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DITT OFFER DENNE MÅNED 
VINNER MANGE SJELER!
Bruk vedlagte giro eller gironumrene 
på side 3. Eller bruk VISA/Mastercard 
på www.troensbevis.no

”DEN VISE FANGER SJELER”
(Ordspr. 11:30)

Jesus sier: ”VÆR IKKE REDD! FRA NÅ AV SKAL DU FANGE MENNESKER”  
                (Luk.5:�0)

Som en Troens Bevis partner er  
du med og alltid vinner sjeler!

SJELEVINNING ER 
VÅR LIDENSKAP
Øverst t.v.: Berømt russisk  
sanger søker frelse i Aril  
Edvardsens møter i 
Abkhasia nylig. 

Øverst t.h.: Troens Bevis’ 
mange innfødte misjonæ-
rer vinner tusener av sjeler 
blant unådde hver måned. 
Noen virker også her på 
Ny Guinea. 
 
Nederst t.v.: Aril Edvardsen 
taler til misjonspartnere 
i Gatten, Danmark. Også 
på disse møter søkte noen 
frelse. Jesus sier: ”Hva 
ganger det et menneske 
om det vinner hele verden, 
men taper sin sjel?”
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T R O E N S  B E V I S  V I L
- være en profetisk røst som 

 setter fokus på misjon og 
 unådde folkeslag

- formidle tro på vekkelse og 
 innhøsting

- gi balanserte og trosstyrkende 
 artikler som inspirerer til 
 vekst i hele kristenfolket
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Troens Bevis 

Verdens Evangelisering
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Tlf. (+47) 38 35 75 00
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Forsiden:  Forsiden viser et av de mange store kveldsmøtene under Sarons Dal 
stevnet 2008. Fremdeles samles mange til sommerstevne nr. 45. Side 6-22 bringer 
Harald Mydland rapport fra stevnet.
 Side 24-31 rapporterer Sten Sørensen fra den viktige og tidsaktuelle kristne- 
muslimske fredskonferansen i Tønsberg,
 Dette Troens Bevis preges også av feiringen av Kari’s og Aril’s 70 års dager, 
inkludert noen av de mange gratulasjoner fra kjente ledere.
 På sidene 4-5 og 40-45 deler Aril Edvardsen sitt hjerte og nød for de innfødte 
misjonærer i lys av de skyhøye matprisene, som er en følge av at matvarer nå bru-
kes til biodrivstoff.
 Side 48 gir et glimt fra den sjokkerte verdenspressen fordi Verdens Handels 
Organisasjon mislyktes i å få de rike land til å åpne for import fra verdens fattige 
land, ved å nekte å redusere tollmuren.

INNhOld 
4  ABKHASIA – SJELENS LAND OG RUSSLANDS  
 SVARTHAVSKYST
 Av Aril Edvardsen

6 SARONS DAL 2008 GREP ALLE
 Av Harald Mydland

24 MIRAKELDAGER I TØNSBERG
 Av Sten Sørensen

35 GRATULASJONER 

40 INNFØDTE MISJONÆRER OG SKYHØYE   
 MATVAREPRISER
 Av Aril Edvardsen

48 VERDENS HANDELS ORGANISASJON SVIKER  
 VERDENS FATTIGE
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Av Aril Edvardsen

Abkhasia ved Svarthavskysten er et 
av de vakreste land jeg noensinne 
har sett. Kari og jeg har besøkt 
Abkhasia med vårt team to ganger 
– i 1995 og 2008.
 Dette lille landet er kun 8000 
km2 i flatemål, og strekker seg  
240 km langs Kaukasus Svarthavs-
kyst fra elven Inguri, som utgjør 
grensen mot Georgia i øst, til elven 
Psou som utgjør grensen mot 
Russland i vest.
 Landet stiger fra Svarthavskysten 
opp til de snødekte Kaukasus- 
fjellene, som beskytter mot kalde 
vinder fra nord. Både Abkhasia og 
Sochi fylke i Russland som strekker 
seg 144 km vest for Abkhasia har et 

herlig klima med over 300 soldager 
i året.
 Langs denne 384 km lange 
Svarthavskyst underholder Troens 
Bevis flere av de mange innfødte 
misjonærer som Troens Bevis har 
underholdt og underholder i de  
tidligere Sovjetrepublikkene.
 Svarthavskysten gjennomskjæres 
av dype daler og revner med  
brusende fosser og små elver som 
haster fra Kaukasusfjellene mot 
Svartehavet. Langs kysten finnes 
hvite badestrender omgitt av palmer 
og subtropisk vegetasjon. Men 
oppover de bratte lier finnes alle 
slags tre i alle slags farger, helt opp 
til evig snø og is.
 Mellom strendene og de bratte 
lier, ligger byer og landsbyer omgitt 

av appelsintrær, teplantasjer, vin-
gårder, og kvegfarmer, mellom hus 
der østeuropeisk stil er blandet med 
tyrkisk og Midtøstens byggeskikk, 
På russisk side er Sochi storbyen 
med nabobyer som Loo, Khosta, 
Adler og Krasnaya Polyana, der  
vinterolympiaden skal holdes i 2014.
 I det krigsherjede Abkhasia ligger 
også de største byene langs kysten. 
Gagra, Pitsunda, Gudauta, Novo 
Aphon, hovedstaden Sukhum, og 
øst til Ochamchira ved grensen mot 
Georgia.
 Abkhaserne er et stolt, stridsvillig, 
og tradisjonelt folk som tilhører 
Kaukasus urbefolkning, og er omtalt 
i assyriske, greske og romerske 
skrifter hundreder av år før vår  
tidsregning. Her finns det dolmener 
 og megalittiske graver fra ca. 2000-
1500 f.Kr. Abkhaserne kaller seg 
selv for Apsua, og deres land for 
Apsny, som betyr Sjelens Land. 
Deres språk abkhasisk, som de  
kaller Apsesha, betyr Sjelens Sang, 
og har en vakker klang.
 Simon Seloten (Apost.1:13), en 
av Jesu 12 apostler, brakte evangeliet 
til Abkhasia, og hans grav ligger i 
en hule som Kari og jeg har besøkt. 
Abkhasia ble et av verdens første 
kristne land, men i 1555 erobret det 
muslimske Tyrkia abkhaserne og 
tvang dem til å bli muslimer.
 Abkhasia prøvde å bli selvstendig 
under Sovjettiden, men Josef Stalin 
innlemmet de lille landet i Georgia-
republikken. I en blodig krig i 
1992-1993 klarte abkhaserne å  
løsrive seg fra Georgia. Men Abkhasia 
har siden vært isolert fra resten av 
verden, som har nektet å anerkjenne 
landet, slik Kosovo ble blokkert 
av alle, inntil 2008. Nå kjemper 
Abkhasia sin frihetskamp.
 Siden jeg ble invitert til Abkhasia 
av landets første president Vladislav 
Ardzinba  i 1995, har Troens Bevis 
underholdt innfødte misjonærer, 
plantet menigheter og hjulpet landet 
humanitært.

�

ABKHASIA – SJELENS LAND OG 
RUSSLANDS SVARTHAVSKYST

Typisk kaukasisk folkedanser. Det bor 35 millioner mennesker i Kaukasus 
selvstendige og autonome republikker, i 208 folkegrupper, fordelt på 54 
folkeslag og 155 stammer og klaner. Av disse lever 16 millioner i Russisk 
Kaukasus.
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 På grunn av de eksploderende 
matpriser, som skyldes oljeprisene 
og overgangen til biodrivstoff  
produsert av matvarer, må vi straks 
forhøye og øke underholdet til de 
innfødte misjonærene i Abkhasia og 
Russlands Svarthavskyst.
 Norge og de nordiske land er de 
rikeste land i verden. Les den siste 
artikkelen i dette Troens Bevis, og la 
deg gripe av nøden hos de innfødte 
misjonærene, og de kirkefremmede 
langs Svarthavskysten.
    
Øverst til høyre: Aril Edvardsen i 
samtale med Abkhasias President 
Sergey Bagapsh i juni 2008.

Midten til høyre: Aril og Kari 
Edvardsen sammen med Troens Bevis 
overseer og kirkeleder i de tidligere 
Sovjet-republikkene Ivan Chekhunov 
med frue.

Nederst: Troens Bevis Evangeliserings 
Institutt i Khosta som til nå har 
utdannet mellom 600-700 innfødte 
misjonærer for de muslimske repu-
blikker i det tidligere Sovjet.

Krigen mellom Russland og Georgia 
i august 2008 berørte også Abkhasia. 
Russisk tanks i gatene i Abkhasia.

Russiske fredsbevarende styrker i 
Abkhasia. Man håper at de trekker 
seg ut når krigen og urolighetene i 
Georgia er over.



�

troens bevis magasin september 2008

Av Harald Mydland

Det 45. sommerstevnet i Sarons 
Dal ble innledet lørdag 12. juli med 
bønn for de pårørende og skade-
litte, etter den tragiske dødsulykken 
som fant sted under Norway Rock 
Festival på Øyesletta i Kvinesdal 
samme dag.
 Et ungt samboerpar fra Gjesdal i 
Rogaland omkom og 8 andre brakt 
til sykehus som følge av kullos- 
forgiftning. Aril Edvardsen ledet 
forsamlingen i inderlig bønn ved 
møtets begynnelse, før han ga møte-
ledelsen over til Bjørn Bergmann.

SOMMERSTEVNET ÅPNET 
MED FORBØNN
Aril Edvardsens forbønn for de  
sørgende, syke og alle unge på 
Norway Rock Festival ble lagt  
positivt merke til i landets presse og 
tv-nyheter. Sørlandets største avis 
”Fædrelandsvennen” skrev på leder-
plass:

 ”Så tynn er grensen mellom liv 
og død, mellom gleden og sorgen. 
Vår medfølelse går til de skadde, de 
etterlatte og de mange festivaldelta-
kere som brått fikk tragedien innpå 
livet.
 Vår honnør går samtidig til Aril 
Edvardsen. I samme bygda, men i 
et miljø som normalt betraktes som 
vesensforskjellig fra en rockefestival, 
ledet han den store menigheten i 
spontan, ektefølt bønn for de berørte. 
Det var raust og riktig gjort”.
Også Norges største avis ”Verdens 
Gang” skrev om forbønns hand-
lingen på sine nettsider, og siterte 
blant annet Norway Rocks  
pressesjef: ”Takker for støtten. 
Presseansvarlig for Norway Rock 
Festivalen, Inga Woie, forteller at 
arrangørene er glad for den åndelige 
støtten de får. All hjelp fra himmelen er 
veldig godt å ta imot, og jeg er  
sikker på at de har en fin kraft 
oppe i Sarons Dal som også har 
vært med på å legge et godt slør 

over det tunge som vi har hatt å 
takle her”.  

PERSONER jEg MØTTE SOM 
fORVaNdLER NaSjONER
Aril Edvardsen talte lørdags kveld, 
for en fullsatt Sarons Dal Hall, 
den første av sine tre prekener 
under årets sommerstevne. Tema: 
Mennesker jeg møtte som forvandler 
nasjoner.
 Den første som ble nevnt var 
indonesieren Alex Tanuseputra. Han 
deltok på Aril Edvardsens kampanje 
og predikantseminar i Bandung i 
1972, som samlet 1000 deltakere. 
Alex ble dypt grepet av budskapet om 
å nå de unådde og plante menig-
heter blant de uevangeliserte. Han 
dro til Surabaja og grunnla en kirke 
med 7 medlemmer i en garasje. 
I dag har Alex en menighet med 
100 000 medlemmer.

VERdENS STØRSTE ØYRIkE 
fORVaNdLES
Ringvirkningene av tjenesten til  
Alex har resultert i over 800 
menigheter i Indonesias øyrike. 
En av hans mange disipler, Niko 
Njotorahardjo, har også plantet en 
menighet med 100 000 medlemmer. 
Denne ligger i hovedstaden Jakarta. 
I tillegg har han utdannet 3000 
nasjonale misjonærer som arbeider 
blant unådde folkeslag i Indonesia. 
Denne disippelen til Alex har også 
plantet 288 menigheter i distriktene 
rundt hovedstaden Jakarta.

TaNZaNIaNEREN SOM BYgdE 
”afRIkaS SaRONS daL”
I 1977 holdt Aril Edvardsen et 
vennskapskorstog og predikant- 
seminar ved Kilimanjaro i Tanzania. 
En av dem som deltok på predi-
kantseminaret var Eliudu Issangya. 
Han ble sterkt grepet av Arils 
undervisning og av det han så på 
korstogsmøtene om kveldene.
 Eliudu hørte om Sarons Dal 
og dukket plutselig en dag opp 
på Troens Bevis Bibel & Misjons 

SARONS DAL 2008 GREP ALLE

På det kommunale festmøtet med innbudte gjester til Arils og Kari’s 70 års 
feiring, grep bestefar tak i bestemor og danset en kjærlighets dans. ”Danse er 
som sykling”, sa Aril Edvardsen, ”du glemmer det aldri”.

Feiring av Aril og Kari Edvardsens 70 års dager
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Institutt. Etter at skolepenger ble 
ordnet deltok han som elev  
skoleåret 1977/78. Under skoletiden 
i Sarons Dal fikk Eliudu visjon om 
å reise hjem og bygge ”Sarons Dal i 
Afrika”.
  I dag har 5300 elever blitt ut-
eksaminert ved hans bibelskole.  
I tillegg har tusener deltatt på  
stevnene og møtene som har vært 
holdt i den store konferansehallen. 
I 2006 holdt Aril Edvardsen selv en 
stor møtekampanje i den samme 
hallen.

TUSENER aV MENIgHETER 
gRUNNLagT I SOVjET
I 1984 talte Gud til Aril Edvardsen 
om å vende blikket og oppmerks-
omheten mot Øst Europa og 
Sovjetunionen. En av de unge og 
ukjente nasjonale vitnene Aril møtte 
var Ivan Chekhunov, som snart 
ble leder for Troens Bevis’ arbeid i 
Sovjetunionen.
 Ivan var den gang pastor for 
en liten menighet i Sochi med 30 
medlemmer da Aril holdt sine første 
møter i byen. I dag er Ivan leder for 
30 menigheter i Sochi fylke, i til-
legg til å være overseer (biskop) for 
de 600 menigheter og hundretalls 
husmenigheter som har blitt resul-
tatet av Arils møter fra Leningrad til 
Vladivostok, og Troens Bevis’ arbeide 
i de tidligere Sovjetrepublikkene. 
Det som har skjedd i det tidligere 
Sovjetunionen har vært som en 
eksplosjon av vekkelse.
 I avslutningen av sin tale siterte 
Aril fra Ap.gj. 16:5, hvor det står at 
menighetene ble styrket i troen, og 
antallet menigheter vokste for hver 
dag.
 ”Jeg har kommet fram til at ut 
fra Sarons Dal vokser det fram 
minst 1 ny menighet hver dag, i 
de rundt 200 nasjonene som nås 
med evangeliet”, sa Aril Edvardsen, 
en formidabel misjonseksplosjon 
uten sidestykke i moderne norsk 
misjonshistorie.   

Mange søkte Gud og innvidde seg til Jesus når Rune Edvardsen talte.

Sarons Dal Hallen fullsatt.

Håndskrevet gratulasjon fra statsminister Jens Stoltenberg.Fortsettelse på side 9
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Kjære Kari og Aril Edvardsen

Budskapet deres har runget høyt i alle år: Hjelp din neste, søk fred og forsoning. Det er et budskap vi 
alle, uavhengig av livssyn, kan slutte oss til.

Det har vært sagt mye om Sarons Dal, det meste av folk som aldri har vært der. Selv mener jeg at det 
viktigste alltid vil stå igjen; at utallige mennesker fra fjern og nær har søkt til Sarons Dal for inspira-
sjon, for glede og for mening med livet. Og ut fra Sarons Dal har utallige mennesker reist med hjelp 
og bistand til trengende verden over.

Livsreisen deres har vært lang og innholdsrik. Få mennesker er forunt å ha de evnene til å hjelpe. Og 
få mennesker er forunt å ha den kraften til å nå frem i så mange år som dere. Mange mennesker kan 
takke dere for en bedre hverdag.

Hvis bare alderdommen kunne være sterk og ungdommen klok sa Martin Luther en gang. Deres  
ungdom var klok, og jeg er trygg alderdommen vil bli sterk – når den en dag kommer.

”Go with God’s  speed” er en amerikansk hilsen til de som ønskes alt godt for den videre ferd. Jeg  
finner det en svært passende hilsen til et predikantpar fra Norges amerikanske kommune, Kvinesdal.

”Go with God’s speed” Kari og Aril, og gratulerer med dagen!

      Beste hilsen

      Thorbjørn Jagland

STORTINGETS PRESIDENT

Kjære Kari og Aril!
 
Som Den norske kirkes biskop i Agder og Telemark, og i egenskap av Bispemøtets preses, sender jeg 
dere varme gratulasjoner ved denne 70-årsmarkeringen. Samtidig takker jeg dere for trofast og bren-
nende tjeneste som evangelister for det gode budskap om Jesus Kristus.
 
Gud velsigne dere fortsatt - i liv og tjeneste.
 

Med vennlig hilsen
 
Olav Skjevesland,
biskop i Agder og Telemark

DEN NORSKE KIRKE
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BRENNMERkET fOR LIVET aV 
gUd
Aril Edvardsen fortsatte sin tale-
rekke onsdags kveld med bud-
skapet. ”Du skal over, merket av 
Gud for livet, og ikke under”. Han 
talte ut fra Markus 4:35-36 der 
disiplene var sammen med Jesus 
på Genesaretsjøen. Stormen ble så 
voldsom at de glemte at Jesus var i 
båten. 
 -Slik er livet. Stormer kommer 
gjerne uventet. Da er det viktig å 
ha møtt Jesus og ha blitt merket av 
Ham så selvlivet har blitt knust. Jeg 
har sett mennesker bli sønderknust 
i selvlivet, og merket av Gud for 
livet. Men også det motsatte, at folk 
som har vært ivrige Jesustroende, 
endog har falt fra.
Jeg ser etter de ungdommene som 
har vært med på Youth Planet  
gjennom årene. Nå er hundreder av 
disse mellom 18 – 24 år, men denne 
aldersgruppen har minket både på 
menighetenes møter, Jesus to The 
Nations, og møtene i Sarons Dal 
Hallen under stevnene? Hvor er de 
som har blitt brennmerket av Gud 
for livet, som bare kan skje gjen-
nom Den Hellige Ånd, Guds Ord og 
Jesunavnet, sa Aril Edvardsen.
 I avslutningen av sin mektige 
tale beskrev han hvordan oliven-
frukten ble knust utenfor leiren, 
som et bilde på vår sønderknuselse 
i ensomhet innfor Gud. Da brytes 
egenviljen og vi kan ikke lenger 
bestemme over våre egne liv.
 Til sist beskrev Aril svært personlig 
sin egen lengsel i den første tiden 

Øverst: Aril og Kari Edvardsen med 
Kvinesdals ordfører Odd Omland.

Midten: Kjell Elvis sang og gratu-
lerte.

Nederst: Jubilantene sammen med de 
indiske kirkelederne Ernest og Rakel 
Komanapalli, Kvinesdals ordfører og 
Rune.

Fortsettelse fra side 7



�0

troens bevis magasin september 2008

hvor han var på leting etter aposto-
lisk kraft, men kjempet i halvannet 
år med å bli villig til å gi sitt liv full-
stendig over til Gud. 
 Kraften, ilden og sønderknuselsen 
fikk han erfare på bedehuset  
gjennom en dyptgripende åndsdåps-
opplevelse. Folk som var på møtet 
påstod at de hadde sett ildtunger 
over den unge evangelisten, da 
Guds kraft kom over ham og inntok 
ham fullstendig.
 - Jeg er glad for at det ikke står 
i Bibelen at hvis du sier: Jeg er en 
kristen, så blir du frelst. Det fins 
bare en måte å bli frelst på: Det 
skjer når du tror på Jesus som din 
Frelser, og bekjenner Han som din 
Herre, avsluttet Aril Edvardsen. 
Mange innviet sine liv til Gud og 
flere søkte frelse ved møtets avslut-
ning.
 
gRIPENdE SaMLINg PÅ 
UTSIkTEN HOTELL
Mandag ettermiddag, før festmøtet 
om kvelden, var Aril og Karis  
nærmeste familie, venner, og kristne 
ledere samlet på Utsikten Hotell der 
Kvinesdal kommune spanderte et 
festmåltid. Dette ble til en mer intim 
markering av ekteparet Edvardsens 
70 års dager, der også Kvinesdals 
ordfører Odd Omland hadde ordet.
 Sten Sørensen, pastor i Lyngdal 
Misjonsmenighet, ledet både denne 
og samlingen om kvelden på en 
meget flott måte. Før talerne slapp 
til, framførte Kjell ”Elvis” Bjørnestad 
den velkjente Elvis Presley-låten: 
”Love me tender”, på en både  
fortreffelig og humoristisk måte.
 Aril og Karis datter, Mona E. 
Selseng, var først ute med hilsninger 
og sa blant annet:
 ”Historien om mine foreldre er 
den flotteste romanen som kan 
skrives. Unge, uvitende og ubemid-
lede, startet de opp og har siden 
den spede begynnelse levd sine liv 
utelukkende for andre. Det er ikke 
mange dagene de har satt av til seg 
selv.

Mange søkte Gud etter Aril Edvardsens sterke budskap, også frelsessøkende.

Folkemassen lytter til Guds Ord.

Sarons Dal 2008 bød på sol og regn.

Fortsettelse på side 12
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Rune Edvardsen. Kjell Haltorp og Gunnar Jeppestøl.

Frank Henning Holm. Bjørn Olav Thune tolker Ernest Komanapalli.

Stephan Christiansen. Anne Christiansen.
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 Pappa: Guds kjempe i vår tid. 
En høvding, som har vært med og 
skapt kirkehistorie i vårt land og 
omskrevet kirkehistorien i andre 
land. Han har ”sprengt” seg gjennom  
gamle metoder og våget å gjøre alt 
det andre sa han ikke måtte.
   Mamma har kjempet med i alle 
slagene; trøstet, oppmuntret. Noen 
ganger har hun prøvd å bremse 
– men forgjeves! Pappa er statsmann 
ute; mamma har fagbrevet på hjem-
mebane. Hun er alt pappa mangler, 
sa Mona, før Rune Edvardsen fulgte 
opp på samme hjertevarme og gri-
pende personlige måte.
 Deretter talte Bjørn Bergmann, 
Asbjørn Johansen, Arnfinn 
Clementsen, Åge Åleskjær, Svein 
Andersen, Frank Henning Holm, 
Gunnar Jeppestøl, Lasse Rosten og 
Solveig Elve. Samtlige hyllet Aril og 
Kari for sin utrettelige innsats i  
verdensmisjonen i nær 50 år.
 Den flotte samlingen på Utsikten 
ble avsluttet med hilsninger fra 
Stephan Christiansen, Karsten 
Isachsen og sokneprest i Kvinesdal 
Leif Gunnar Skifttun.

fESTMØTE TIL fULLSaTT 
STEVNEHaLL
Til trampeklapp fra fullsatt stevne-
hall og sangen ”Congratulations” 
med Kjell ”Elvis” Bjørnestad på 
plattformen, entret Aril og Kari 
Edvardsen mandags kveld festmøte 
sammen med Kvinesdals ordfører 
Odd Omland med kone.
 -Det er all grunn til å hedre dette 
flotte paret for den livsgjerning de 
har gjort utover hele verden. Jeg 
beundrer virkelig det arbeid de har 
stått i spissen for gjennom alle disse 
årene. Aril og Kari er utrolig gode 
markedsførere og ambassadører for 
Kvinesdal, sa en feststemt ordfører 
Omland, og trakk linjene tilbake 
i historien til mars 1960 i Hauge 
i Dalane, da Aril fikk visjonen om 
verdensevangelisering.
 -Det er ikke mange kvindøler 
som har opplevd det Aril og Kari 
har vært med på. Det er bare å ta 
av seg hatten i stor respekt. Aril 
har mye større respekt ute i verden 

Fortsettelse fra side 10

Kai Johansen.

Ungdom fra Youth Planet leder lovsangen i storhallen.

Mona Edvardsen Selseng talte gripende om sine foreldre.
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enn mange er klar over, sa Odd 
Omland, som i tillegg til en person-
lig gave til Aril og Kari, overrakte 
en sjekk fra Kvinesdal kommune 
på kr. 10 000 til Dina-senteret for 
voldtatte og mishandlede småjenter 
i Kongo.
 Etter ordførerens tale leste møte-
leder Sten Sørensen opp en rekke 
hilsninger fra velkjente norske  
politikere og kirkeledere, samt 
David Yonggi Cho, leder av verdens 
største kirke og den internasjonale 
kirkevekstkomiteen.
 Det var personlige hilsninger fra 
statsminister Jens Stoltenberg, miljø- 
og utviklingsminister Erik Solheim, 
stortingsrepresentant og leder for 
KRF, Dagfinn Høybråten, tidligere 
statsminister Kjell Magne Bondevik, 
stortingspresident Torbjørn Jagland, 
tidligere biskop Per Lønning, og 
Den Norske Kirkes Bispemøtets 
Preses og nåværende biskop i Agder 
og Telemark Olav Skjævesland.   

ÅgE ÅLESkjÆR kVELdENS 
fESTTaLER
Sarons Dal-veteranen, Åge Åleskjær, 
var kveldens festtaler. Han innledet 
med å si at han er en av de mange 
som har opplevd at det tok av i livet 
da han bodde og jobbet som lærer 
og rektor i Sarons Dal.
 -Det herlige med tjenesten til Aril 
og Kari er at den er positiv anner-
ledes og mot strømmen, sa Åge, og 
dro sammenligning med Bibelens 
Josva og Kaleb. Kaleb fikk det  
vitnesbyrd at han hadde ”en annen 
ånd” (3Mos 14:24)
 -Det umulige har blitt mulig i 
Arils tjeneste. Død laks flyter ned-
over med elva, mens levende laks 
tar seg oppover mot strømmen. 
Umulighetstenkerne sa: Dette går 
aldri, men Josva og Kaleb hadde en 
erobrende tro, mot alle odds. Det 
samme har vært tilfelle med Aril.
  I sin tale beskrev Åge Åleskjær 
hvordan israelsfolket dro omkring 
i ørkenen i 40 år og lette etter 
Skystøtten uten å innta det lovede 
land. Han sammenlignet dette med 
dagens kristne som drar fra sted til 
sted som en form for ”vekkelsestu-
rister” på jakt etter åndelige opp-
levelser.

Sten Sørensen intervjuer Kari Edvardsen.

Arnfinn Clementsen.

Åge Åleskjær.
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 -Det fins noe mye bedre enn det. 
Vi har nemlig flyttet fra ørkenen 
og inn i landet. Aril har vært en 
visjonær leder som har holdt stø 
kurs hele tiden. Han har også hatt 
en evne til å smitte visjonen over på 
andre, og på den måten øvd inn- 
flytelse på mange andre Guds  
tjenere.
 Åge Åleskjær trakk ellers fram 
den sentrale Kristusforkynnelsen 
som betegnende på Aril Edvardsens 
tjeneste, og hvordan Aril gang på 
gang har evnet å bringe inn bibelsk 
balanse innfor ulike bølger og  
spesialiteter, og stått i bresjen for en 
solid evangelisk kristendom i vårt 
land. 
 
fRa gENERaSjON TIL 
gENERaSjON
Første søndags kveld innledet 
Stephan Christiansen sin tale med  
å invitere 60 menn fram til platt- 
formen. Disse illustrerte de 60  
generasjonene som har vært siden 
Jesus levde på jorden. 
 -Hva er vårt perspektiv på til-
værelsen? Hvordan skal vår gene-
rasjons kristendom se ut og gå 
videre? spurte Stephan. Bibelens 
Josef tenkte på Israels barns utgang 
før han døde. De skulle ikke forbli i 
Egypt, men forlate landet for å innta 
det lovede land. Han så noe i det 
fjerne for kommende generasjoner. 
Spørsmålet vi må stille oss er: Hva 
skal vi gi videre til neste generasjon?  
 -Det er ingen selvfølge at ting 
overføres automatisk. Det som blir 
kjempet fram i en generasjon, kan 
bli borte og fordufte i neste. Skal 
neste generasjon bygge ruiner, eller 
bygge videre på noe som har blitt 
født fram i vår generasjon? Vi er 
kalt til å gi videre, overføre til neste 
generasjon det vi selv har fått, jfr.  
2. Tim 2:2.
 -Det skal ikke være en nedadgå-
ende spiral, men det skal gå fra 
herlighet til herlighet. Det Gud har 
gjort i forrige generasjoner, skal tas 
videre til neste slik at Jesus Kristus, 
Kongen kan komme tilbake. 
Det er noe å leve for, sa Stephan 
Christiansen, og stilte spørsmålet: 
Hva skal ditt liv tale om til kom-
mende generasjoner? Det gode er at 

Bjørn Bermann gratulerer.

Sølvi og Rune Edvardsen.

Asbjørn Johansen.
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du kan bestemme hva slags over-
skrift det skal være på ditt liv. Du 
kan inspirere, trene og begynne et 
helt nytt slektsledd.

STERkE BIBELTIMER Og 
SEMINaRER HELE STEVNET
Søndag morgen holdt Sten Sørensen 
en flott bibeltime om vår stilling og 
tilstand i Kristus ut fra Efeserbrevet. 
Vår stilling står urokkelig fast som et 
resultat av Jesu verk på korset, mens 
vår tilstand i dagliglivet kan variere.
 Mandag holdt Bjørn Bergmann en 
glimrende bibeltime om oppmunt-
ring, en tjeneste som i bibelover-
settelser ofte feilaktig betegnes som 
formaning. Oppmuntring innebærer 
å løfte opp andre, inspirere og få 
andre med, og har ingenting med 
pekefinger og ”skjenneprekener” å 
gjøre.
 Bjørn talte også siste søndags 
morgen et meget trosstyrkende 
og befriende budskap om evan-
geliet som Guds kraft til frelse. 
Fiendskapet er borte. Gud er ikke 
sint på deg fordi vreden opphørte 
da den rammet Jesus på korset. 
 Tirsdag holdt Åge Åleskjær en 
glitrende bibeltime om ”Værmelding 
fra himmelen”. Evangeliet er 
som det himmelske solskinnet. 
Rettferdighetens sol gikk opp på 
Golgata, mens ”regnværet” kom 
da Ånden ble utgytt Pinsedag. 
Regnbuen vitner om at alle Guds 
løfter har fått sitt ja i Jesus, og at 
Gud aldri mer er vred på oss fordi 
vreden isteden rammet Jesus.
  Kjell Haltorp talte et positivt 
budskap ut fra Filipperbrevet om 
Gleden i Kristus, som er vår styrke. 
Han siterte også Salme 103 der 
David uttrykker glede og takknem-
lighet over alle Guds gode gaver og 
velgjerninger. Kjell ledet for øvrig 
mange av møtene i stevneuka på en 
flott måte. 
 Arnfinn Clementsen holdt tors-
dag en inspirerende bibeltime om 
forskjellen på religion og Jesus. 
Religion innebærer døde gjerninger, 
mens Jesus er en levende realitet i 
våre liv. Clementsen fortsatte fredag 
morgen ut fra Johs 3:16, og under-
strekte det sentrale i forkynnelsen, 
og at Jesus er på din og min side. 

TV teamets arabiske ledere, Merzek Botros og Barty Shokralla sammen med 
Bente Rognmo Thakre.

Tidligere stortingsmann Lars Rise.

Nærmere 500 barn og unge deltok på de 4 planetene, som inkluderte turer, 
lek og møter.
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Han er venn med mennesker.
 -Det norske folk har ikke sagt 
nei til Jesus, men til mye dumt som 
er sagt og gjort i kristendommens 
navn. Det fins mange troende uten-
for menighetene. Vår oppgave er å 
vise mennesker Jesus og alt det han 
har gjort for oss, sa Clementsen.
 Frank Henning Holm var et nytt 
bekjentskap for mange; professoren 
som de senere år har ledet mange 
store og viktige felleskristne arran-
gementer, deriblant ”Pinse for alle”  
i 2007.
 Holm trollbant forsamlingen med 
sin svært personlige og gripende 
tale om kristen enhet, og behovet 
for å stå sammen i ekte kjærlighet 
for å nå verden omkring oss med 
budskapet om Jesus. Han fortalte 
levende om sine mange opplevelser 
med Gud, og hvordan Den Hellige 
Ånd har ledet han gang på gang på 
forunderlig vis, ikke minst under 
”Pinse for alle” sist år. 
 Forsamlingen kvitterte med  
trampeklapp for dette glimrende 
seminaret, framført av en ekte, 
ydmyk Herrens tjener og professor 
utenom det vanlige. Holm avslut-
tet da også med en meget visjonær, 
profetisk og trosfrisk proklamasjon 
om en ny tid for evangeliet i Norge.
Gunnar Jeppestøl talte torsdag blant 
annet om Jesu medlidenhet og med-
ynk for folket. Jesus var drevet av 
Guds kjærlighet hele sitt liv. Han 
satser på fotfolket og har gitt oss 
befaling om å gjøre alle folkeslag til 
Hans disipler.
 Gunnar underviste også siste søn-
dags morgen om Bibelens Josva sin 
vei inn i tjeneste, Vårt løftesland er 
en forvandlet nasjon. Vi er kalt til å 
være en Josva-generasjon i vår tid, 
som utgjør en forskjell i menigheten 
og i misjonen. Vi skal innta landet i 
Guds kraft; ikke i vår egen.  
 Tirsdags kveld talte Kai Johansen 
et inspirerende budskap ut fra 
Bibelens beretning om brødunderet, 
da Jesus mettet 5000 i ørkenen. 
 På nattmøtet torsdags kveld talte 
Rickard Lundgren om frelsen i Jesus 
sett fra Barabbas’ side, den krimi-
nelle som ble satt fri da Jesus ble 
korsfestet. Lørdags kveld talte Lise 
Karlsen, mens med en flott gjeng 

Kvinesdals sokneprest, Leif Gunnar Skiftun, forrettet under Den store felles-
kirkelige nattverdsgudstjenesten på avslutningssøndagen.

Prester og frikirkepastorer delte ut nattverd til mange hundre nattverdsgjester.

Presten Karsten Isachsen, som talte i nattverdsmøtet, sammen med sokneprest 
Skiftun.
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fra Evangeliesentrene sang og delte 
vitnesbyrd. 

TUSENER fRELSES gjENNOM 
SaTELLITT-TV
Onsdag holdt Troens Bevis’ to 
dyktige TV medarbeidere de to 
formiddagsseminarene. Barty 
Shokralla, leder for den 24 timers 
Miraclekanalen, og Merzek Botros, 
leder for oppfølgingskontoret i 
Stockholm. Disse seminarer handlet 
om de mange som for tiden søker 
frelse gjennom tv-sendingene fra 
Sarons Dal.
 Miracle-programmet sendes nå 
også på arabisk over 58 kabelnett-
verk og på 3 satellitter i USA til 
Amerikas 10 millioner muslimer, i 
tillegg til via Muslimsatellitten som 
dekker fra Atlanterhavet til Indias 
grense. Hele verden nås også via 
Internet på arabisk og engelsk. Trass 
i meget kostbar sendetid har Troens 
Bevis alltid hatt det prinsipp aldri å 
tigge om penger når programmene 
går på lufta. 
 80 % av dem som kontakter 
oppfølgingskontoret i Stockholm 
er muslimer. Samtidig vet vi at det 
er mange som ser programmene 
men ikke tør skrive inn. Responsen 
kommer fra mange land, men de 5 
som topper responslisten er: Saudi 
Arabia, Egypt, Tunisia, Marokko og 
Irak, samtlige sterkt muslimske land 
som nå opplever gryende vekkelser 
blant store deler av befolkningen.
 I 1999 var responsen 4 905, 
mens hele 58 738 tok kontakt i 
2007. Det fantastiske er at responsen 
er så sterk fra land som tradisjonelt 
har vært betraktet som ”umulige” 
å innta med evangeliet. Folk som 
skriver inn sier: ”Vi kan dø for 
denne troen, men den er verdt å dø 
for”. 

gUdS MaNN Og TROENS 
BEVIS’ MEdaRBEIdER I INdIa
En annen som gjorde mektig inn-
trykk på stevnedeltakerne i år var 
Ernest Komanapalli, pinselederen 
og Troens Bevis’ kontaktperson i Sør 
India.
 Biskop Ernest fortalte at India er 
en formidabel misjonsmark med 
500 000 byer uten noen kirke og 

John og Ruth Larring sang i avslutningsmøtene.

Mariell Edvardsen deltok med sang i flere møter.

Solveig Leithaug Henderson og Frøydis Grorud.
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der halvdelen av befolkningen, 
rundt 600 millioner mennesker, er 
under 20 år. Her har 71 år gamle 
Ernest bygd opp et fantastisk 
misjonsarbeid, der misjon til unåd-
de går hånd i hånd med et meget 
omfangsrikt sosialt og humanitært 
arbeid, deriblant barnehjem, skoler 
og omsorg for spedalske. 57 000 
babyer fødes hver dag i India, som 
har 330 millioner (av)guder.
 Ernest fortalte om Rune 
Edvardsens konsertkorstog i India, 
som har resultert i over 150 nye 
menigheter og titusener frelses-
søkende. Blant annet har to av de 
mest kjente popsangerne i India 
kommet til tro. Dette skjedde etter 
at Ernest ba til Gud om å gi ham 
ungdommene.
 Ernest begynte selv å forkynne 
evangeliet allerede som 13-åring. 
Han ble motarbeidet, steinet til 
blods, men fortsatte uten å gi opp. 
Hver generasjon trenger å møte 
Gud slik at stafettpinnen kan gis 
videre til de unge, understreket 
Ernest, som samler 1200 pastorer i 
Hyderabad hver måned for å be og 
tilbe Gud.
 Torsdag kveld talte Ernest svært 
gripende om nødvendigheten av å 
ha visjon, en lidenskap for Guds 
sak, og viktigheten av å holde  
visjonen levende. Han er selv det 
beste eksempel på nettopp det. I 
dag leder han et arbeid som påvirker 
7 stater i India med evangeliet og 
inkluderer over 1200 menigheter.
 Tjenesten til Ernest har hjulpet 
12000 barn på barnehjem. 500 
av disse er i dag fulltids pastorer. 
Ernest avsluttet sin tale med å for-
telle den utrolige historien om hvor-
dan byens spedalske kom i kontakt 
med kirken hvor han er pastor. 
Ernest organiserer både Arils og 
Runes kampanjer i India. 
 
gREPET aV VERdENS NØd
Rune Edvardsen, som de senere 
årene har gått mer og mer i sin fars 
fotspor, er dypt grepet av verdens 
nød, det være seg i India, Afrika 
eller hvor som helst i verden.
 Fredags kveld sang og fortalte 
Rune svært personlig om de rygg-
problemene han har slitt med den 

Anne Grethe Aagesen, Synnøve Ånensen og Bjørn Olav Thune.

Sangerteamet Stølen/Fjellvang.

Mikael Jarlestrand.
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senere tiden. Trass i 7 måneder med 
ryggverk bad han tidligere i år til 
frelse med 10 000 hinduer i India. 
20 nye menigheter ble grunnlagt i 
kjølvannet av kampanjen.
 Han beskrev også om kjøreturer  
på humpete veier i Kongo og 
Zanzibar nylig der han ble senge-
liggende med store ryggsmerter. 
Runes motto var hele tiden: Gi ikke 
opp. Smertene fikk ham til å  
fokusere på Jesu store lidelser for 
oss alle på korset. Han besluttet seg 
for å snu det som skjedde til en tale 
om aldri å gi opp, og oppmuntret 
andre til det samme.
 Lørdag ettermiddag fortsatte 
Rune og fortelle om Dina-stiftelsen 
under møtet i regi av Karis Misjon. 
Senteret ligger i Kongo hvor 5.3 
millioner mennesker har blitt drept 
de senere årene som følge av  
grufulle borgerkriger.
 Troens Bevis jobber i dag med 
utvidelse av senteret fra 50 til 120 
barn. 10 personer fra Norge reiser 
i etterkant av stevnet til Kongo for 
å ta del i dette flotte arbeidet. I 
avslutningen av Karis Misjons møte 
utfordret Rune forsamlingen til å 
ta et steg ut i det ukjente, ut av det 
normale og engasjere seg i nøden 
omkring oss.
 Også Kari og Mariell Edvardsen 
hadde innlegg under møtet, der den 
meget sterke filmen om Dina-senteret 
ble vist.

dEN STORE 
aVSLUTNINgSHELgEN
På den store felleskirkelige natt-
verdsgudstjenesten fikk den kjente 
presten Karsten Isachsen, forsam-
lingen til å brøle av latter gjentatte 
ganger på grunn av sine muntre  
historier som krydret hans tale.
  -Tenk, takk og vær glad, sa den 
humoristiske og folkekjære fol-
ketaleren, og fortalte at hvis han 
noensinne skulle bli biskop (hvilket 
var lite sannsynlig), ville han hatt et 
skilt på døra hvor det stod: Adgang 
for uvedkommende.
 -Hvis Jesus er kilden til din tro 
får du et rikt liv. Øynene er ikke tro-
ens substans, men ørene er  
troens kanal. Det var mange blinde 
som kom til tro på Jesus, de så Ham 

Kåre Skuland og Barneplaneten.

Kidz Planet.

Et av Youth Planet møtene i Ungdomshallen.
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ikke, men de hørte Hans ord, sa 
Isachsen, som kom til personlig tro 
på Jesus allerede som 9-åring.
 -Jeg vil leve så nær Jesus at jeg ser 
verden med Jesu øyne, sa Isachsen, 
og understrekte at kristenlivet er det 
fineste livet som fins.  

dU Og jEg ER SNaRT TILBakE 
PÅ VÅR RETTE PLaSS
På stevnets siste møte talte Aril 
Edvardsen om emnet: Du og jeg 
er snart tilbake på vår rette plass. 
Han begynte å fortelle om Bibelens 
Josef som hadde drømmer om sitt 
liv som en Guds høvding, men som 
opplevde at hans brødre kastet ham 
i brønnen. De solgte ham til midia-
nittene, og med smerte så han seg 
tilbake og sa: Jeg er snart  tilbake på 
min rette plass.
 Og Gud var med gutten og gjorde 
ham 30 år gammel til leder i Egypt. 
8 år senere kom brødrene og bøyde 
seg for ham. Du er snart tilbake til 
din rette plass, når du legger ditt liv 
i Herrens hånd, sa Aril, og gikk over 
til å beskrive Davids liv.
 David ble salvet til konge for 
nasjonen, men fikk en lang vei å 
gå før han kom fram dit. Etter å ha 
beseiret Goliat, ble han drevet ut i 
ørkenen i 10 år på flukt fra kong 
Saul. Men han visste: Jeg er snart 
tilbake på min rette plass.
Hans tjeneste gikk trinnvis på vei 
mot målet. David ble salvet tre  
ganger. Først etter den tredje  
salvelsen ble han innsatt som konge 
for hele Israel, og fikk større og 
større makt. 
 -Det trengs tjenester i Norge som 
ikke bare skraper på overflaten, 
men som går i dybden og foran-

Øverst: Planetene har lek og alvor 
ute i det fri.

Midten: Familiemøtet ledet av Kåre 
og Janne Skuland.

Under: Youth Planet var ute på raf-
ting og stod på vannski.
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drer nasjonen, som David, sa Aril 
Edvardsen.
 Han beskrev til sist Paulus’  
radikale liv der han ble firt ut og 
reddet i en kurv, fra mennesker som 
ville drepe ham. Men han visste at 
han snart ville være tilbake på sin 
rette plass.
 -Hva med deg?, spurte Aril. Jesus 
taler til oss i Åpenb. 2:1-5 og kaller 
oss tilbake til vår rette plass, kjær-
lighet til Jesus og sjelevinning. De 
nyfrelste er de beste sjelevinnerne. 
Vi må tilbake til den første kjær-
ligheten og de første gjerningene, 
sjelevinning, slik at vi kan realisere 
Guds planer med våre liv, sa Aril 
Edvardsen avslutningsvis. 
   
YRENdE LIV PÅ fIRE PLaNETER
Møteaktiviteten i stevnehallen gir 
på ingen måter et fullstendig bilde 
av det omfattende programmet som 
tilbys hele familien under sommer-
stevnet i Sarons Dal.
 Fra mandag til fredag deltok 40 
barn på Miniplaneten for 2 – 4-
åringer, 160 på Barneplaneten for 5 
– 9 år, 160 også på Kidz Planet for 
10 – 12 år, og 110 på Youth Planet 
for 13 til 16-åringer. Titalls av de 
eldste barna tok et personlig stand-
punkt for Jesus under stevneuka, og 
mange reiser hjem med minner og 
venner for livet.
  Foruten daglige samlinger tilbys 
barna et mangfold av aktiviteter og 
reiser rundt omkring i distriktet fra 
Evje til Lyngdal og Flekkefjord. 130 
voksenledere, hvorav flere er blant 
Norges fremste barnearbeidere, 
gjorde dette flotte barne- og ung-
domsarbeidet mulig.
 -Planetene har aldri fungert bedre 

Øverst: Sarons Dals Badeland var i 
bruk tross flere regndager.

Midten: Her koser de mindre barna 
seg i en vannsklie.

Under: Overalt var det ulike leker og 
aktiviteter for barna.
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enn i år. Vi hadde ingen uhell av 
noe slag, og praktisk alt klaffet 
utrolig godt. Mye av dette skyldes 
et meget godt forarbeid av Troens 
Bevis’ Elin Fidjeland, som har job-
bet med forberedelsene over lengre 
tid, sier Glenn Tønnessen, selv en av 
de mest aktive og populære barne-
arbeiderne som har stått på for fullt 
hele stevneuka.
 -En av kveldene på Youth Planet 
opplevde vi noe spesielt. Nærmere 
100 ungdommer kom fram og 
begynte å be for hverandre, noen 
gråt, andre opplevde å bli helbredet 
og noen tok imot Jesus som frelser. 
Møtet varte i hele tre timer og satte 
nok dype spor i mange av disse, 
hvorav noen var helt ned i 13-
14-årsalderen, sier en entusiastisk 
Glenn Tønnessen. 

STOR SPENNVIddE I SaNg Og 
MUSIkk
Også dette året var spennvidden i 
sang og musikken meget stor. Det 
ble holdt sang og musikkmøte søn-
dags ettermiddag i åpningshelgen, 
gledesfest søndags kveld, sangfest 
onsdags kveld, nattkonsert med 
koret Reflex åpningslørdagen, kon-
sert med Rune Edvardsen fredags 
kveld, og med Synnøve Ånensen 
lørdags kveld.
 Sangere var blant annet Rune 
og Mariell Edvardsen, Kjell ”Elvis”, 
Solveig Leithaug Henderson, 
Synnøve Ånensen, Janne Skuland 
samt Ruth og Ole Johnny Larring.

SOMMERSTEVNET 2009 
PLANLEGGES I TIDEN 11. TIL 
19. JULI. 
Merk av dagene i kalenderen alle-
rede nå!

Øverst: Hoppeslott og vannsklier er 
gøy.

Midten: Tegning og maling er popu-
lært.

Under: Disse målbevisste barna  
klarer å løse oppgaver, og lytter ivrig 
til evangeliet om Jesus.

■■■
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Utleie
konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom  

www.kulturkvartalet.info 

- Kultur i sentrum av Sarpsborg -  

Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info

SIGBJØRN HJORTHAUG
Fysioterapeut/
Manuellterapeut
Spesialkompetanse på
rygg- og nakkelidelser

Tlf. 51 60 16 62
www.manuellterapeuten.no
Ganddal Terapi & Trening
Lundegeilen 10, 4323 Sandnes

Vi selger datarekvisiter,
kontorrekvisita, leker, gave-
artikler, fotoutstyr mm.

Vi har også diverse kristen
musikk og film, blant andre
Bill Gaither og Evangeliske
sanger i sør.

Tonstad Foto 
og Papir as

Tonstadhallen, 4440 TONSTAD
Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

Velkommen innom

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE!
FO Skogsmaskiner A/S
v/ Fred Olsen       4745 Bygland

Tlf. 909 84 834

Vi utfører
HOGST/FRAM-

KJØRING
av tømmer, samt

graving.

Ledig annonseplass!

Ta kontakt på 
38 35 75 00.
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Av Sten Sørensen

Helgen 21. og 22. juni inviterte 
Aril Edvardsen til en ny Freds og 
Harmoni-konferanse i Eikhallen 
i Tønsberg. Fylkesmann i 
Vestfold, tidligere statsråd Mona 
Røkke og Biskop i Tunsberg 
Bispedømme, Laila Riksaasen 
Dahl fra Den Norske Kirke del-
tok i den offisielle åpning av 
konferansen.
 Blant de mange muslimske 
ledere som deltok, var noen av 
verdens mest innflytelsesrike 
ledere som omgås vår tids store 
politiske ledere, som for eksempel 
Kina’s President Hu Jintao, 

Pakistans President Pervez 
Musharrad, Storbritannias Prins 
Charles, FN’s General Sekretær 
Kofi Annan, Senegals President 
Abdoulaye Wade, og Tanzania’s 
President Jakaya Kikwete, m. fl.
 Fra Norge deltok en rekke 
muslimske ledere, deriblant  
Afghanistans tidligere Helse-
minister Imam Abdul Rauff fra 
Oslo’s Islamske Senter, leder for 
Tønsbergs Islamske Organisasjon 
Imam Dr. Noureddine Bouhmala, 
og Vestfolds Imam.
 Oppmøtet fra ledere i frikirker  
og bedehus, var skuffende, med 
tanke på at verdens 1,2 milliarder 
muslimer nå er åpne for  

evangeliet om Jesus. Men  
2 personer søkte frelse da Aril 
Edvardsen talte på Folkemøtet, 
som avsluttet konferansen.

Alle deltakerne som hadde ordet 
takket evangelist Aril Edvardsen for 
det viktige initiativet han hadde tatt 
ved å invitere til denne freds og  
harmoni-konferansen.

I sin offisielle åpning av  
konferansen sa Fylkesmann 
Mona Røkke:
- Hjertelig velkommen, hver og 
én av dere, til Vestfold fylke og 
Tønsberg by. Denne byen, som blir 
sagt å være den eldste i Norge, har 
sitt eget motto; Nye tanker på  
gammel grunn - og det kan være et 
godt slagord for denne konferansen. 
For vi trenger virkelig å utvikle og 
nære nye konsepter med dype  
røtter om hvordan leve sammen,  
i fred og harmoni, på tvers av  
religiøse og kulturelle grenser. For 
å oppnå dette – i en verden hvor 
konflikter ofte overskygger gjensidig 
tillit og forståelse - overgår bruken 
av ett redskap alt annet; samtalens 
kunst.
 Mona Røkke fortsatte: 
 - Vår lille planet, moder jord, er 
én – antall folk som bor på jorden 
er i sannhet mange; alle deler de 
samme grunnleggende drømmene 
om et godt liv for sine familier og 
seg selv.  I tillegg deler hver og én 
av oss samme verdi som menneske. 
Ingen skal behandles av andre kun 
som et middel til å oppnå en  
hensikt. Hver eneste en av oss 
representerer et mål i seg selv. 
 De grunnleggende menneskeret-
tigheter skal ikke hindres, tvert om, 
de skal respekteres. Gjør mot dine 
medmennesker det du vil de skal 
gjøre mot deg!

- Mitt ønske for denne konferansen 
er derfor ganske enkelt at møtene 
deres setter fart i de positive  
forbindelser - som også er hensikten. 
Derfor vil jeg også gratulere dere, og 
varmt takke dere, for at dere deltar 

MIRAKELDAGER I TØNSBERG

Aril Edvardsen sammen med Pakistans øverste muslimske leder, Stor Imam 
Abdul Khabir Azad, som også er President for Pakistans Ulama (Pakistans 
Høyeste Muslimske Råd)
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i den permanente dialogen som vi 
alle er avhengige av hvis vår drøm 
om å gjøre verden til en bedre plass 
skal bli virkelig!

Biskop Laila Riksaasen Dahl 
sa i sin åpningshilsen fra Den 
Norske Kirke:
- Denne konferansen er veldig 
viktig og jeg håper disse dager vil 
resultere i at det blir tatt et viktig 
steg framover for fred og harmoni 
i verden. Dere som er kommet hit 
representerer ulike kulturer. Men 
den nærheten dere vil få disse dager 
vil skape et bedre klima for fred. 
 - Derfor vil disse to dagene være 
et godt møtested som kan gi gode 
resultater. Jeg hilser dere med ordene 
fra Matteus 5:9: ”Velsignet er de 
som skaper fred, for de skal kalles 
Guds barn.” 

Tønsbergs sokneprest Yngve Sagedal 
åpnet så denne første sesjonen 
med Guds Ord og bønn, mens den 
islamske lærer Sheikh Imran Malik 
fra Telemarks Islamske Forening 
leste noen vers fra Koranen. 
Sokneprest Sagedal sa i etterkant til 
Tønsberg Blad: ”Vi har en intensjon 
om å få på plass en dialoggruppe. 
Hensikten er å bygge ned hat,  
misforståelse og uvitenhet, og  
isteden bygge opp relasjoner”.

Øverst: Internasjonale muslimske 
toppledere deltok i konferansen i 
Tønsberg. Bildet her viser et tidligere 
bilde av Stor Imam Abdul Khabir 
Azad sammen med Prins Charles og 
Camilla.

Midten: Senegals Minister for Barns 
Helse, Sheikh Hassan Cisse, har 
møtt FN’s General Sekretær flere 
ganger.

Nederst: Fra et tidligere møte i 
Islamabad hvor Pakistans President 
Pervez Musharrad introduserer Stor 
Imam Abdul Khabir Azad til Kina’s 
President Hu Jintao.
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  Alle de internasjonale muslimske  
ledere fra både Pakistan, Afrika 
og USA understreket viktigheten 
av å møtes denne helgen. Islam 
er en religion som ønsker fred og 
vi ønsker dialog med de kristne, 
understreket alle de muslimske 
talerne.

gRIPENdE
Det var gripende å se den hjerte-
varmen og respekten de muslimske 
lederne viste overfor Aril Edvardsen. 
Under konferansen fikk Aril invita-
sjon til å komme og holde freds-
konferanser og evangeliske kam-
panjer i mange land fra de interna-
sjonale muslimske lederne som var 
representert i Tønsberg.
 Pakistans øverste muslimske 
leder, Presidenten for Pakistans 
Ulama og Stor Imam i Pakistans 
mest berømte moske, Abdul Khabir 
Azad, trakk Aril Edvardsen til side 
flere ganger mellom sesjonene. Han 
nærmest tryglet Aril Edvardsen til å 
komme og holde en stor freds- 
konferanse og en evangelisk kam-
panje i Pakistan. Stor Imamen 
ønsket også Aril som taler i hans 
store Badshahi moskeen i Lahore.
 Også Senegals helseminister 
og formann for Nettverket for 
Islamske Organisasjoner i Afrika, 
Sheikh Hassan Cisse, inviterte Aril 
Edvardsen til fredskonferanser og 
evangeliske kampanjer i Afrika, 
deriblant Nigeria og Senegal.
 Sheikh Ahmed Tijani Ben Omar, 
President for Universal Islamic 
Center i Chicago, USA, som kjente 
godt til Aril Edvardsens TV sendinger 
til muslimer i Amerika, presset på 
Aril Edvardsen om å arrangere slike 
fredskonferanser i USA.
Aril Edvardsen makter ikke i dag å 
reise så mye som da han var ung, 
så han svarte med det muslimske 
”insha Allah” (om Gud vil) på alle 
innbydelsene.
 Alt dette viser hvordan det har 
åpnet seg helt nye veier for evange-
listen fra Sarons Dal. I høst er han 
invitert til øya Zanzibar utenfor  
kysten av Tanzania. Rundt 99  
prosent av folket som bor der til-
hører Islam. Det har vært holdt 
møter på Zanzibar, ofte under stor 

Fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke (på talerstolen) åpnet Fredskonferansen. 
Nr. 3 fra venstre på lederbordet: Sokneprest Yngve Sagedal.

Tunsbergs biskop Laila Riksaasen Dahl hilste velkommen fra Den Norske 
Kirke.

Muslimske og kristne ledere talte om fredelig sameksistens og menneske- 
rettigheter.
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motstand fra muslimene, og Troens 
Bevis underholder også noen få 
innfødte misjonærer der. Men 
Swahilifolket på Zanzibar har til 
nå vært som en bastion mot Jesu 
evangelium. Da Aril Edvardsen 
holdt sitt vennskapskorstog og sin 
lederkonferanse for muslimske og 
kristne toppledere i Dar-es-Salaam, 
Tanzania, i august 2007, skjedde  
det store ting, som også nå får  
konsekvenser for Zanzibar og nabo-
øyene. Aril Edvardsen er offisielt 
blitt invitert til Zanzibar, og kristne 
og muslimske ledere forbereder nå 
topplederkonferansen og en stor 
evangelisk kampanje. 
 Aril Edvardsen er én av få evan-
gelister som har fått en slik inngang 
blant muslimene. Han sier at dørene 
er vidåpne for budskapet om Jesus. 
Derfor er det med sorg han ser at 
det er så få evangelister i Norge som 
gjør det samme. Med unntak av 
Bjørnar Heimstad og Kjell Haltorp 
er det omtrent ingen som benytter 
seg av disse åpne dørene.

TO dagERS INTENS PROgRaM
Konferansen i Tønsberg varte i to 
dager, og i tillegg til at muslimer og 
kristne ble kjent med hverandres 
miljø, ble det holdt en rekke taler 
og innlegg.
 Etter åpningssesjonen lørdag 
kl.10, fortsatte det med ny sesjon 
kl.11, som ble innledet av forman-
nen for Foreningen for Islamsk Tro 
og Kultur i Tønsberg, Muhammed 
Abdullah Sargodhwi. Deretter talte 
Aril Edvardsen om ”Fra begyn-
nelsen var det ikke slik” om hvor-
dan de første muslimer, profeten 
Muhammed og kristne biskoper 
bad sammen i moskeer, før de 
skammelige stridene oppstod noen 
generasjoner senere da muslimer og 
kristne massakrerte hverandre. I dag 
kan vi lære av begynnelsen, sa Aril 
Edvardsen.
 Deretter talte den muslimske 
lederen Dr. Yakubu Mrisho Lubellah 
fra Tanzania om fred i verden, og 
mot ekstremister og terrorister.

Stor Imam Abdul Khadir Azad, Sheikh Imran Malik fra Telemark og 
Afghanistans tidligere Helseminister, Imam Abdul Rauff fra Oslo’s Islamske 
Senter.

Glimt av norske muslimske ledere i forsamlingen.

Sheikh Ahmed Tijani Ben Omar, Presidenten for Det Universelle Islamske 
Senter i Chicago, på talerstolen.Fortsettelse på side 29
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Møte i Tønsberg moske, Ytterst til venstre ”Kapellprest” 
Bernt Christensen, og ytterst til høyre pinsemisjonær 
Ivar Aas.

To smilende katolske nonner som deltok på konferansen 
og ble servert i moskeen.

Middagsservering i Tønsberg moske. Muslimene har sin faste bønnestund i moskeen.

Kjell Haltorp og Aril og Kari Edvardsen serveres i mos-
keen.

Sheikh Hassan Cisse leder de muslimske lederne i velsig-
nelse og bønn for Aril Edvardsen.
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Sesjonen ble avsluttet av Sheikh 
Ahmed Tijani Ben Omar fra 
Universal Islamic Center i Chicago. 
Han understreket den felles tro på 
Jesus som også i Koranen kalles 
Messias, Guds Ord og Guds Ånd, og 
sa:” Jesus bor i mitt hjerte”. Deretter 
sang han sangen ”Han holder hele 
verden i sin hånd”.
 Etter felles lunsj kl. 13, fortsatte 
ettermiddagssesjonen kl. 14 med 
temaene ”Hvordan skape fred og 
harmoni og unngå konflikter”, og 
”Hvordan hjelpe våre regjeringer å si 
nei til atomvåpen”.
 Tre talere hadde ordet, den tid-
ligere helseminister i Afghanistan 
og Imam for Det Islamske Senter 
i Oslo, Abdul Rauf, deretter Dr. 
Noureddine Bouhmala, Tønsbergs 
Imam, og til sist Pakistans viktig-
ste muslimske leder, Stor Imam 
Abdul Khabir Azad. Alle tre siterte 
Koranvers og talte mot terrorisme. 
Sesjonen ble avsluttet av ”kapell-
prest” Bernt Christensen, før alle 
dro til moskeen i Tønsberg.
 Neste dag, søndag, var det 
”arbeidsmiddag” på Thons Hotell 
kl. 13.00 der Sheikh Hassan Cisse, 
Senegals minister for ”Barns Helse”, 
holdt hovedinnlegget. Pastor Kjell 
Haltorp avsluttet middagen. 

kjELL HaLTORP’S INNTRYkk 
aV fREdSkONfERaNSEN
Kjell Haltorp var selv deltaker under 
fredskonferansen i Tønsberg. Vi  
spør ham hvorfor han deltok i  
konferansen:

- Jeg deltok for å lære hvordan Aril 
Edvardsen leder disse viktige freds 
og harmoni- konferansene. For meg 
som virker en del i Libanon, Syria, 

Øverst: Kjell Haltorp taler under 
”arbeidsmiddagen” søndag kl. 13.

Midten: Fra søndagsmiddagen på 
Thon’s Hotell.

Nederst: Mariell Edvardsen sammen 
med Sheikh Hassan Cisse’s kone.

Fortsettelse fra side 27
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Jordan og Irak er det viktig å få med 
meg den erfaringen Aril har høstet. 
 - Det har vært både lærerikt og 
inspirerende å være tilstede. Å opp-
leve Aril i denne sammenhengen er 
imponerende. Han er så inklude-
rende samtidig som han har en klar 
Jesus-forkynnelse. Han har virkelig 
et hjerte for muslimene. Den  
mannen fortsetter og imponerer 
meg, sier en begeistret Kjell Haltorp.
 
gjESTER I MOSkEEN I 
TØNSBERg
Etter at sesjonene var over på lørdag 
ettermiddag, ble alle deltakerne, 
inkludert kristenlederne, ønsket  
velkommen som gjester i det  
muslimske arrangementet i mos-
keen på lørdagskvelden. Der ble det 
servert nydelig middag til alle.
 Her talte også Sheikh Cisse fra 
Senegal, og Aril Edvardsen ble 
bønnfalt om å si noen ord, før  
muslimene holdt sin bønnestund 
mens de kristne gjestene bivånet det 
hele. Men straks bønnestunden var 
over ble Aril Edvardsen kalt fram 
til de muslimske lederne, som ville 
velsigne ham og be for hans freds-
konferanser og evangeliske kampanjer. 
Flere av de ledende muslimene bad 
gripende om helse og styrke for Aril 
Edvardsen. Den som ikke var tilstede 
på disse samlingene gikk virkelig 
glipp av å se de gryende undere 
som nå skjer blant muslimer og 
Jesustroende kristne. Det er som om 
et nytt Jernteppe har begynt å falle.

Øverst: Praten gikk også livlig under 
søndagsmiddagen.

Midten: Muslimske og kristne ledere 
på møtet i Tønsberg moske. Nr. 2 fra 
høyre (i hvitt) moskeens Imam, Dr. 
Noureddine Bouhmala.

Nederst t.v.: Aril Edvardsen i sam-
tale med Sheikh Hassan Cisse fra 
Senegal, som også samarbeider med 
FN.

Nederst t.h.: Kjell Elvis Bjørnestad 
gledet alle med sine sanger på 
Folkemøtet.
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MUSLIMENE GJESTER PÅ 
FOLKEMØTET
Konferansen i Tønsberg ble avsluttet 
søndag kveld med evangelisk  
folkemøte i Eikhallen, der  
muslimene var invitert som spesielle 
gjester. Her talte Aril Edvardsen om 
”Salig er fredsstifterne”, og sangerne 
Kjell ”Elvis” Bjørnestad og Jan Egil 
Omdal gledet alle med sine sanger.
Aril holdt en klar og folkelig tale 
om fred blant alle folkeslag, hvor 
det også ble understreket at Jesus 
er Verdens Frelser og Guds Messias 
som ønsker å være med oss gjennom 
livet. De muslimske gjestene som 
var med på folkemøtet, var svært 
begeistret over å være deltakere på 
et slikt evangelisk møte. Men Aril 
Edvardsen hadde ventet flere folk 
på møtet, og ønsket seg nok at flere 
hadde søkt frelse enn de to som 
bekjente at de ville tro på Jesus.
 Fredskonferansen i Tønsberg 
inspirerte alle deltagerne, inkludert 
de religiøse ledere, å intensivere 
arbeidet for fred og forståelse mel-
lom religioner, kulturer og etniske 
grupper, og la grunnlaget for  
lignende konferanser i andre deler 
av verden.
 Et par uker etter konferansen var 
over mottok Aril Edvardsen, blant 
annet brev fra Senegals statsråd, 
Sheikh Hassan Cisse, som det her 
siteres noen linjer fra: ”Jeg skriver 
for å uttrykke vår dypeste takk-
nemlighet for den store gjestfrihet 
dere viste oss i Norge. Vi gratulerer 
dere for organiseringen av Freds og 
Harmoni Konferansen i Tønsberg, 
og for det strålende bidrag dere har 
gitt til utvikling av fredelig sam-
eksistens mellom folk av forskjellig 
tro og raser i verden”. 

Øverst: Aril Edvardsen taler på 
Folkemøtet.

Midten: Jan Egil Omdal synger på 
Folkemøtet.

Nederst: Fra Folkemøtet i Tønsberg.

■■■
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Ta kontakt. Vi
sender katalog. 

69 10 23 00
ØkØkØkØkØkonomi-deler ASonomi-deler ASonomi-deler ASonomi-deler ASonomi-deler AS

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis
Verdens Evangelisering i arbeidet for

å nå du de unådde med evangeliet.

www.okonomi-deler.no

Vi lagerfører rimelige reservedeler
til de fleste kjente traktormerker.
Husk at vi også har et stort utvalg i
hytteruter, kraftoverføringsaksler,
traktorseter, hydraulikksentraler og
sylindere. Alt dette finner du i vår
Katalog 21 på hele 912 sider.
Bestill den idag.  Den koster kr. 50.-

Vi støtter 
misjonen 
til unådde 
folkeslag

Aud & Øyvind Gloslie
Telefon +47 913 35 222
Selvstendige Herbalife Distributører

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE!
Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også!

BØRRE
FEVANG A/S

KJØP / SALG
OG UTLEIE AV
EIENDOMMER

TLF. 32 27 49 00

www.klimasystem.no
Tlf: 37 25 78 00

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 37 00 35 09

Ledig 
annonse- 

plass!

Ta kontakt på 
38 35 75 00.

DU KAN FÅ TROENS 
BEVIS GRATIS HVER 
MÅNED, KONTAKT 

OSS. SE SIDE 3.
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Navn: Signatur:

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: Mobil: E-mail:

kr. 1000,- pr. mnd. kr. 600,- pr. mnd. kr. 400,- pr. mnd.

kr. 200,- pr. mnd. kr. 150,- pr. mnd. kr.                   pr. mnd.

Jeg ønsker å betale via avtalegiro (gjelder kun Norge) giro

JEG VIL VÆRE MED Å NÅ DE UNÅDDE OG STØTTE MED:
Jeg vil heller gi en 

større engangsgave på 

kr.

Svarkupong Avtalegiro fast betalingsoppdrag - Kredittkonto: 3080.30.08090

Beløpsgrense: pr. mnd. - Belast min konto 20. hver mnd:

Personnummer:

KID:

KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS

Satellittarbeidet Brevskolene Innfødte misjonærer (i hvilket land?)

* Beløpsgrense behøver ikke å fylles ut!

*

09/08
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VI HJELPER DEG MED:
Regnskap, lønn,

fakturering, skatt og
bedriftsrådgivning

Autorisert regnskapskontor
Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

Trafikklærer: Jan Noreid
Mobil: 922 14 419
Kontor: 38 10 04 00
Privat: 38 01 32 77

både i Songdalen og
Kristiansand

Teorikurs

Dronningensgate 95 ● 4610 Kristiansand ● tlf. 38 10 04 00
Mobil 922 14 419

Kongsberg Papir Engros
Askeladden 4
3614 KONGSBERG

Tlf. 32 72 85 80
Fax:32 72 85 81

www.k-p-e.no
E-mail:
kbg.papirengros@
tiscali.no

KONGSBERG PAPIR ENGROS

• Kontorrekvisita

• Datarekvisita

• Tørkemateriell

• Hobby/forming

• Rengjøring

• Catering
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FØDSELSDAGSGAVEN 
Aril og Kari Edvardsen ønsket seg ingen 
personlige gaver til 70 årsdagene sine. 
Men de sa at den største gaven de kunne 
få var EN NY PARTNER TIL HVER,  
vervet av sine venner og partnere.  
 
MEN HUSK Å BARE SEND INN NAVN 
PÅ NYE PARTNERE DU HAR VERVET 
ETTER AT DU HAR FÅTT DERES 
LØFTE OG TILSLUTNING, ELLERS 
FÅR ARIL OG KARI ”RASENDE” 
BREV.

To nye partnere som har 
besluttet seg for å bli deres 
medarbeider og medstrider” 
(Filip.2:25) SEND INN 
DE TO NYE SOM HAR 
BESLUTTET SEG FOR Å 
BLI MEDARBEIDERE FOR 
SANNHETEN (3. Joh.8).

DIN GAVE TIL ARIL OG KARI:
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Troens Bevis 
Verdens Evangelisering
Svarsending 7111
0096 OSLO

For gaver til Troens Bevis, inntil 12 000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes 
at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og 
er for norske givere. Det er en forutsetning for skatte-fradrag at du har gitt oss personnummer, 
slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle 11 
siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette 
en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon:  
38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@tbve.no. Eller skriv til Troens Bevis, 
Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.

”dERfOR ER dET VI SOM MÅ Ta OSS aV dEM 
(SE T.V.), SÅ VI kaN VÆRE MEdaRBEIdERE fOR 
SaNNHETEN”.          (3. jOH.8).

ARIL EDVARDSEN 
GLEDER SEG FOR  
DE NYVERVEDE MISJONS-
PARTNERNE SOM 
FØDSELSDAGSGAVER. 

Bibelen sier: ”De fanget så 
mye fisk at garnene holdt 
på å sprenges. Da vinket de 
til lagsbrødrene (partnerne, 
t.v:) i den andre båten, at 
de skulle komme og ta i 
med dem” (Luk.5:6-7).
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FRA TIDLIGERE STATSMINISTER 
KJELL MANGE BONDEVIK:

Kjære Kari og Aril!

Da vi ikke har anledning å være til-
stede på markeringen av 70 – års  
– dagene – vi er på pilgrimsvand-
ring til Santiago – sender vi våre 
hilsener på denne måten!

Dere betyr mye for mange. Det har 
vært imponerende å se de ulike 
nye initiativ som har vært tatt med 
utgangspunkt i Sarons Dal. Vi  
husker bl.a. når toppolitikere ble 
invitert til de store sommerstevnene, 
og på en positiv og utfordrende 
måte ble konfrontert med viktige 
saker. Vi ser det imponerende 
arbeid internasjonalt – også ved 
hjelp av moderne media. Slik vokser 
Guds rike. 

Dere er til velsignelse. Gud velsigne 
dere videre. Gratulerer med 70 – års 
– dagene.

Beste hilsen Bjørg og Kjell Magne 
Bondevik.

MILJØ OG UTVIKLINGSMINISTER 
ERIK SOLHEIM GRATULERER

Kjære Kari og Aril,

Gratulerer med dagen til dere begge 
to!
 
Dere er begge blant de kristne 
ledere som gjør Jesus stor - gjennom 
toleranse, vidsyn, omsorg, hjerte-
varme og humor.
 
Jeg ser fram til mange års fortsatt 
godt samarbeid  - i Afrika og andre 
steder.
 
Håper dere får en flott feirring!
 
Mange hilsener fra 
Erik Solheim.
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GRATULASJONER FRA KRFs 
LEDER DAGFINN HØYBRÅTEN

“Vent store ting fra Gud - Våg 
store ting for Gud!” var slagordet 
til misjonspioneren William Carey. 
I vår tid er det få mennesker en slik 
overskrift passer bedre for enn Aril 
og Kari Edvardsen.

Og det står virkelig store ting igjen 
etter deres tjeneste. Gjennom Tv-
arbeid, barmhjertighetsarbeid, freds-
arbeid, støtte av nasjonale kirker og 
medarbeidere, brevkurs, konferanser, 
kampanjer og mye mer har dere  
fått bety mye for millioner av  
mennesker over hele kloden. Hvor 
mye, og for hvor mange er det bare 
vår Herre som vet.

Også her i landet har dere satt dype 
spor både i samfunnsliv, kristenliv 
og enkeltmenneskers liv. Utskjelt, 
elsket og sett opp til. Aldri har dere 
vært redd for å utfordre, tenke nytt 
og bryte nytt land. Det er blitt sagt 
at Vil du unngå kritikk – si ingen-
ting, gjør ingenting, vær ingenting. 

Den fellen gikk dere aldri i. Og takk 
for det.

Dere står for vidsyn – Dere har ikke 
latt verken religion, kultur eller 
fordommer hindre dere i å bringe 
det enkle budskapet om Jesus fra 
Nasaret til nye folkegrupper og 
mennesker. 

Dere står for framsyn – Dere satset 
stort på TV før de fleste her i landet 
i det hele tatt så mulighetene. Dere 
tenkte nytt med brevkurs, og  
gjennom satsingen på nasjonale 
medarbeidere.

Og dere står for hensyn – Gjennom 
et bredt sosialt arbeid har dere 
bidratt til en bedre framtid for 
mange av ” disse mine minste” som 
Jesus utrykte det. Ikke minst vet jeg 
at dette arbeidet står Karis hjerte 
nært.

Vidsyn, framsyn og hensyn. Her er 

dere store forbilder. Like ens er dere 
forbilder i måten dere har stått sam-
men som et team i tjeneste og liv. 

Jeg fikk min introduksjon til Sarons 
Dal, Troens Bevis og Aril Edvardsen 
gjennom min Farmor, som var ivrig 
stevnebesøker og abonnement på 
Troens Bevis. Mange år er gått siden 
jeg i mine guttedager første gang så 
predikanten Aril Edvardsens begeis-
trede ansikt i farmors bladhylle. I 
dag er jeg glad for det personlige 
fellesskapet jeg gjennom flere år 
har hatt, særlig med Aril. Jeg regner 
dere som gode venner. 

Kjære Aril og Kari – Gratulerer med 
årets jubileer! 

Fortsett med å vente store ting fra 
Gud, og våge store ting fra Gud.

Hjertelig hilsen 
Dagfinn 
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GRATULASJONER FRA DR. DAVID YONGGI 
CHO, PASTOR I VERDENS STØRSTE KIRKE

Velsignet Fødselsdagshilsen 
til dere!

Kjæreste venner, Dr. Aril og Kari 
Edvardsen;

Jeg kan ikke tro at dere er 70 år 
gamle!  Vi alle fra ”Church Growth 
International” (Den Internasjonale 
Kirkevekst organisasjonen) vil gjer-
ne gratulere dere med feiringen av 
deres 70 års dag som blir markert i 
juli, 2008.

Vi er med dere både i tankene og 

gjennom bønn på denne spesielle 
dagen. Dere har begge vært kjære 
venner gjennom mange år. Vi setter 
pris på og verdsetter dere, deres liv 
og deres tjeneste veldig høyt.

Vi vil gjerne gjøre ære på dere 
utover det ord kan utrykke, og vi er 
virkelig inspirert av deres liv og den 
enorme tjenesten til dem som bor i 
verdens mørkeste områder. Dere har 
virkelig vært ett eksempel på hva 
Gud kan gjøre med to overgitte liv.

Vi ber at deres tjeneste vil fortsette 

å vokse og være velsignet av Herren 
Jesus Kristus i fremtiden som aldri 
før. Dere er store rollemodeller for 
alle ektepar over hele verden som 
arbeider i tjenesten.

Vi er glad i dere, og vi ber Herrens 
herlige velsignelser ned over dere i 
dag og for all fremtid. Må dere fort-
sette å være salt og lys i alle verdens 
fire hjørner.

I Hans kjærlighet og for Hans ære,

David Yonggi Cho

TROENS BEVISTROENS BEVIS
Bringer deg de gode nyhetene! - Ring 38 35 75 00 eller send en e-post  

til post@troensbevis.no for GRATIS abonnement i ett år.



��

troens bevis magasin september 2008

PINSEHØVDINGEN MORGAN 
KORNMO GRATULERER

Kjære Kari og Aril!
Vi gratulerer dere begge så hjertelig!
Kjære Aril! Takk for alt vi har fått 
dele sammen. Det gjelder mektige  
møter, deltakelse i stevner, og 
begivenhetsrike reiser.

Jeg har den største respekt for din 
Gudgitte evangelistgjerning. Jeg 
håper og ber om at du fremdeles må 
få styrke til ånd, sjel og kropp, til 
fortsatt tjeneste.

Kjære Kari! Takk for din trofaste tje-
neste, og din stadige støtte for Aril 
i tjenesten. Du og dere har vært et 
”ekteskapelig forbilde” for oss alle. 
Du har ikke vært en ”klamp om 
foten men en vinge på ryggen”.

Gud velsigne dagen og framtiden!

Beste hilsen 
Inger og Morgan Kornmo

Festlig og samtidig uventet var det å 
bli budne til Aril og Karis felles  
70-ås-dags-markering 14.07. Fra 
våre 6 år i Strasbourg kjenner vi 
akkurat denne datoen som den 
store frihetsdag: minne om fransk- 
mennenes storming og ødeleg-
gelse av ”la Bastille”, fengselet som 

mer enn noe markerte ufrihet og 
meningsundertrykkelse.
 At dette fortsatt ikke er bare prat, 
synes å fremgå av det faktum 
at Frankrike har visst vett til med 
saft og sus å avvise en ekteskaps-
ødeleggelseslov av den modell som 
den våre norske politikere nettopp, 

til ulykke for land og folk, har tredd 
ned over hodene på oss!
 Vi gleder oss over at fellesmarke-
ringen fra dere to i dag ikke minst 
bekrefter den tro på ektefellers 
samhold og på Skaperens mening 
med ansvar og fellesskap som vårt 
folk idag trenger å bli minnet om.  
 En felles 70-årsfeiring følger vårt 
kongepars eksempel fra i fjor og 
bekrefter det praktiske i at ekte- 
feller deler fødselsår (noe vi for egen 
del dessverre ikke oppdaget og ikke 
kunne gjøre noe med i tide).
 Men langt viktigere er det at dere 
gjennom felles ferd og  innsats har 
slått fast for vårt folk 3 ting:
 
1) At tro har å gjøre med hellig 
vågemot!
2) At fremsynt satsing for Guds rike 
aldri vil være forgjeves, og
3) at økumenisk åpenhet og frem-
strakt hånd til medkristne er en 
uunnværlig del av denne satsingen.
 Guds signing over 140-års- 
jubileet, og over de åretall som 
fortsatt måtte føye seg til!
  

Hilsen fra  
INGUNN og PER LØNNING

BISKOP PER LØNNING OG  
FRU INGUNN GRATULERER
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Kjære Kari og Aril Edvardsen

Gratulerer med høytidsdagen! Når 
jeg tenker på deg, Aril, er det fire 
stikkord som kommer til meg. Det er:  
1) Evangelisering.  
2) Misjonering.  
3) Antikolonisering.  
4) Kristen og medmenneskelig 
eksponering.

Evangelisering
Etter din omvendelse begynte du 
straks å evangelisere. Første gang jeg 
hørte om ditt navn var i forbindelse 
med en vekkelsesserie du hadde i 
Finnmark. Nøden for å vinne  
mennesker for Gud har alltid preget 
deg.

Misjonering
Fra første stund hørte du 
misjonskallet: ”Gå ut i all verden og 
forkynn evangeliet for all skap- 
ningen… ” Det er den største 
forpliktelse vi kristne har. Uten 
misjonering hadde selv vårt fedre-
land ligget i mørke og uvitenhet. 
Misjonering er som Erling Strøm en 
gang sa: Guds hjertesak.

Antikolonisering
Du forstod nødvendigheten av å la 
de nasjonale vitner forkynne videre. 
Du brøt med gamle koloniale  
tradisjoner og la vekt på å utruste 
landenes egne evangelister og  
predikanter.

Kristen og medmenneskelig 
eksponering
Her rører jeg ved noe av det vesent-
lige ved din person. Tillater meg å 
nevne noe personlig. Fra 1942-45 
deltok jeg i hjemmefronten. Det 
var ikke store bedrifter jeg fikk 

utføre. Men ved en anledning fikk 
jeg legge opp flukten for to jødiske 
familier til Sverige. Da fikk jeg se 
hva medmenneskelighet og mennes-
kerettigheter betydde. Men jeg var 
sjokkert over at så mange kristne på 
den tiden kunne støtte Quisling og 
hans ideologi. Nevner dette i forbin-
delse med vår tid. Nye reaksjonære 
vinder blåser igjen over Europa. 
Dessverre kan også vi kristne bli 
revet med. Men du Aril Edvardsen 

har beholdt din integritet. Du har 
beholdt din nestekjærlighet. Du har 
en bibeltro teologi, men et progres-
sivt menneskesyn. Det er en sjelden 
egenskap i våre dager. Dette kaller 
jeg for kristen og medmenneskelig 
eksponering. Og for den holdningen 
vil jeg gi Kari og Aril Edvardsen en 
spesiell gratulasjon på høytidsdagen.
Gud velsigne dere begge. På gjen-
syn.
       Emanuel Minos

EVANGELISTEN EMANUEL  
MINOS GRATULERER

TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING PÅ INTERNETT:
 www.troensbevis.no
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INNFØDTE MISJONÆRER OG 
SKYHØYE MATVAREPRISER
Store behov i Abkhasia og Russlands Svarthavskyst.

Abkhaserne er et gammelt folkeslag. (Fra et 
maleri i forrige århundre).

Den svarte hest i Åpenbaringsboken 6:5-6 skaper inflasjon og 
enormt høye matpriser.

Av Aril Edvardsen

”Vestens politikere kan jo ikke holde 
på to tanker i hodene på en gang”, 
sa jeg som svar på biskop Ivan 
Chekhunovs frykt for at de mange 
innfødte misjonærene og deres 
familier han har ansvaret for, nå skal 
måtte leve under fattigdomsgrensen 
og sulte. Biskop Ivan, som er Troens 
Bevis kontaktmann og overseer for 
alle våre innfødte misjonærer i det 
tidligere Sovjet, uttalte dette med 
tanke på at råstoffer til matvarepro-
duksjon nå blir brukt til biodrivstoff 
og fordobler matvareprisene over 
hele jorden, særlig i fattige land. 
Men bare 1 kullgruve i Kina spyr 
ut om lag like mye CO2 som hele 
Norges bilpark.
 Da Kari og jeg besøkte Abkhasia 
og Russlands Svarthavskyst med 
møter i mai/juni i år fikk vi selv 

erfare hvordan matprisene har skutt 
i været i disse områdene. Her kan 
man ikke leve med små inntekter 
som i India og Afrika, fordi lønnin-
ger og pris på mat nærmer seg nå 
europeiske forhold.
 Under samtalene jeg hadde med 
Abkhasias President Sergey Bagapsh, 
sa han til tross for dette: ”Abkhasia 
trenger ikke bare humanitær hjelp, 
men har enda større behov for 
åndelig og moralsk hjelp”.
 Mens vi kjørte mellom byene her 
ved Svarthavskysten, tenkte jeg på 
de blodige krigene som har pågått 
her, som fikk mine tanker til å tenke 
på Den røde krigshest i Johannes 
Åpenbaring. Det har vært og er mye 
krig på jorden i denne tid. Men 
Bibelen forteller også om inflasjon, 
skyhøye matpriser, og hungersnød, 
når Den svarte hest følger etter:
 ”Da Lammet brøt det tredje segl, 

hørte jeg det tredje vesen si: Kom! 
Da så jeg en Svart Hest, og han som 
satt på den hadde en vekt i hånden.
 Og jeg hørte likesom en røst inne 
blant de fire vesener: EN LITER 
HVETE FOR EN DAGLØNN! TRE 
LITER BYGG FOR EN DAGLØNN! 
(Åpen. 6:5) Skyhøye matpriser! Og 
deretter fulgte Døden på En gul-
blek hest, som drepte med sverd, 
HUNGERSNØD og pest.
 Når millioner av evige sjeler hen-
ger i vektskålene, må vi øke støtten 
til Herrens vitner, som presenteres i 
denne artikkel, med gjennomsnitt-
lig ca. kr. 1000 pr. måned. Kan du 
hjelpe, helt eller delvis? Du kom-
mer aldri nærmere de unådde 
og kirkefremmede enn gjennom 
en innfødt misjonær som DIN 
STEDFORTREDER!

Fortsettelse på side 42.
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Øverst t.h.: Innfødt misjonær 
Velichko Dmitry Borisovich trenger 
mer underhold.

Øverst t.v.: Kart over Abkhasia.

I mdten t.v.: Kaukasus fjellene i 
Abkhasia.

Nederst t.v.: Mange abkhasere bor i 
fjellområder.

Nederst t.h.: Satanistsenteret i 
Olympiabyen Krasnaya Polyana, 
som ble revet og gjenreist som kirke 
for den nyplantede menighet.
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Øverst t.h.: Den jødiske innfødte  
misjonæren Alexander Finkevich.

Øverst t.v. Spent i Abkhasia. FN  
soldater vokter grensen mot Georgia.

Midten: Abkhasias hovedstad 
Sukhum.

Nederst: Abkhaserne elsker folke-
dans, som minner mye om Irsk River 
Dans.

 Bibelen viser klart at Jesus har 
befalt alle Jesustroende og ”gå ut i 
all verden, og forkynne evangeliet 
for all skapningen!” Enten må vi 
gå selv, eller sende stedfortredere. 
Skriften taler tydelig om de to kate-
gorier i verdensevangeliseringen: De 
som utsendes og de som utsender.
 Ingen kan bli frelst uten å kalle på 
Jesus. Bibelen sier:” Hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 
Men hvordan kan de påkalle en de 
ikke tror på? Og hvordan kan de 
tro på en som de ikke har hørt om? 
Og hvordan kan de høre dersom 
ingen forkynner? OG HVORDAN 
KAN NOEN FORKYNNE HVIS 
DE IKKE ER UTSENDT? Det står 
jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrin-
nene av dem som bringer godt bud-
skap. (Rom. 10:13-15).
  Utsendelse og evangelisering av 
innfødte misjonærer gir store resul-

Fortsettelse fra side 40.
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Øverst til venstre og høyre: Guvernøren 
i Gagra provinsen gav den nyplantede  
menigheten dette uferdige bygget 
(t.h.). Biskop Ivan og Kari står 
utenfor det ferdige evangeliesenter i 
Gagra.

Midten: Troens Bevis har forsørget 
Abkhasia med hundretusener av 
bibler, som 5 av de innfødte  
misjonærene har fraktet over den 
stengte grensen.

Nederst: Oddleif Wahl og Kaj Holtti 
har undervist over 600 nasjonale  
vitner ved Troens Bevis Evangeliserings 
Institutt i Khotka.

tater for evigheten. Penger brukt 
til dette gir mer glede og resultater 
enn penger brukt til pizza, is, cola, 
ukeblader og dataspill. Gjennom de 
nærmere 16,000 innfødte misjonæ-
rene som Troens Bevis har utsendt 
og underholdt siden 1960 har det 
skjedd eventyrlige ting.
Ivan Chekhunov forteller at gjen-
nom Troens Bevis virkegrener, 
inkludert innfødte misjonærer, har 
over 600 menigheter og hundretalls 
husmenigheter blitt plantet i de 
tidligere Sovjetrepublikkene. 40 av 
disse er i Abkhasia og Sochi fylke, 
som vi nylig besøkte.
 Hør Jesu ord: ”Jeg sier dere: 
Bruk pengene, som det hefter så 
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Øverst til venstre og høyre: Andrey 
Kasuyev utenfor bygget i Ochamtjira 
(t.v.) som myndighetene har gitt til 
byen uten kirker. Øverst t.h. sees  
tegning til den nye kirken.

Midten: Biskop Ivan vier den inn-
fødte misjonæren Arthur Stepanyan 
og kone.

Nederst: Innfødte misjonærer deler 
ut bibler og evangelisk litteratur i 
Abkhasia.

mye urett ved, til å vinne dere 
venner som kan ta imot dere i 
de evige boliger når pengene tar 
slutt”(Luk.16:9).
 De innfødte misjonærene som 
presenteres på bildene i denne artik-
kel trenger gjennomsnittlig ca. kr. 
1000 mer i underhold pr. måned. 
Du trenger en stedfortreder!

Skriv til Innfødt 
Evangelist Misjon,  
Sarons Dal,  
���0 Kvinesdal eller  
ring (�7) �� �5 75 00 
eller bruk e-post:  
mail@tbve.no 
 
VELG DIN 
STEDFORTREDER! 
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Dmitry Likhachov. Sergey Bondarenko. Rafik Kulyan.

Sasun Karakhnyan. Eduard Khachatryan. Alexander Chechunov.

Sergey Dorofeyev. Denis Kuzmenko. Andrey Kasuyev.
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OPPLEV SARONS DAL 2008
BESTILL DVD OG CD FRA SOMMERSTEVNET

12. JULI:  
MENNESkER jEg 
MØTTE SOM  
fORaNdRER  
NaSjONER.

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

16. JULI:  
dU SkaL OVER, 
MERkET aV gUd 
fOR LIVET, Og IkkE 
UNdER.

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

20. JULI:  
dU Og jEg ER SNaRT 
TILBakE PÅ VÅR 
RETTE PLaSS.

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

TELEFON:  
(+47) 38 35 75 00

INTERNETT:  
www.troensbevis.no 

POST:
eller benytt vedlegget 
i dette bladet!

3 STERKE BUDSKAP FRA ARIL EDVARDSEN:
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TENK ALLEREDE NÅ PÅ JULEGAVER!
STERKE BUDSKAP PÅ DVD OG CD:

18. JULI RUNE EDVARDSEN:  
gI aLdRI OPP!

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

14. JULI ÅGE ÅLESKJÆR:
fESTMØTE - aRIL Og kaRI 70 ÅR.

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

25. JULI KAI JOHANSEN:  
MEN HVa ER VEL dET TIL SÅ MaNgE?

dVd  kR 100,- PR. STk.
Cd  kR 35,- PR. STk.

TELEFON:  
(+47) 38 35 75 00

INTERNETT:  
www.troensbevis.no 

POST:
eller benytt vedlegget i dette bladet!

SNART I ET OPPLAG PÅ 50.000. UTSOLGT I 12 ÅR.
ENDELIG I NYTT OG UTVIDET OPPLAG!

ARIL EDVARDSENs BOK:

KAMPEN MOT GOLIAT
PRIS KR 179,- + FORSENDELSE.

BESTILL PÅ TELEFON: (+47) 38 35 75 00
ELLER VIA INTERNETT: www.troensbevis.no
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VERDENS HANDELS ORGANISASJON 
SVIKER VERDENS FATTIGE
Maratonforhandlingene om en 
ny global handelspakt kollapset 
i Geneve 29. juli i år fordi USA, 
EU, India og Kina ikke kan bli 
enig om at de rike land senker 
tollsatsene mot de fattige land,  
og at de fattige land heller ikke 
kan øke sin toll mot de stadig  
stigende priser på varer som de 
må importere, melder Reuter, 
Herald Tribune, og en sjokkert 
samlet verdenspresse.
 Verdens Handels Organisasjons 
(WTO) fiasko ble en enorm skuf-
felse for verdens fattige land, 
inkludert Afrika, som endog ikke 
var invitert til Geneve. Verdens 
fattige nasjoner hadde håpet å få 
større adgang til de store marke-
dene i USA, Europa, og Japan, ved 
at de rike land  
senket tollsatser og subsidier.
 I følge Verdensbanken 2001 
subsidierte USA, EU, og den rike 
Vesten sine bønder årlig med 
ca. kr. 2175 millioner, mens 
de kun gav kr. 364 millioner i 
årlig uhjelp. For eks. blir Norges 
330,000 kuer subsidiert med 
kr.25,000 årlig, som er 6 ganger 
mer enn en middel årslønn for en 
afrikaner. I tillegg kommer Vestens 
enorme subsidier til fiske, industri 
og annet næringsliv.
 WTO’s leder Pascal Lamy sier 
at de fattige land kunne ha fått 
redusert tollsatsene mot dem fra 
den rike verden med 130 milliarder 
dollar årlig. Men til tross for at 
forhandlingene har pågått siden 
Doha-konferansen i 2001, ville de 
rike land ikke senke subsidier og 
tollsatser, og heller ikke tillate at 
de fattige land fikk lov å reise sine 
tollsatser mot den stadig stigende 
import av matvarer med sterk 

prisstigning fra de rike land.
 Ingen riktig Jesustroende kan 
delta i ”å vanære de fattige”, for 
”Gud har utvalgt dem som er  

fattige i denne verden”(Jak. 2:5-6). 
Kirker bør alltid stå på de fattiges 
side.

Den fattige verden (over), og Den rike verden (under).

■■■

Få i ”Den Kristne Ghetto” har hørt om WTOs fiasko.


