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Bibelen etter avsløringene om predikant SveinMagne Pedersens barnehjem-virksomhet.
«Takk til VG! Ja, takk til journalister
generelt. Og spesielt til dere som
graver, dere som ikke gir dere. På
det beste er dere på høyde med
profetene i Bibelen, ja, jeg lurer på
om det er sånn Gud noen ganger
bruker dere. Profetene holdt makta
ansvarlig, talte lederne i mot. De
tålte ikke usannhet og sludder og
brukte ofte tabloide beskrivelser
for å få frem poenget», skriver
pastor Erik Andreassen i Oslo
misjonskirke Betlehem på
Facebook tirsdag kveld.

«Skal tåle lys»
VG: Samler inn penger til
barnehjem som ikke
eksisterer

PASTOR: Erik Andreassen. Foto:
Arkiv

Innlegget har overskriften «TAKK GUD, FOR VG!»
Fredag kunne VG avsløre at Svein-Magne Pedersen samler inn store
pengesummer til barnehjem som ikke eksisterer. Avsløringen har blant
annet ført til at Stiftelsestilsynet har opprettet sak mot Pedersen og
stiftelsen Misjonen Jesus Leger.
Predikanten har også tidligere vært i medienes søkelys, da for sin nå
nedlagte teletorg-virksomhet hvor han tilbød forbønn for 14 kroner i
minuttet.
Stiftelsestilsynet oppretter tilsynssak mot Svein-Magne
Pedersen
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Andreassen, som er talsperson for arrangementet Bønn for Oslo i
tillegg til å være pastor, mener at kristne organisasjoner bør tåle å være
i medienes søkelys.
«Alt vi gjør, og alle våre regnskap, skal tåle lys, når som helst! Ja, så har
dere også et stort ansvar for å presentere sannheten, og ikke noe
annet. Men først og fremst hviler det ansvaret på oss. Å måtte stå til
regnskap for en journalist, er ingenting mot å bli holdt ansvarlig av Gud.
Men takk for at dere hjelper oss på veien», skriver han videre.

Vil ikke være dommer
Andreassen bekrefter overfor Dagen at det er VGs avsløringer om
Svein-Magne Pedersen som er bakteppe for innlegget, men sier at
dette er et tema han har hatt lyst til å uttale seg om lenge.
– Jeg vil ikke gå inn og være dommer i den konkrete saken, men
dersom man ser på reaksjonene så er det ﬂere kristne som peker på at
folk tross alt har blitt frelst, selv om ikke alt skjedde som det skulle, sier
han til Dagen.
Andreassen mener at kristne ikke burde godta omtrentlige sannheter.
– Det kan virke som at mange av oss kristne godtar en omtrentlig
omgang med sannheten, så lenge det er en god intensjon bak og så
lenge ting skjer i Jesu navn. Noen ganger er det som om kravene til
redelighet og sannhet ikke er helt de samme for kristne som for andre.
Det burde være stikk motsatt, sier han.
Pinsetopp: – Kristne organisasjoner bør ha tilsyn fra noen
utenfra

– Burde være takknemlige
Han forteller at han har fått ﬂere positive tilbakemeldinger på
innlegget, blant annet fra journalister.
VG-journalister overrasket over å bli sammenlignet med profeter

https://www.dagen.no/Nyheter/medier/Pastor-takker-Gud-for-VG-681908

3/7

30.11.2018

Pastor takker Gud for VG - Dagen.no

– Journalistikk kan man mene mye om, men journalister på sitt beste
har noen ganger profetens evne til å sette lys på ting som trenger å bli
gjort noe med. Holdningen til presse er negativ i mange kristne
sammenhenger, og ting vi burde være takknemlige for blir i stedet
tolket som åndelige angrep.
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