Trekant&Sexprest
Denne høsten har Kristen-Norge vært medieaktuelle igjen i
forbindelse med temaet sex og samliv. Kjendisprest Einar Gelius
har utgitt bok med tittelen “Sex i Bibelen” hvor han med
bibelen i hånd argumenterer for et grenseløst og perverst sexliv.
Statskanalen NRK har lagt seg på samme linje som Gelius og
ruller ut tv serien Trekant, hvor tre ungdommer skal utforske
grenseløs sex i beste sendetid. Kristenfolket har i begge sakene
reist seg med en klar og tydelig stemme og sagt nei.
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I skrivende stund har facebookgruppen
mot “Trekant” over 5000 medlemmer,
og NRK skriver på sine nettsider at de
opplever en telefonstorm mot programmet. Å formidle et klart og tydelig nei
til utroskap og perversiteter er viktig i
et samfunn hvor grenseløshet er blitt
normen i seksualmoralen. En telefonstorm mot et mediehus er noe som blir
lagt merke til. Når kristne samler seg og
snakker med en røst kan vi ikke bli
ignorert i det lange løp.

bringe en positiv forandring inn i menneskers liv. Den unge generasjonen i
Norge leter etter en vei i forhold til
familieliv, samliv og sex. Det er påtagelig hvor lite av de gode svarene Gud har
gitt til sitt folk som høres i skolen,
medier og andre arenaer hvor ungdommer søker veiledning. Hvor er de profetiske røstene som formidler attraktivt
samliv på Guds måte? Hvordan kan
kristne komme på banen med veiledning fra skaperens ord?

Å si nei er ikke nok
Det er likevel ikke til å komme utenom
at et nei ikke har kraft i seg til å bringe
forandring. En protestaksjon kan synliggjøre en grense. Og muligens også
for en tid begrense forfallet i samfunnet. Men den har ikke evnen til å

På offensiven med Guds løsninger
Vi trenger facebookgruppen for “intimitet som knytter sammen”. Fakkeltoget for sexen som styrker et livslangt
ekteskap. Samlivsspalten som forklarer
hvorfor én partner i ti år gir bedre sex
enn ti partnere på ett år. Familiekurset
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som får et rykte på seg i byen for å
berge ekteskap og forvandle familieliv.
Bestselgerromanen som avslører bedraget i seriemonogami og utroskap og
kinoforestillingen som tenner drømmen om ekte, givende kjærlighet mellom mann og kvinne. Å være et profetisk folk er å være til stede på alle
arenaer i samfunnet med en klar og
tydelig røst som formidler Guds attraktive liv.
Hvorfor tenne et lys og sette det under
ei seng eller ei bøtte? er det retoriske
spørsmålet Jesus stiller disiplene sine.1
Lyset setter vi i en lysestake, så det lyser
for alle som kommer inn. Det er tid for
å gjøre kjent de gode nyhetene fra skaperen for den generasjonen som vokser
opp i landet vårt!
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