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HILSEN FRA  

PRESIDENTEN

I disse dager minnes vi Guds godhet 
ved at han sendte sin sønn, Jesus Kris-
tus til jorden for å dø på et kors som en 
soning for all verdens synd. Jesus de-
monstrerte radikal godhet de tre siste 
årene av sitt jordiske liv: han helbredet 
alle som kom til ham med sin sykdom, 
viste radikal omsorg for de som var 
lavest på den sosiale rangstigen (sama-
ritanere, tiggere, tollere, kvinner, barn, 
syndere og røvere). Til slutt døde han 
for alle mennesker.

Så da er Gud bare god og elsker oss 
uansett hva vi gjør. Eller? Ja, han elsker 
oss, men hater synden! Gud er nem-
lig både kjærlig og hellig. Han har 
demonstrert dette på israelsfolket opp 
gjennom historien. Det gjør han frem-
deles. Men nå gjør han det også på oss, 
hedningene. Mye kan sies om dette, 
for Gud forandrer seg ikke. Han er fra 

evighet til evighet den samme. Him-
mel og jord skal forgå, men Guds ord 
skal aldri forgå.

Jesus demonstrerte Guds hellighet hele 
tiden. Han sa til kvinnen som var gre-
pet i hor. "Heller ikke jeg fordømmer 
deg. Gå bort og synd ikke mer." Han 
gjorde hærverk i tempelet, ropte ut 
at bønnens hus var blitt en røverhule. 
Han kalte fariseerne for hvitkalkede 
graver: de var fine å se på, men inni 
var de fulle av dødningeben (syndene 
deres). Jesus viste også mange andre 
eksempler på Guds hellighet.

Vår utfordring er altså å forstå både 
Guds godhet og hellighet. For en god 
soldat skulle det være enkelt å ha to 
tanker i hodet samtidig. Vi er jo vant 
til å tenke både på egne og fiendens 
muligheter, så vi kan lett utforske 

denne guddommelige balansen. Vi kan 
gi den videre til en verden som virke-
lig trenger å se at Gud er både radikalt 
god og radikalt hellig.

Vi som tror på ham, har Jesus som 
forbilde i vår hverdag.  Vi har mulighet 
til å be om nåde til å vise den samme 
radikale godhet, men samtidig hate 
synden (ikke synderen) like radikalt.

Livet har som kjent (?) to utganger, 
og Guds ord kaller oss som skal til 
himmelen for sine barn, sitt folk, sine 
hellige, et hellig presteskap, sine ut-
valgte osv. Dette for å si at vi ikke skal 
leve med våre tanker primært i denne 
verden, men søke Guds rike først. Så 
la oss både elske og frykte Gud, elske 
synderen og hate synden slik Jesus 
gjør.

TO TANKER I HODET SAMTIDIG

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

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 kom-
munisere og dele tidsaktuell infor-
masjon.

Bli gjerne med i vår gruppe og få til-
gang på informasjon, nyheter og et 
nettverk av MKF-medlemmer. Du be-
høver ikke være medlem i MKF for å 
melde deg inn i gruppen.

Velkommen med i gruppen :-)
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STYRELEDER

Kjære MKF-venner!

Du holder nå den første utgaven av 
Fokus i 2016 i hendene. Vi har som 
målsetting å utgi bladet to ganger i 
året, men denne gangen ble det bare 
en utgave. Det meste i MKF er frivil-
lig arbeid, og som kjent har vi hatt 
problemer med å finne en ny redaktør. 
Denne utgaven er blitt til ved en dug-
nad, men vi håper å ha en løsning klar 
på nyåret. 

I dette bladet har vi et intervju med 
grenader John Gard, som er vognfører 
på en av Hærens tung-transportvog-
ner. John er en flott representant for 
den yrkesgruppen vi vil se mange flere 
av i Forsvaret i årene som kommer, 
nemlig spesialistene. Vi har også del 
2 av en meget god bibeltime feltprest 
Nils Terje Lunde holdt for oss under 
samlingen Tro og tjeneste i 2015. Her 
tok han for seg temaet «Soldater i Bi-
belen» - det viser seg at her er det mye 
mer å hente enn vi først ville trodd, 
både i hvordan Jesus møter soldatene 
og i hva de gjorde.

Vi har også et par reportasjer fra virk-
somheten i MKF i løpet av året, og hå-
per det kan få flere til å få lyst til å opp-
søke fellesskapet vårt! Vi representerer 
en bred samling av kristne i Forsvaret, 
og ønsker at det skal være plass til alle. 
Til sist har vi en oppdatering på situa-
sjonen i Ukraina. Konflikten der har 

tatt mer enn 10 000 liv siden somme-
ren 2014. Tilbake sitter enker og barn 
uten far med sine liv i ruiner. Våre 
venner i Ukrainas militære kristne fel-
lesskap forsøker å hjelpe med praktisk 
omsorg og ved å dele det kristne håpet. 

Vennlig hilsen

KNUT ARE SEIERSTADFokus

Organ for Militært Kristent 
Fellesskap

1/2016 – Årgang 35

Redaktør: Knut Are Seierstad

Grafisk utforming: Nadja 
Rønningstad

Kontakt: post@mkf.no

www.mkf.no
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Hva jobber du med?   
Jeg jobber som grenader i Stridstren-
kompani 1 på Rena. Primæroppgaven 
min der er å være vognfører tungtran-
sport. Det er vi som frakter det tyngste 
materiellet til Hæren, opp til 90 tonn 
totalvekt.

Hvor lenge har du tjenestegjort i grønt?  
20 år gammel, 10 august 2010 ble jeg 
innrullert på Sessvollmoen og sendt 
rett til Bardufoss. Etter ett halvt år var 
jeg utdannet vognfører tungtransport 
og det har jeg holdt på med siden.

Hva motiverer deg til å jobbe med det 
du jobber med?  
Det er godt samhold innen fagfeltet og 
stadig nye utfordringer. Gamle kjøre-
tøy og tunge laster krever mye av meg 
som vognfører, noe som gjør att jeg 
hele tiden må jobbe mot å bli en bedre 
vognfører.

Hva er det beste med jobben?  
Gode kollegaer og varierte dager. I 
løpet av ett år er det ingen uker som er 
like, da skal det noe til at man møter 
opp og går på repeat hver dag.

Hva tenker du om å jobbe i et så profe-
sjonelt soldatmiljø som du jobber i?  
Mange har tatt et valg om å ha dette 
som yrke og profesjon, det fører gjerne 
til en del refleksjon rundt det å ta en 
risiko og muligheten for at en selv må 
ta liv. Det er også flere som har erfarin-
ger fra internasjonale operasjoner der 
dette har vært aktuelt. For min egen 
del kan jeg da høste av andres erfarin-
ger og være bedre mentalt forberedt på 
situasjoner jeg kan komme oppi.

Hvordan vil du beskrive det sosiale på 
jobben?  
Preget av gjensidig respekt. 

Hvordan ser du Guds nærvær i din 
militære tjeneste i de årene du har tje-
nestegjort?  

Jeg prøver å la Han styre hverdagen 
min mest mulig. Det er de små øy-
eblikkene som jevnlig minner meg 
på hva troen betyr for meg. Det er ett 
eksempel jeg har lyst å dra frem. På 
mestringsøvelsen for grunnkurs gre-
nader skulle vi gå over Dovre gjennom 
hele natten. Dette var i juni så det var 
lyst lenge. På den ene pausen litt over 
midnatt satt jeg på en topp med utsikt 
mot Snøhetta. I en sånn setting er det 
jo i utgangspunktet en del stress og 
tjas og mas. Men i det lille øyeblikket 
med sola like under horisonten ble jeg 
fylt med en ro jeg ikke hadde kjent på 
lenge. Det var noen minutter med på-
fyll som sitter dypt i meg ennå.

Hva betyr Gud for deg?  
Det er noe trygt i å ha et perspektiv 
som går utover det livet vi lever nå. 
Men det er nå en gang sånn at som 
menneske er det fort gjort å bli opp-
hengt i det verdslige. Da er det godt å 
bli minnet på det som står i Matt 6,19-

20 «Dere skal ikke samle skatter på 
jorden, hvor møll og mark ødelegger, 
og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men 
dere skal samle skatter i himmelen, der 
verken møll eller mark ødelegger og 
tyver ikke bryter inn og stjeler». Da er 
det ikke lenger så farlig med vårt jor-
diske gods. Selv om jeg ikke tenker på 
Gud hele tiden er det godt å vite at han 
gjør det om meg. Og det er ofte i etter-
kant av en situasjon at en merker at det 
var mer Gudfeldig enn tilfeldig at ting 
gikk som de gikk.

Hvordan møter du Gud, får påfyll?  
Et samlingspunkt jeg har satt veldig 
pris på her på Rena er kapellet. En 
liten gjeng fra forskjellige avdelinger 
som har det til felles at vi er kristne og 
militære. Jeg har også gode venner fra 
videregående og en god familie som 
jeg kan prate med.

Hva syns du er gøy å gjøre på fritiden? 
I hverdagen blir det mye jobb og på 

JOHN GARD (26) – VOGNFØRER TT
STEPHEN OLSEN
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ettermiddager sosialisering med kolle-
gaer. Når det er mulighet for litt lengre 
fri er det godt å komme seg hjem til 
Vestlandet, til perla i Ryfylke, Talgje.

Hva gir deg glede?  
Frelsesvisshet og kunne være et godt 
forbilde for nevøene mine.

Forklar litt om ditt engasjement for 
Soltun  
Soltun er virkelig som en oase i ør-

kenen for kristne i militæret. En god 
ladestasjon der en kan møte andre 
likesinnede og ta en god pause fra en 
stressende hverdag, av flere beskrevet 
som ”mitt andre hjem”.

Hvorfor er Soltun/MKF viktig for deg? 
Jeg satte veldig pris på å ha Soltun i 
nærheten da jeg tjenestegjorde i Bar-
dufoss. Bygningen der er fortsatt som 
et hjem for meg som besøkes hver 
gang jeg har mulighet. MKF byr på 

gode oppbyggende samlinger både på 
tvers av aldre og for den yngre garde. I 
tillegg er det en trygghet i å vite at det 
er flere kristne i dette miljøet enn en 
selv.

Til sist vil jeg hilse med et bibelvers jeg 
skrev på børsa mi i rekrutten. Fil 4,17: 
«Alt makter jeg i Ham som gjør meg 
sterk». 

JOHN GARDS TREKKVOGN
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MILITÆRE I DET NYE TESTAMENTE  
DEL II AV BIBELTIME PÅ MKF-KONFERANSEN TRO OG TJENESTE 2015

TEMA FOR DEN ANDRE ARTIKKELEN OM MILITÆRE I DET 
NYE TESTAMENTE HANDLER OM JESU LIDELSE, KORS-

FESTELSE, DØD OG OPPSTANDELSE. HER ER VI VED 
SELVE KJERNEN I KRISTENDOMMEN. HVILKEN PLASS 

HADDE MILITÆRE I DISSE AVGJØRENDE HENDELSENE? 

1. ARRESTASJONEN
Det store drama begynner med arres-
tasjonen av Jesus i Getsemane-hagen. 
Da er det Judas kommer med «en stor 
flokk som var væpnet  med sverd og 
stokker» (Matt 26,47). I det samme 
verset kan vi lese at de kom fra «over-
prestene og folkets eldste». I Johanne-
sevangeliet tales det om «vaktstyrken, 
kommandanten og jødenes vaktmenn» 
(Joh 18,47). Ut fra dette synes det 
rimelig å anta at den styrken som ar-
resterte Jesus ikke var en del av romer-
hæren, men av sikkerhetsstyrker, mu-
ligens sammensatte styrker med ulike 
vakt- og sikkerhetsfunksjoner knyttet 
til tempelet og sentraladministrasjo-
nen. I en viss forstand vil de kunne bli 
betraktet som politistyrker, eller endog 
para-militære styrker. De er bevæpnet, 
men de hadde ikke den samme autori-
tet og mandat som romerhæren. Mens 
romerhæren hadde et ansvar både for 
indre og ytre sikkerhet, hadde disse 
vaktstyrkene en mer avgrenset funk-
sjon knyttet til ivaretakelse av lokal 
indre sikkerhet. 

Da vaktstyrken skulle arrestere Jesus er 
det Peter griper sverdet sitt og hugger 
øret av øversteprestens tjener. Da er 
det Jesus sier det kjente ordet: «Stikk 
sverdet ditt på plass igjen. For alle som 
griper til sverd skal falle for sverd» 
(Matt 26,52). Dette skriftstedet har 
vært omdiskutert i forbindelse med 
spørsmålet om hvorvidt kristne kan 
gjøre militærtjeneste. Fra kristen pasi-
fistisk hold har man i dette skriftstedet 
sett et tydelig argument for at kristne 
ikke skal gjøre bruk av sverdet. En slik 
konklusjon er imidlertid forhastet. 
For å forstå skriftstedet må vi se på 
hva Jesus sier i fortsettelsen: «Tror du 

ikke jeg kan be min Far, og han ville 
straks sende meg mer enn tolv legio-
ner engler? Men hvordan skulle da 
skriftene oppfylles, de som sier at dette 
må skje?» (Matt 26,53f). I dette ligger 
nøkkelen til hvordan dette skal forstås. 
Det dreier seg om at Guds endegyldige 
frelse ikke skjer gjennom sverd men 
gjennom offer. Gud har sverd. Han 
omtales i Det gamle testamente som 
«Hærskarenes Gud». I den gamle pakt 
ser vi hvordan Guds inngripen til frel-
se kunne skje gjennom sverd. Tydeligst 
kommer dette til uttrykk i tekstene 
om hellig krig i det gamle testamente. 
Dette hadde sine begrensninger. Det 
kunne kanskje forandre mennesker 
gjennom det ytre, men det kunne ikke 
fjerne ondskap og synd. Det nye testa-
mente viser en radikal løsning. Guds 
rike etableres ikke gjennom sverd, men 
gjennom stedfortredende offer. Dette 
kommer spesielt tydelig til uttrykk 
i Johannesevangeliets gjengivelse av 
hendelsen hvor Jesus sier «Skulle jeg 
ikke drikke det begeret min Far har 
gitt meg?» (Joh 18,11). Da Peter trakk 
sverdet står det som et bilde for alle 
forsøk på å etablere Guds rike med 
verdslige maktmidler. Derfor måtte 
Jesus stoppe Peter. Det er altså å for-
vise sverdet til der det hører hjemme: 
i denne verden, ikke i Guds rike. Dette 
er et grunnleggende premiss for et 
kristent syn på militærmakten: den 
skal begrenses til denne verden og 
denne verdens forhold. Den skal ikke 
brukes til å fremme Guds rike.  

2. SOLDATENES SPOTT
Vaktstyrken som hadde arrestert Jesus 
førte ham så til Det høye råd (Matt 
26,57). Etter dette bandt de ham og 
førte ham til Pilatus (Matt 27,2). På 

dette tidspunkt skjedde sannsynligvis 
fangeoverleveringen fra de jødiske sik-
kerhetsstyrkene til landshøvdingens 
soldater, altså til romerhæren. Det står 
at Pilatus lot Jesus piske (Matt 27,26). 
Det var nok landshøvdingens soldater 
som gjennomførte dette. Dette vil vi 
i dag karakterisere som en illegitim 
torturhandling, men i den historiske 
konteksten var dette juridisk hjemlet 
ut fra den tids bestemmelser. Det var 
ikke en handling som soldatene gjorde 
uhjemlet, det var etter uttrykkelig or-
dre fra Pilatus. Det som skjer etterpå 
synes imidlertid å være initiert av sol-
datene selv. De håner, spotter og for-
nedrer ham ytterligere etter piskingen. 
De kler av ham, henger en soldatkappe 
på ham, lager en tornekrone, gir ham 
en stokk som septer, kneler for ham og 
sier «Vær hilset, du jødenes konge!» 
Deretter spytter de på ham og slår ham 
i hodet med stokken (Matt 27,27-31). 
Her får vi beskrevet dypt nedverdi-
gende handlinger gjort av soldater. 
Det er som de søker å dehumanisere 
ham. Det starter med pisking, men de 
klarer ikke å slutte der, de fortsetter. 
At soldater i fellesskap kan gjøre gru-
somme handlinger og ikke holder seg 
innenfor regelverket for behandling 
av motparten tør ikke være ukjent fra 
krigshistorien. I denne forstand er for-
tellingen om soldatene som håner og 
spotter Jesus et eksempel på overgrep 
gjort av militære. Det synliggjør den 
stående fare for maktmisbruk og over-
tramp hos dem som forvalter militære 
maktmidler.

3. TVANGSMAKT MOT  
TREDJEPART 
Etter at soldatene er ferdige med å 
spotte og håne Jesus fører de ham den 

NILS TERJE LUNDE
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lange og tunge veien mot Golgata. Det 
var i utgangspunktet Jesus som måtte 
bære korset selv (Joh 19,17), men 
de synoptiske evangeliene (Matteus, 
Markus og Lukas) kan fortelle at på 
veien traff de en mann som het Simon 
fra Kyréne. Soldatene tvang ham til å 
bære korset (Matt 27,32). Grunnen var 
nok at Jesus, som allerede var sterkt 
medtatt av piskingen og behandlingen 
han hadde fått, segnet under vekten av 
korset. Jesus slapp altså å bære korset 
deler av veien. Fra en side sett kan 
dette oppfattes som en barmhjertig-
hetshandling mot Jesus, men det kan 
like gjerne ha vært av effektivitetshen-
syn, det vil si å bruke så lite tid som 
mulig på veien til Golgata. Uansett: 
det var ikke frivillig Simon fra Kyréne 
bar korset, han ble tvunget til det. Med 
andre ord brukte soldatene her tvangs-
makt mot en tilfeldig tredjepart. Dette 
må vi også betegne som eksempel på 
maktmisbruk og overtramp og Simon 
fra Kyréne kan derfor stå som en bil-
ledlig representant for alle de sivile 
som blir rammet av handlinger utført 
av militære.    

4. KORSFESTELSEN
Så er de kommet til Golgata. Før sol-
datene korsfester Jesus tilbyr de ham 
en eddikblanding. Dette skulle virke 
bedøvende og var vanlig praksis før 
korsfestelser. Men Jesus ville ikke 
drikke (Matt 27,34). Han ville være 
fullt og helt ved bevissthet så lenge 
som mulig. Så korsfestet soldatene Je-
sus. Det er helt gjennomgående i alle 
de fire beretningene om korsfestelsen 
at de som utførte korsfestelseshand-
lingen var soldatene. Dette er spesielt 
tydelig i Johannesevangeliets fremstil-
ling. Der heter det eksplisitt «soldatene 
(…) korsfestet Jesus» (Joh 19,23), og i 
verset etterpå oppsummeres det i føl-
gende «Dette gjorde soldatene». Det er 
altså ingen tvil om at de som hadde det 
direkte ansvaret for at Jesus døde var 
militære. Dette faktum kan oppleves 
anfektende på oss som er militære. 
Men soldatene er egentlig representan-
ter for oss alle, uavhengig av hvorvidt 
vi er soldater eller ei. Dypest sett var 
det ikke bare soldatene som førte Jesus 
til korset og korsfestet ham, det var 
oss alle. Det var våre synder som førte 
Jesus til korset.

Etter at soldatene hadde korsfestet 
Jesus delte de klærne hans mellom seg 
(Matt 27,35). Det å dele «krigsbyttet» 
var en vanlig praksis. Soldatene holdt 
vakt over Jesus mens de ventet på at 
han skulle dø. I Mark 15,39 kan vi lese 
at den som stod rett foran Jesus da han 
døde var en offiser. Han var altså den 
som stod nærmest da Jesus ropte «Det 
er fullbrakt», og dette ble en skjellset-
tende hendelse for ham; «Sannelig, 
denne mannen var Guds sønn!» Dette 
er jo faktisk en trosbekjennelse om 
Jesus. 

I Johannesevangeliets fremstilling om 
hva som skjer like etter korsfestelsen 
beskrives at mens soldatene bryter 
benene på de to forbryterne, brytes 
ingen ben på Jesus. Isteden gjennom-
bores Jesu side av et spyd og det kom-
mer blod og vann fra hans side. Disse 
detaljene er fortalt av ham som så det, 
«for at også dere skal tro» (Joh 19,35). 
Kobler vi dette sammen med profetien 
fra Sakarja som er gjengitt i vers 37: 
«De skal se på ham som de har gjen-
nomboret», er det rimelig å anta at det 
var en av soldatene som var der som 
kom til tro på Jesus og fortalte disse 
detaljene til Johannes. Det er i så fall et 
sterkt vitnesbyrd om hvordan militære 
ble omvendt ved korset på Golgata – 
ikke bare i overført betydning, men i 
bokstavelig forstand. Også de som var 
direkte ansvarlige for at Jesu ble kors-
festet kunne ta imot Jesus som sin frel-
ser. Også disse kunne få tilgivelse ved 
Jesu blod. Det var jo nettopp det Jesus 
bad om for dem som korsfestet ham da 

han hang på korset: «Far, tilgi dem, for 
de vet ikke hva de gjør» (Luk 23,34).

5. OPPSTANDELSEN
De militære var ikke bare de som var 
de nærmeste vitner til Jesu død. De 
var også de nærmeste vitner til Jesu 
oppstandelse. Pilatus satte soldater til 
å vokte graven for å hindre at disiplene 
stjal Jesu legeme. Da fikk de oppleve 
at Herrens engel kom og rullet stenen 
bort fra graven og det står at de «skalv 
av redsel da de så ham, og de ble lig-
gende som døde» (Matt 28,4). De var 
faktisk de første som fortalte andre 
om Jesu oppstandelse. Det står nem-
lig at mens kvinnene var underveis 
for å fortelle det til disiplene, fortalte 
soldatene det til overprestene (Matt 
28,12). De fikk imidlertid en stor sum 
penger mot å fortelle en løgn om at 
disiplene stjal Jesu legeme. De hadde 
mulighet til å fortelle det gode budskap 
om Jesu oppstandelse videre. Isteden 
valgte de å ta imot bestikkelse. Dette 
er også et bilde på hvor fristende det 
er å velge den letteste og mest lønn-
somme utvei istedenfor å stå opp for 
sannheten. Men sannheten kom frem 
til slutt. Også det faktum at fortel-
lingen om soldatenes svikt kom med 
i Bibelen viser med sannsynlighet at 
en eller flere av soldatene til slutt må 
ha valgt å fortelle sannheten likevel. 
Kanskje ble møtet med den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus så sterkt 
og livsforvandlende at verken penger, 
lojalitet eller redselen for å tape ansikt 
kunne oppveie det?  

FRA FILMEN RISEN, COLOMBIA PICTURES 2016
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SOLDATER I BIBELEN 

«I Cæsarea bodde en mann ved navn 
Kornelius, som var offi  ser ved Den ita-
liske bataljon. 2 Han var en from mann, 
og både han og hele hans hus hørte til 
dem som fryktet Gud. Han ga oft e gaver 
til de fattige blant jødene og ba stadig 
til Gud.

     3 En dag ved den niende time hadde 
han et syn. Han så tydelig en Guds 
engel som kom inn til ham og sa: «Kor-
nelius!» 4 Kornelius stirret på ham og sa 
forferdet: «Hva vil du, herre?» Engelen 
svarte ham: «Dine bønner og gaver til 
de fattige har steget opp til Gud, så han 
er blitt minnet om deg. 5 Nå skal du 
sende noen menn til Jaff a for å hente en 
mann ved navn Simon med tilnavnet 
Peter. 6 Han er gjest hos garveren Si-
mon, som bor i et hus nede ved sjøen.» 7 
Da engelen som talte til ham, var borte, 
tilkalte Kornelius to tjenere og en from 

soldat fra livvakten sin. 8 Han forklarte 
dem saken og sendte dem av sted til 
Jaff a.»

Senere, når apostelen Peter er hentet til 
Kornelius’ hus:

    «34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå 
forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør 
forskjell på folk, 35 men at han fra alle 
folkeslag tar imot hver den som frykter 
ham og gjør det som er rett. 36 Dere 
kjenner det ordet han sendte til Israels 
folk: det gode budskapet om fred ved 
Jesus Kristus, han som er Herre over 
alle. 37 Dere vet om det som begynte i 
Galilea etter at Johannes hadde forkynt 
sin dåp, og som siden spredte seg over 
hele Judea: 38 Jesus fra Nasaret ble 
salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft , 
og han gikk omkring overalt og gjorde 
vel og helbredet alle som var underkuet 

ILLUSTRASJON: WWW.PINTEREST.COM/ALKKNDR/ANCIENT-WORLD-MAP-CAESAREA-MARITIMA-ISRAEL/
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- PETER OG KORNELIUS 

av djevelen, for Gud var med ham. 39 
Og vi er vitner om alt han gjorde rundt 
omkring i jødenes land og i Jerusalem, 
han som de hengte på et tre og drepte. 
40 Gud reiste ham opp på den tredje 
dagen og lot ham tre synlig fram,41 ikke 
for hele folket, men for de vitnene Gud 
på forhånd hadde utvalgt, for oss som 
spiste og drakk sammen med ham etter 
at han var stått opp fra de døde. 42 Og 
han påla oss at vi skulle forkynne for 
folket og vitne at han er den som Gud 
har satt til dommer over levende og 
døde. 43 Om ham vitner alle profetene 
og sier at alle som tror på ham, skal få 
tilgivelse for syndene ved hans navn.»

    44 Mens Peter fremdeles talte, kom 
Den hellige ånd over alle som hørte 
Ordet.45 De troende av jødisk ætt som 
var kommet dit sammen med Peter, 

ble forskrekket over at Den hellige ånds 
gave også ble øst ut over hedningene. 
46 For de hørte dem tale i tunger og 
lovprise Gud. Da sa Peter: 47 «Disse 
har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan 
noen da nekte dem vannet og hindre at 
de blir døpt?»48 Så bød han at de skulle 
døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de 
ham bli hos dem noen dager.»

Disse utsnittene fra Bibelen fi nner vi i 
Apostlenes gjerninger kapittel 10. Of-
fi seren Kornelius og hans familie blir 
de første kristne som ikke hadde jødisk 
bakgrunn. Evangeliet om frelse ved 
Jesus er for alle, og en soldat var den 
første som tok i mot.  

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © 
Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.
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Tro og tjeneste er en samling spesielt 
for de som har sin daglige tjeneste i 
Forsvaret, eller som er aktive i MKF. I 
overkant av 20 deltakere fra hele landet 
var med på samlingen denne lørdagen 
i Markus menighetshus i Oslo, flere 
av dem for første gang i et MKF fel-
lesskap. Oddvar Øksendal åpnet sam-
lingen med en bibeltime om å gjøre 
en forskjell som kristen i Forsvaret. 
Oddvar jobber på Haakonsvern, og har 
blant annet vært i Ungdom i Oppdrag 
før han begynte som lærling i Forsva-
ret. 

Oddvar delte mange gode refleksjoner 
om temaet, basert på sine egne erfa-
ringer. Møtet med Forsvaret var på 
mange måter et sjokk, veldig forskjellig 
fra den kristne bakgrunnen han var 
vokst opp i. Som kristne er vi ikke som 
alle andre, og det er enklere å være 
annerledes dersom man har en annen 
kristen å være sammen med. Det er 

ikke alltid enkelt å finne, og mye av 
tiden hadde han vært alene kristen der 
han tjenestegjorde. I Lukas 10 vers 1-3 
sender Jesus disiplene ut to og to, «som 
lam midt iblant ulver». Det er også noe 
vi som kristne i Forsvaret kan ta til oss, 
og oppsøke fellesskap der det er mulig 
å finne. 

Han snakket også en del om det er en 
god ting å bli sett på som mest mulig 
lik alle andre, eller om det er en god 
ting å skille seg ut. Det er en fare der-
som vi ikke skiller oss ut i forhold til 
mye av det som ellers kan være vanlig. 
En kamerat av ham hadde valgt bort 
troen fordi han ikke så noen forskjell 
mellom kristne og ikke-kristne. Det 
er også viktig at vi ikke er feige, ved å 
oppføre oss som om Gud ikke finnes. 
Samtidig brukte Oddvar mye tid på 
å snakke om at vi skal elske vår neste 
– her kan troen vår bli synlig i hver-
dagen. Kanskje må vi finne en balanse 

mellom å være med på alt og ikke å 
være med på noe. Til sist reflekterte 
han over hvordan vi kan være med på 
å skape en kultur der vi jobber som er 
etter Guds hjerte. Her kan hver av oss 
gjøre en forskjell, kanskje ikke så stor, 
men stor nok til at den blir lagt merke 
til av våre kolleger. 

Etter en lang lunsj med gode samtaler 
tok vår president Arnvid Løvbukten 
for seg temaet «Guds langtidsplan». 
Langtidsplaner er jo høyt på agendaen 
i Forsvaret for tiden, og Arnvid må 
sies å være en autoritet på området, 
både som tidligere medlem av For-
svarssjefens ledergruppe, og nå som 
bibelskolelærer. Arnvid startet med å 
konstatere at LTPene i Forsvaret aldri 
blir vellykkede! Guds langtidsplan føl-
ges derimot til punkt og prikke. 

I en bibelsk sammenheng går denne 
tidsregningen mot en slutt. Bibelen 

TRO OG TJENESTE 2016
KNUT ARE SEIERSTAD

«HVORDAN KAN VI SOM KRISTNE GJØRE EN FORSKJELL» OG «GUDS LANGTIDSPLAN» VAR 
TO AV TEMAENE PÅ DAGSAMLINGEN TRO OG TJENESTE LØRDAG 12. NOVEMBER.

BJARNE PETTERTEIG HOLDER ANDAKT
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lærer oss at Jesus en gang skal komme 
tilbake for å opprette en ny himmel 
og en ny jord. I tiden vi lever i nå vil 
trengslene øke, men evangeliet skal 
også forkynnes til alle folkeslag. Han 
snakket også om hvordan vi kan gjøre 
oss klare. Å oppsøke fellesskapet, holde 
seg nær til Guds ord og å søke dybde i 
troen er viktig. Når vi skal i krigen er 
det dumt å ikke være forberedt!

Til slutt på denne samlingen ledet 
MKFs reisesekretær Jostein Senumstad 
en samtale i beste talk-show stil med 
to MKF-veteraner, Steinar Høyland 
og Knut Are Seierstad. Steinar og 
Knut Are delte erfaringer fra sine liv 
som kristne i Forsvaret, både fra store 
tilbakeslag, sterke bønnhørelser og 
lange ørkenvandringer. MKF hadde 
vært viktig for dem begge, både for 
utvikling av den kristne troen og for 
kristent fellesskap gjennom tjenesten i 
Forsvaret. 

Noen erfaringer kan oppsummeres 
med at urettferdighet også rammer 
den som tror – faktisk kan vi som tror 
regne med forfølgelse og motgang 
nettopp av den grunn. Men det er også 
viktig å stole på Jesus. Han har en god 
plan for deg, og den kunne begge to 
se bedre, spesielt nå i ettertid.  Knut 
Are siterte et bibelord som er viktig for 
ham; «Men han sa til meg: Min nåde 
er nok for deg, for min kraft fullendes 
i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose 
meg av min skrøpelighet, for at Kristi 
kraft kan ta bolig i meg» 2. Korinter-
brev 12, vers 9-10. 

Samlingen ble avsluttet med et hus-
møte hjemme hos Knut Are og Janet 
Seierstad med mye godt fellesskap og 
god mat. Bjarne Petterteig fra Garder-
moen holdt en god og engasjerende 
andakt. En god takk må også rettes til 
Thor Anton Grindheim fra Bardufoss 
som hadde satt sammen programmet, 
og som trakk samlingen sammen!

ARNVID LØVBUKTEN UNDERVISER OM GUDS LTP

TIMOTHY OLSEN LEDER LOVSANGEN
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I forrige nummer av Fokus (2/2015) 
hadde vi en reportasje om hvordan 
våre venner i det ukrainske militære 
kristne fellesskapet hjelper soldater ved 
fronten. De reiser jevnlig ut som frivil-
lige feltprester for å forkynne evange-
liet og vise omsorg for soldatene. De 
besøker også sårede på sykehusene, 
og har en tjeneste for enker etter falne 
soldater og deres barn. 

Den første uken i oktober var Valenti-
na Khimich og en gruppe på 15 enker 

og etterlatte barn på en ukes opphold 
på et kristent leirsted i de vakre Kar-
patene. Dette gir mulighet for hvile og 
åndelig omsorg for disse unge enkene 
og deres barn. De to siste ukene av 
november dro Vasily Khimich, lederen 
av Ukrainas militære kristne felles-
skap igjen til fronten sammen med en 
venn som frivillige feltprester. Denne 
gangen brukte de tid sammen med en 
avdeling fra spesialstyrkene. 

Bildene på denne siden er fra en sam-

UKRAINA

BOGDAN (6) OG VLAD (12) PÅ SAMLINGEN FOR ENKER OG BARN AV FALNE SOLDATER VERONICA (8)

 I UKRAINA ER FLERE TUSEN BITT ENKER OG FARLØSE BARN DE SISTE TO ÅRENE, SOM FØLGE AV KAMPENE I ØST-UKRAINA.  
HER ER NOEN AV DEM PÅ EN SAMLING LEDET AV VALENTINA KHIMICH (T.V.) FRA UKRAINAS MILITÆRE KRISTNE FELLESSKAP I KIEV. 

ling Valentina Khimich hadde for 
enkene og barna i Kiev tidligere i høst. 
I tillegg til å miste sin mann og barnas 
far må disse enkene også klare alle 
andre utfordringer i hverdagen. Mange 
har vanskelige liv. Samlingene gir ån-
delig trøst og håp i fortvilelsen. 

Under årsmøtet i april ble det samlet 
inn en kollekt til Ukraina. Sammen 
med noen gaver i tillegg er det nå 
overført kr. 7900,- fra MKF til dette 
arbeidet i Ukraina. 
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Ung Landsmøte ble arrangert i Randa-
berg Arena 2.-6. august 2016. UL er en 
kristen festival som arrangeres årlig av 
NLM i samarbeid med ImF ung. UL 
ønsker å være en festival som foran-
drer, og som gir hjelp og inspirasjon til 
å leve som en kristen i hverdagen. Mø-
ter, seminarer og diverse arrangement 
er en stor del av UL, men mye tid går 
også med til å treffe gamle kjente, stifte 
nye bekjentskaper og besøke stander. I 
år som i fjor hadde MKF stand på UL. 
Vi fikk delt informasjon om hva MKF 
er og hva vi driver med. Noen av delta-
kerne skal inn i Forsvaret i løpet av de 
neste årene og det er derfor viktig for 
MKF å informere om hva vi er og at vi 
finnes. 

Samarbeidet med Soltun kom godt 

frem under UL. På en av de beste stand 
plassene delte MKF og Soltun stand. 
Soltun er et viktig sted for mange 
kristne i førstegangstjenesten. Mange 
deltakere kom til standen og fikk svar 
på spørsmål rundt tjeneste i Forsvaret. 
Det er her vi møter ungdommen som 
er fremtiden til MKF. På stand kan vi 
starte nettverksbygging allerede før de 
starter i tjenesten. Det er viktig å delta 
på slike arrangement i årene som kom-
mer. 

Senere på sommeren i august var MKF 
også til stede på Arena, en stor samling 
som Kristen Idrettskontakt arrange-
rer for idrettsinteressert ungdom på 
Dvergsnestangen ved Kristiansand. 
Her var det vår reisesekretær Jostein 
Senumstad som stilte opp. 

STAND PÅ UNG 

LANDSMØTE OG ARENA
ØYSTEIN LENDE

Etter mye god planlegging ble det i år 
nok en gang arrangert samling på Hos-
eid gård i Drangedal. Helgen var full 
av møter, aktiviteter, god mat og godt 
kristent fellesskap. Som bestilt var væ-
ret upåklagelig med god temperatur og 
mye sol. Alle måltider ble spist ute. 

Dagene startet med frokost og et ord 
for dagen. Klatring, bading og leir-
dueskyting var noen av aktivitetene 
på campen. Temperaturen i vannet 
var upåklagelig! På kveldene var det 
kveldsmøte med lovsang og tale.  

Fantastisk natur og ett fleksibelt og va-
riert program gjør Camp Hoseid unikt. 
Mulighetene er mange og fantasien 
setter grenser. Deltakerne kan i stor 

grad påvirke programmet. For mange 
medlemmer er campen en fast del av 
sommerferien.

Camp Hoseid er en svært viktig del 
av arbeidet til MKF. Fellesskapet som 
oppleves denne helgen er oppbyggende 
og inspirerende. De aktive medlem-
mene til MKF er godt spredt og det er 
derfor viktig med Camp Hoseid for å 
samle flest mulig. Som flere ganger tid-
ligere hadde vi internasjonalt besøk på 
campen. Et par fra Finland delte hel-
gen med oss og ga oss innsikt i kristent 
militært arbeid i Finland. 

Camp Hoseid 2017 arrangeres neste år 
6.-9. juli 2017.

CAMP HOSEID 2016
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KOMMENDE ARRANGEMENTER

MKF har hvert år tre nasjonale samlinger. Årsmøtet er for alle 
medlemmer og støttemedlemmer, og finner normalt sted i april. 
I år var årsmøtet på Soltun soldatheim i Bardu. I juli har vi Camp 
Hoseid, en samling spesielt for yngre medlemmer i tjeneste og 
deres venner, på Hoseid gård i Drangedal. I november arrangerer 
vi dagskonferansen Tro og tjeneste, spesielt rettet mot alle som er 
i aktiv tjeneste i Forsvaret eller er aktive i MKF. Her er datoene for 
2017 – noter dem allerede nå!

21. – 23. april 2017 – Årskonferanse i Bergen

6. – 9. juli 2017 – Camp Hoseid, Drangedal

Program og nye arrangementer legges ut etter hvert på www.mkf.
no og på MKF-gruppen på Facebook

ADVENTSGUDSTJENESTE I 

FROGNER KIRKE

 
Tredje søndag i advent, 11. desember 2016 kl. 1100, avholdes den tra-
disjonsrike MKF-gudstjenesten i Frogner kirke i Oslo. Dette er et av 
årets største samlingspunkter for medlemmer og støttemedlemmer 
med familier i Oslo-området. Feltprost Alf Petter Hagesæther taler. 
Still gjerne i uniform! Se informasjonsplakat på www.mkf.no under 
arrangementer. 

ARMED FORCES CHRISTIAN 

UNION

Vår søsterorganisasjon i Storbritannia AFCU har en flott webside på 
www.afcu.org.uk. Her er det en mengde ressurser for kristne i Forsva-
ret. Det er også flere korte videointervju med militære og ektefeller om 
utfordringer knyttet til tjenesten og livet som kristne. 
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President
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Oblt(p) Knut Are Seierstad  
(styreleder, lokale kontakter)
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MKF har konto nr 0537.08.34069
E-post: post@mkf.no

Postadresse: Postboks 52, 4862 Eydehavn

MKF - Militært kristent felles-
skap ble stiftet i 1982 (som Kris-
tent 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. 

GIVERTJENESTE

MKF har en fast givertjeneste, spesielt for å bidra til satsingen med en 
reisesekretær i deltidsstilling. Vi har noen trofaste medlemmer som gir 
månedlige bidrag, men vi trenger enda flere for å kunne satse videre. 
Vi er takknemlige for både små og store bidrag, og takker alle som vil 
støtte arbeidet blant kristne i Forsvaret gjennom denne tjenesten. Der-
som personnummer rapporteres til MKFs kasserer, blir gavene innrap-
portert for skattefradrag innenfor skatteetatens grenser. Kontakt post@
mkf.no eller sett opp et månedlig trekk til MKF, konto 0537.08.34069.

MKF PATCH

Flere medlemmer har etterlyst profileringsmateriell – nå har vi nettopp 
mottatt en ny patch med MKFs logo. Merket kan for eksempel settes 
på bager, ryggsekker osv. 
Er du interessert kan det kjøpes for kr 50,-. Send bestilling til post@
mkf.no og send pengene til MKFs konto 0537.08.34069. Merk innbeta-
lingen «MKF patch». 
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Så tok han et lite barn og stilte det midt 
iblant dem. Han la armen om barnet og 
sa til dem: «Den som tar imot et slikt lite 
barn i mitt navn, tar imot meg. Og den 
som tar imot meg, tar ikke imot meg, 
men ham som har sendt meg.» 

Jesus taler til disiplene om hvem som er 
størst i Guds rike. Markus 9, vers 36-37

VLAD (12)FRA KIEV – SØNN AV EN FALLEN UKRAINSK SOLDAT


