare soldater og befal
som følger ordre, vi trenger soldater
som også gjør det rette. Det er derfor
Forsvarssjefen har fastsatt et verdigrunnlag, og det er derfor vi driver
etikkundervisning og dilemmatrening.
Det er stor forskjell på etikk og jus –
for en soldat holder det ikke bare å
følge regler eller ordre – han eller hun
må også kunne handle rett. Her er en
trenet samvittighet en forutsetning for
riktige valg. Nürnbergprosessene etter
andre verdenskrig viste en gang for alle
at «jeg fulgte bare ordre» ikke fritar for
ansvar når man handler uetisk eller
ulovlig.

Respekt for den enkeltes samvittighet – om det er leger, militære eller
hvilken som helst yrkesgruppe – er
derfor ikke bare en rett for den enkelte
i et demokratisk samfunn. Den er en
forutsetning for et samfunn der enkeltmennesker handler etisk og ikke bare
går rundt og gjør det flertallet eller den
overordnede har bestemt.
Samvittighetsfriheten må derfor
beskyttes – også i Forsvaret. At den
enkelte soldat eller befal tenker selv
og gjør etiske valg er ikke en svakhet,
men en styrke for Forsvaret. Det motsatte av å ha en samvittighet er å være
samvittighetsløs. Er det noen av våre
politikere som vil ha samvittighetsløse
soldater? …eller fastleger for den del.

camp hoseid 3.-6. juli 2014
For MKF er sommerens høydepunkt samlingen på Hoseid
gård i Drangedal i juli. Målgruppen for CAMP HOSEID
er yngre medlemmer i MKF og
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deres venner. I tillegg til godt
fellesskap og god bibelundervisning er det et godt og variert
tilbud om fysiske aktiviteter på
dette flotte stedet.

Kontakt gjerne MKF styremedlem Knut Arne Aandstad (952
08 378) og se www.mkf.no og
www.hoseidgard.com for mer
informasjon.

MKF

VERDIBASERT

LEDERSKAP
1930
25. april
soltun

Temamøte – åpent for alle.
Generalmajor(p) og bibelskoleleder Arnvid Løvbukten innleder – diskusjon.
Årsmøte avholdes også for Militært Kristent Fellesskap på Soltun 25. - 27. april.
Se www.mkf.no for mer informasjon.
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Reisebrev fra Stephen Olsen:

Tverrkirkelig fellesskap
i Isaf-leir
MAZAR-E-SHARIF: KRISTNE ISAF-SOLDATER SAMLES OM
TROEN PÅ JESUS UKENTLIG. KATOLIKKER, PROTESTANTER
OG PINSEVENNER DELTAR OFTE PÅ SAMME GUDSTJENESTE
I CAMP MARMAL I MAZAR-E-SHARIF, AFGHANISTAN.

NIDAROS KAPELL VAR ÅPEN FOR ALLE

Fellesnevner for alle Isaf-soldater er at
alle er langt borte fra familie og hjemsted. At tjeneste i internasjonale operasjoner også kan være en velsignet tid
virker fremmed for mange. Men nettopp på et fjernt sted langt hjemmefra
får soldater et unikt møte med Gud.
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NIDAROS KAPELL
Den norske leiren Camp Nidaros er
midt inni den tyske leiren Camp Marmal. Hver søndagskveld var det gudstjeneste i Nidaros kapell. Høsten 2013
var Bent-Inge Misje feltprest. Han tilrettela gudstjenesten for at flest mulig
opplevde noe kjent. Misje var i tillegg

en god historieforteller, noe som tiltrakk selv ateistene til kapellet.
Med dette varierte troslandskapet ble
gudstjenesten et møtepunkt for fellesskap, også for de ikke-troende. Flere
svensker kom også fast på gudstjenestene.

UKESMARKERING OG TAKKEGUDSTJENESTE
Når soldatene jobber alle dager i uken,
også lørdag og søndag, blir det ikke
et tydelig skille på ukene eller dagene.
Gudstjenesten på søndag ga en mulighet for refleksjon og markerte at uken
var slutt.
I forkant av høsttakkegudstjenesten
inviterte feltprest Misje alle de norske
soldatene til å sende inn bilder som
illustrerte kameratskap. Bildene ble
hengt opp i kapellet og var en påminnelse for hva vi kan være takknemlig
for også i Afghanistan-tjenesten.

BØNN FRA OG FOR
I internasjonal tjeneste forsterkes
betydningen av bønn og tilbedelse.
Selv kirkefremmede får anledning til
en stille bønn i form av å tenne et lys,
også når kapellet er tomt på dagtid
eller midt på natten. Når vi er langt
borte fra det kjente hjemme tenker og
ber vi også for dere.
Det oppleves at støttemedlemmer og
trofaste forbedere løfter soldater opp i
bønn. Takk skal dere ha.

ØKUMENISK MANGFOLD
Med så mange soldater i Camp Marmal hadde leiren likhetstrekk med en
småby. Flere nasjoner hadde et åndelig tilbud. Tyskerne og amerikanerne

ØKUMENISK MANGFOLD

hadde både katolske og protestantiske
gudstjenester. For språkkyndige norske kolleger var det flere muligheter,
feltprest Misje dro fast på de tyske
katolske gudstjenestene. Det var et
ortodoks tilbud for kroatierne, mens
finnene og svenske hadde månedlige
gudstjenester.
På slutten av tjenesten oppdaget jeg en
av de engelske gudstjenestene. Her var
en evangelisk Assemblies of God pastor ansvarlig og en av lovsangslederne
var den nederlandske katolske feltpresten. Dette landskapet akkumulerte seg
til en flott internasjonale gudstjenesten
på julaften. Med kjente julesanger og

bønn på hvert sitt språk var det en god
påminnelse om at vi er brødre og søstre i Kristus.

MKF-SAMLING
Tre nordmenn og en svenske møttes
også i et mindre fellesskap i MKF-regi.
Her diskuterte vi hvordan det var å
være kristen i tjenesten, samt delte
bønneemner. Samlingene ble ofte til
over frokost eller andre måltider. Når
andre, kanskje ikke-troende, kom til
bords ble det også en mulighet å dele
sin tro. Jeg ser tilbake på halvåret med
takknemlighet.

NIDAROS KAPELL
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Vi som elsker
fortellinger
TEKST: EGIL RØNNINGSTAD

”75 % AV BIBELEN ER FORTELLINGER OG 70 % AV VERDENS BEFOLKNING LÆRER BEST
GJENNOM DET MUNTLIGE. BURDE DET SI OSS NOE?”
Jeg husker en gang jeg ga ei bok om
å følge Jesus til en ung mann som het
Aleksander. Aleksander hadde vært en
kristen noen måneder. Han kom fra en
liten landsby i russisk Arktis, og hans
far var reingjeter.
Jeg hadde nylig funnet ei god bok på
russisk som omhandlet grunnleggende disippelskap, så jeg gav ham et
eksemplar. Svaret hans bekreftet det
jeg egentlig visste fra før: "Det der får
ikke jeg noe ut av, den er det best at du
beholder."
Aleksander kunne både lese og skrive,
men allikevel klarte han ikke å tilegne
seg særlig kunnskap på den måten.
Boklige studier var aldri Aleksanders
førstevalg. Han elsket å skru på sin
motorsykkel, ordne på snøscooteren
til svogeren, eller bare være ute på den
endeløse, ville tundraen. Aleksander
satte ord på en erkjennelse som hadde
vokst fram de fem åra jeg hadde
arbeidet blant nentserfolket - nemlig

at det trykte ordet ikke nådde så langt
inn blant folket som jeg kunne ønske.

Selv om de fleste kunne lese og
skrive, så foretrakk de færreste
å lære på den måten.
LÆRING SOM SITTER
Jeg ønsker at gjennom livet mitt, skal
folk bli mer nysgjerrige på Jesus. Jeg
ber om at ved Guds nåde skal noen se
noe hos meg, og lure på hvor jeg har
det fra. Jeg ønsker også å være klar til
å formidle de gode nyhetene om Guds
rike når jeg får en anledning.
Og når jeg innimellom blir bedt om å
tale til en forsamling, så vil jeg gjerne
at folk skal sitte igjen med noe som har
med Jesus og Guds karakter å gjøre.
Og jeg har merket at det er ikke bare
på tundraen de sliter med å lære gjennom bøker, punktlister og lange tankerekker. Også i Norge er det kanskje en
tredjedel av oss som trenger å lære på

FRA TUNDRAEN TIL TUAREGENE: OVER HELE JORDEN SETTER FOLK PRIS PÅ Å HØRE EN GOD FORTELLING.
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andre måter enn den boklige. Så lenge
vi har hatt bøker, har vi hatt folk som
har hatt problemer med å lære gjennom lesing.
Svaret fra misjonsarbeidet har ofte
vært å gi mer leseopplæring. Det er
veldig verdifullt, og jeg ønsker at stadig
flere skal få hjelp til å bli gode lesere.
Men vi trenger å ta på alvor de veldig
effektive metodene som vi hadde for
læring før vi fikk bøker, og som foretrekkes av flesteparten av våre medmennesker på jorda i dag.
De fleste på jorda i dag tilhører ”muntlige kulturer”, der alt som er viktig
læres gjennom fortellinger, historier og
personlige eksempler. Ikke gjennom
brukerhåndbøker og lister. Og når vi
da ser at 75 % av Bibelen er fortellinger, hva om vi la mer arbeid i å kunne
fortelle historiene i Guds ord, og mindre i å presentere ferdige konklusjoner
og utlegninger?

Fortellinger lar lytteren tolke
og konkludere, og er derfor
ikke så truende når vi skal
presentere nytt tankegods.
Få av oss går rundt med et savn av
flere punktlister og belæringer, men
vi elsker en god fortelling. Jeg er overbevist om at våre bibelgrupper, våre
forsamlinger og våre samtaler om
åndelige ting kan fornyes når vi lar
Bibelens fortellinger tale direkte til folk
gjennom en god muntlig formidling av
Ordet.

OGSÅ I NORGE
Jeg husker en gang jeg var på kurs om
det å fortelle Guds ord. Det var i NordNorge, og alle skulle lære seg noe fra
Bibelen og fortelle til de andre. To
unge norske damer lærte seg det som
står i Esters bok og fortalte oss det. Vi
var alle sammen veldig imponert over
hvor mye de hadde klart å lære seg,
men aller mest var vi slått av hvordan
vi ble dratt inn i historien og opplevde
Guds ord på en ny måte. Vi som hørte
på, tilhørte toppsjiktet av leseferdigheter, men vi oppdaget allikevel at fortellingene kommuniserte på en måte som

MKF ANBEFALER RESSURSER
PÅ INTERNETT

Det finnes mange gode ressurser for
militære kristne på internett. Av sider
vi spesielt vil nevne er de nye og oppgraderte sidene til vår søsterorganisasjon Armed Forces Christian Union
i Storbritannia http://www.afcu.org.
uk/. Sidene har et godt utvalg audiofiler – mye taler og undervisning fra
AFCU arrangementer. Her er det mye
av fremragende kvalitet som kan anbefales for personlig oppbyggelse – enten
i felt, deployert eller hjemme.
Det er også en samling korte
videoinnslag om sentrale spørsmål
for kristne militære og deres familier.
AFCU har nylig også laget en app som
gir tilgang til ressursene, arrangementer etc. Virkelig imponerende – kan
anbefales!
Siden http://www.militarychristians.
org.uk/ gir en god oversikt over feltpresttjenesten samt de viktigste mili-

ingen analyse av bibeltekstene eller
utlegninger kunne få til.
Noen år senere vikarierte jeg som pastor i Tromsø. En mann i menigheta er
verksmester og generelt en veldig oppegående praktiker og fin kristen broder. Men han slet ofte med å holde seg
våken under preka. Etter at jeg hadde
latt en bibelfortelling være hoveddelen
av talen min, kom han bort til meg og
sa – Denne gangen fikk også jeg noe ut
av det du talte. Det var oppmuntrende.

er med en gang i stand til å
dele det de har fått med sine
nærmeste.
Jeg har blitt så grepet av hvordan Bibelens fortellinger forandrer mitt liv,
og hundretusener av mine medmenneskers liv, at jeg ønsker å prioritere
den muntlige formidlingen av Ordet i
alt jeg gjør innen evangelisering og misjon framover.

GODE NYHETER FOR ALLE

LÆR MER

Etter at jeg begynte å lære mer om
muntlig formidling av Guds ord, hører
jeg stadig om vekkelser der man kommer sammen for å høre Ordet fortalt,
man diskuterer det som blir sagt, man
lærer det, og man spør seg: ”Hvem skal
jeg fortelle dette til, før neste gang vi
kommer sammen?”

Her er noen ting du kan gjøre
for å lære mer:
- Gå til vimeo.com og søk på
”man of peace”. Da skal du få
fram en film som heter ”Man
of Peace | The Storytellers of
Odisha”
- Gå til story4all.com og hør på
noen av episodene til podkasten
der. Eller søk opp story4all på
itunes.
- Finn et bilbelfortellerkurs som
Bibelselskapet holder fra tid til
annen, og meld deg på!

Enkle mennesker kommer
sammen i enkle fellesskap og
deler de enkle, men herlige
fortellingene i Guds ord, og
Guds ånd taler til dem, og de

informasjon
tære kristne organisasjonene i det britiske forsvaret. Siden lister også noen
viktige sider for internasjonalt kristent
arbeid. Siden gir en glimrende inngang
til et bredt kristent tilbud til militære
– ikke minst de mange tradisjonsrike
organisasjonene som bidrar til å spre
evangeliet i de britiske styrkene.

ROCKY MOUNTAIN HIGH
INTERACTION - NOE FOR
DEG?
Rocky Mountain High (RMH) er et
ukelangt program på Officers Christian Fellowships konferansesenter ved
Buena Vista, Colorado – rett i hjertet
av Rocky Mountains. Formålet med
RMH er utvikling som militær kristen
i kombinasjon med aktiviteter i den
fantastiske naturen i Colorado. Ukene
23/7 – 6/8 er i år spesielt tilrettelagt
for internasjonal deltakelse. Vår samarbeidsorganisasjon ACCTS i USA
står for dette programmet – i tillegg til

uken på RMH legger de på et ekstra
program før og etter leiren. En informasjonsbrosjyre fra ACCTS kan leses
på http://accts.org/rmh_interaction/
flyer.pdf. Mer informasjon om selve
RMH på sidene http://www.rmhbv.
org/
RMH og Interaction er spesielt for kadetter, unge offiserer og ledere i kristne
fellesskap. Opp gjennom årene har
flere fra MKF deltatt i programmet.
Deltakere må søke om plass, og vil bli
tatt ut av OCF og ACCTS etter anbefaling fra MKF. MKF vil etter søknad
kunne gi et bidrag til deltakeravgiften.
Vi kan anbefale dette som en fantastisk
mulighet til å oppleve utfordringer,
møte nye venner og vokse som kristen
i et spennende opplegg i Colorado!
Ta kontakt med Sissel Mellgren Mangersnes for mer informasjon og søknad om deltakelse. Tlf 92612226 eller
e-post smmangersnes@mkf.no
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INTERNASJONALt
fellesskap
AMCF
Association of Military Christian Fellowships er et internasjonalt fellesskap
for nasjonale kristne militære organisasjoner
(MCF) i mer
enn 140 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter. AMCFs
verdenspresiTORBJÖRN BOSTRÖM
dent er general Srilal Weerasooriya fra Sri Lanka.
Oblt Torbjörn Boström fra Sverige er
visepresident for Nord- og Østeuropa.
AMCF har ingen administrasjon og
ikke noe budsjett. Den utøvende virksomheten under AMCF ivaretas av
ACCTS og MMI. AMCF samarbeider
også med andre internasjonale kristne
organisasjoner, bl.a. Navigatørene.

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hovedoppgave å støtte kristne militære fellesskap og enkeltpersoner knyttet til de
militære
styrker over
hele verden.
I tillegg til de
organiserte
fellesskapene
har ACCTS
kontakt med
enkeltpersoner i mange
land hvor det
ikke er tillatt
å bekjenne
PHILIP EXNER
troen på
Kristus i forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i Denver, Colorado i USA.
ACCTS' misjonsvirksomhet drives meget effektivt av en håndfull ansatte og
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ca 40 frivillige medarbeidere, de
fleste pensjonerte offiserer. Leder
er pensjonert oberst Philip Exner.

MMI
Military Ministries International
driver sitt arbeid i Afrika, Europa,
Syd-Asia og Midt-Østen. De ca
10 frivillige medarbeiderne satser
spesielt på oppsøkende virksomhet og personlige kontakter med
hensikt å oppmuntre, støtte og be
for kristne i forsvaret. Etter frigjøringen av Østeuropa har MMI
fått være med på en fantastisk

MKF - Militært kristent fellesskap ble stiftet i 1982 (som Kristent Befals Samfunn - KBS) og har
som formål å arbeide for kristent
fellesskap i Forsvaret, hjelpe den
enkelte med å styrke sitt trosliv og
vinne andre for Kristus.
Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.
President
Genmaj (p) Arnvid Brage Løvbukten
Mob 46432410, e-post: president@mkf.no
MKF-styret
Oblt Knut Are Seierstad (styreleder)
Mob 90757447, e-post: leder@mkf.no
Tjenestested: Akershus
KL(r)Roger Egeli (redaktør Fokus)
Mob 48944199, e-post: fokus@mkf.no
Maj Sissel M Mangersnes (økonomi)
Mob 92612226, e-post: smmangersnes@mkf.no
Tjenestested: Akershus
Lt Silje Myrholt (deployeringsstøtte)
Mob 92827063, e-post: smyrholt@mkf.no
Tjenestested: Rygge
Kapt Synnøve Nilssen (styremedlem)
Mob 92430661, e-post: snilssen@mkf.no
Tjenestested: Heggelia

JOS MCCABE

oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i Aldershot i England. Leder for MMI
er Jos McCabe.
Vår president Arnvid Løvbukten
og Janet Seierstad sitter nå i styret
for MMI.

LENKER
www.mkf.no
www.accts.org
www.amcf-int.org
www.amcf-europe.info
www.m-m-i.org.uk
www.afcu.org.uk
Arbeidet i ACCTS og MMI kan
støttes økonomisk gjennom
konto 9791.11.10567,
MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn

Kapt (m) Stephen Olsen (informasjon)
Mob 40029638, e-post: solsen@mkf.no
Tjenestested: Reitan
Grethe M Robertsen
(forbønn og støttemedlemmer)
Mob 92244279, e-post: stotte@mkf.no
Sjt(r) Benjamin Vold
(web-redaktør og lokale kontakter)
Mob 95422649, e-post: bvold@mkf.no
Lt Knut Arne Aandstad
(arrangementer og ressurser)
Mob 95208378, e-post: kaandstad@mkf.no
Medlemsregister
Maj(r) Steinar Høyland
Mob 93649460, e-post: steinar@mkf.no
Kasserer
OK John Arild Korsnes
Mob 97007366, e-post: kasserer@mkf.no
MKF har konto nr 0537.08.34069
E-post: post@mkf.no
Postadresse: Postboks 52, 4862 Eydehavn

Kontaktpersoner
for MKF på forsvarets tjenestesteder
Skjold

Knut Arne Aandstad

Heggelia

Jørn A Nordeng

Huseby/HMKG

Christian Filberg

Sessvollmoen

Arvid Austeng

Bergen/SKSK

Olav K Olsen

Bergen/Haakonsvern

Magnus Kluck

Trondheim/LKSK

Thor Anton Grindheim

Gardermoen

Trine Waag

Rygge

Stig Ravnemyr

Kjevik

Inge Hopland

Sola

Ingve Horgen

Oslo/Akershus festning

Palle Ydstebø

Oslo/FD og FST

Sissel Mangersnes

NSPA, Luxemburg

Annie Henriksen Bakkland

Ta gjerne kontakt på leder@mkf.no om du ønsker informasjon
eller kan tenke deg å være kontaktperson på ditt tjenstested!

Militært Kristent Fellesskap har
etablert en gruppe på Facebook.
FOKUS kommer bare ut noen få
ganger i året. MKF ønsker derfor å
bruke Facebook til å kunne kommunisere og dele tidsaktuell informasjon.

Bli gjerne med i vår gruppe og få tilgang på informasjon, nyheter og et
nettverk av MKF-medlemmer. Du behøver ikke være medlem i MKF for å
melde deg inn i gruppen.
Velkommen med i gruppen :-)
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Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN

Muhammedtegningene;
Ytringsfrihet på livet løs
TEKST/FOTO: ROGER EGELI

SUDAN 2006; DEN EGYPTISKE FN-MAJOREN MENTE DET VAR
HANS PLIKT. HAN HADDE PLANLAGT Å OVERGI SIN NORSKE
OFFISERSKOLLEGA TIL MUSLIMSKE FUNDAMENTALISTER
FOR Å BLI DREPT.
Norske offiserer hadde fulgt JyllandsPostens publisering av karikaturtegninger av profeten Muhammed den
30.09.05 tett. Det ble en voldsom
debatt om ytringfrihet og blasfemi.
Uroen mellom vestlige land og den
muslimske verden toppet seg da flere
tusen demonstranter den 04.02.2006
protestert i Damaskus mot karikaturtegningene. Den norske og den danske
ambassaden i Syria ble satt i brann. I
Norge brukte mange aviser tegningene
i 2006 som illustrasjon til intervjuer
om karikatur-striden og forholdet
mellom islam og ytringsfriheten.

MULTINASJONALT SAMARBEID – EN STYRKE I FELTEN
Det var 30 nasjonaliteter ved FNobservatørenes base i Torit, sørøst i
Sudan. For militært personell kan det
gi et nytt aspekt på tjenesten å skulle
operere ubevæpnet i møter med partene i en konflikt. Store forskjeller i
kollegiets bakgrunn i kultur, språk og
arbeidsmetodikk gjør tjenesten veldig
interessant. Det var en betydelig styrke
for FN at kristne og muslimer og andre religioner arbeidet sammen i en
enhet.
En dag i september 2006 arbeidet et
patrulje på grensen til Uganda for å
verifisere militære styrker. De tok en
pause for å spise middag og overholde
muslimenes bønnetid. Denne tiden
benyttet den norske offiseren til å lese i
sin Bibel og søke Gud.

BIBEL OG MUHAMMEDTEGNINGER
Da bønnetiden var ferdige, kom en
muslimsk offiser fra Egypt og meldte
at de var ferdige. Han ble overrasket
da han så hva den norske offiseren
leste. Han kjente mange kristne, men
hadde aldri sett noen lese i Bibelen.
Etter patruljen var ferdige for dagen
fortsatte samtalen om Bibelen i mørket under palmene. For første gang
tok den egyptiske offiseren opp dette
med karikaturtegningene. Han fortalte
hvor stort problem det hadde vært for
ham at en norsk offiser ankom basen
noen uker tidligere. Hans posisjon i
en moskè i hjemlandet tilsa at det var
hans plikt å gjøre noe med offiseren
fra et land som hadde publisert karikaturer av profeten Muhammed.
Den egyptiske offiseren hadde flere
ganger følt plikten så sterk at han hadde vurdert å overlate den norske offiseren i radikale muslimers hånd. Han
ville fortalt de lokale om hva Norge
hadde gjort mot profeten Muhammed
og at nordmenn utøvet grov blasfemi.
Samtalen var rolig og dempet da den
muslimske offiseren delte åpen hvor
ukomfortabel han var over å ikke
ha fullført sin plikt innen islam. Det
hadde vært en hard indre kamp og
han visste fortsatt ikke om han hadde
handlet rett. Han ble hele tiden dratt
mellom to sterkeste grunnverdier; sin

BESKUTT UNDER PATRULJE I SØR-SUDAN I 2006

tro og sine verdier som offiser. Verdiene som offiser hadde vunnet så langt.
Samtalen over Bibelen hadde resultert
i at det var satt lys på en mørk hemmelighet i patruljen; En FN-offiser
hadde gått med planer om å arrangere
et drap på en kollega. Planene var nå
blitt avslørt og lagt frem i åpenhet. Saken ble aldri rapportert. Etter samtalen over en åpen Bibel og hans bekjennelse var han som en ny mann. Det
var ikke lenger noe smerte i hans blikk
og han var lettere til sinns resten av
misjonen. Den norske offiseren verdsatte etter dette bare sin Bibel enda
mer enn tidligere. Han leste salme 121
før han sovnet rolig denne kvelden og
sov godt gjennom hele natten:
Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor
skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

