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Burundi kampanjer 2009

I juni skal Rune
Edvardsen holde flere
utendørskampanjer
i Burundi sammen
med president Pierre
Nkurunziza. Den
tidligere opprørslederen
ble frelst under Aril
Edvardsens kampanje
i landet i 2003, la
ned våpnene og ble
demokratisk valgt
president i 2005. Nå
er han i gang med
å gjenreise landet.
Rune Edvardsen har
den senere tid spilt
en viktig rolle som
bindeledd mellom
norske myndigheter og

Burundi. Samarbeidet
mellom Troens Bevis
og president Pierre
Nkurunziza styrkes
ytterligere med satsingen
i juni når de sammen
skal forkynne evangeliet

i flere av Burundis byer.
Vil du bli med å støtte
dette fremstøtet for
evangeliet i Burundi, gi
din gave her.

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge.
Bruk ellers gironumrene på side 3. Du kan også gi din gave
med VISA/Mastercard på www.troensbevis.no
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LEDER
Av Sten Sørensen, redaktør.

Gud satte noen til evangelister
En hver tid må finne sine
måter å vinne mennesker på.
Man kan ikke bruke blåkopi
på noe som har vært. Man
kan bli inspirert av det som
har vært, men Gud må lede
hver og en slik at det oppstår
en god kommunikasjon som
igjen leder til at mennesker
blir frelst.
I Efeserbrevet 4,11 står det at Gud
ga noen til å være evangelister.
Evangelistene er de som når lengst
ut med evangeliet. De er i forkant
og er opptatt av å vinne nye mennesker.
Det kristne arbeidet trenger også
medarbeidere som kan trene opp
og fostre de som er blitt kristne.
Her kommer hyrden og læreren
inn. Disippelgjøring er her et sentralt begrep. Man kan ikke være
fornøyd før de nyfrelste er blitt
disipler.
Men i dagens leder vil vi fokusere
på evangelistens viktige tjeneste. Vi
gjør det også for å fokusere på at
en av nåtidens største evangelister
kommer til Sarons Dal i sommer
- Nemlig Reinhard Bonnke. Det er
kanskje ingen nåværende evangelist som når så mange ikke-kristne
på sine kampanjer som nettopp
Bonnke. Han har store vekkelseskampanjer hvor flere millioner er
til stede og hvor hundretusener
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sier ja til Jesus. Det er altså en
usedvanlig stor kapasitet som taler
på sommerstevnet i Sarons Dal til
sommeren!
Vi håper mange benytter anledningen til å høre Bonnke. Det vil nemlig være en trosstyrkende og inspirerende forkynnelse som kan tenne
tusener i brann i Skandinavia. Vi
håper mange ser dette som en viktig ”besøkelsestid” hvor man kan
få verdifull ”input” fra Herren.
Det er ikke så mange evangelister igjen her på berget. En av de
store i Norge, John Olav Larssen,
gikk hjem til Herren nå på nyåret.
Han ble jo kalt for ”Norges Billy
Graham” og hadde store vekkelser
på femti, seksti og syttitallet. For
vel ett års tid siden gikk også Egil
Solheim hjem til Herren. Sammen
med Arne Gundersen fikk han be
til Gud med tusenvis særlig på SørVestlandet fra sekstitallet av.
Herren tok også hjem Aril
Edvardsen nå sist høst, en gudbenådet evangelist og folketaler som
var et spesielt redskap i innhøstningsarbeidet.

skal bli spennende og følge Rune
Edvardsen fremover. Det er tydelig
at han også har et genuint evangelistkall over livet sitt. Et slikt
kall kan man ikke arve fra sin far.
Det kan bare mottas som et kall
og utrustning fra Vår Herre. Jesus
har gitt Rune et slikt kall! Derfor
har vi forventninger til hva Gud vil
gjøre i fortsettelsen.
En hver tid må finne sine måter
å vinne mennesker på. Man kan
ikke bruke blåkopi på noe som
har vært. Man kan bli inspirert av
det som har vært, men Gud må
lede hver og en slik at det oppstår
en god kommunikasjon som igjen
leder til at mennesker blir frelst.
I sommer vil du se noen evangelister på nært hold i Sarons Dal. Det
kan utløse noe i manges liv. For vi
trenger å nå ut med de gode nyheter. Markene er alt hvite til høst!
Guds agenda er at mange skal bli
frelst før Jesus kommer igjen!
Vi sees i Sarons Dal!

Gud satte noen til evangelister! I
ærbødighet og takknemlighet takker vi for evangelistene. De har
vært mektige redskap for at mennesker skal bli frelst.
Vi har fortsatt evangelister både
nasjonalt og internasjonalt. Det

■■■
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Reinhard Bonnke til
sommerstevnet
Den tyske
evangelisten
Reinhard Bonnke blir
en av talernepå
årets sommerstevne i Sarons
Dal. Bonnke er
trolig verdens
største nålevende
evangelist, og
hans møter i
Afrika kan samle
flere millioner
menneskerhver
kveld.
- Det er fantastisk at
Reinhard Bonnke prioriterer å komme til stevnet i Sarons Dal i sommer, sier daglig leder
i Troens Bevis,
Rune Edvardsen,
TB_JUNI2.QXD

som forventer storinnrykk til årets
stevne. Bare i år skal Bonnke ha
åtte store kampanjer rundt i verden. Han har akkurat kommet
tilbake fra Nigeria der han i januar
samlet millioner på sine møter.
50 millioner mennesker tatt imot
Jesus under Bonnkes kampanjer i
Afrika, og hans hefte ”Fra minus
til pluss” har blitt distribuert i 90
millioner eksemplarer over hele
verden.
- Jeg møtte ham i USA for et
par måneder siden, og det ble et
helt spesielt møte, forteller Rune
Edvardsen.
- Det var fantastisk å lytte til
hans erfaring og hans tro på evangeliet og kjærlighet for at alle
mennesker skal oppleve frelse.
Det var som å være hjemme, og
jeg kjente samme ånd som pappa
alltid har hatt for sjelers frelse.
Reinhard er en fantastisk enkel
person som fokuserer på det viktigste oppdraget Jesus har gitt oss,

 enneskers frelse. Vi i Troens
m
Bevis kommer til å samarbeide
med Bonnkes organisasjon CfaN
fremover, og Bonnke har invitert
meg til å bli med på en av hans
kampanjer.
Misjonsfokus
- På årets Sommerstevne skal
vi sette et helt spesielt fokus på
misjon, sier Rune Edvardsen. Vi
inviterer kristne ledere fra hele
Norge til å være med og bli inspirert til enda sterkere satsing på
evangelisering og misjon. Vi planlegger å arrangere et eget seminar
med Bonnke, for pastorer og predikanter, onsdag ettermiddag i tillegg
til kveldsmøtet 15. juli. Der vil de
få ta del i Bonnkes sterke undervisning og brennende engasjement
for alle menneskers frelse. Vi vil
tenne folk i brann til å nå enda
lengre ut med evangeliet. For menneskers frelse er vårt viktigste oppdrag, avslutter Rune
Edvardsen.
■■■
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Til nå er 50 millioner mennesker blitt frelst på hans møter:

Reinhard Bonnke er
en av vår tids største
evangelister

Av Geir Ingar Egeland
Den tyske evangelisten
Reinhard Bonnke er kjent for
sine store korstog over hele
Afrikas kontinent. Som sønn
av en prest, ga Reinhard sitt
liv til Herren i 9-årsalderen,
og fikk misjonskallet til Afrika
selv før han var en tenåring.
Bonnke gikk på bibelskole i
Wales og var prest i Tyskland
i sju år, etter dette startet han
på misjonsoppdraget Gud
gav han og reiste til Afrika.
Det var da, i det lille fjellrike
Lesotho, at Gud gav hans
hjerte visjonen om at ”kontinentet Afrika, skulle bli vasket
i det dyrebare Jesu blod” - et
helt kontinent, fra Cape Town
til Kairo, og fra Dakar til
Djibouti skulle bli nådd med
det proklamerende og mirakelgjørende evangelium.
Han begynte med å holde møter i
et telt som kun hadde plass til 800
personer, men det ble fort behov
for et større, og i 1984 begynte
Bonnke å bygge et av verdens største telt, det hadde plass til hele 
34 000 mennesker! Det tok ikke
lang tid før kapasiteten til dette
gigantiske teltet var sprengt, og
Bonnke måtte flytte møtene utendørs for å få plass til alle. Nå var
antall tilhørere økt til 150 000
mennesker, og siden den gang
har Bonnke fortsatt med friluftsmøter. Han har samlet opp til 1,6
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millionermennesker på en enkelt
kveld på korstogene sine. De har
kommet fra mange forskjellige
byer for å høre han tale, og på en
enkel samling kan alle høre, på mils
avstand, gjennom det gigantiske
lydanlegget som han alltid har med
seg.
Det er nå litt over tretti år siden
Reinhard Bonnke grunnla organisasjonen ”Ministry of Christ
for all Nations (CfaN)”, som
har kontorer i USA, Canada,
Tyskland, Storbritannia, Norge,
Singapore, Australia, Hong Kong
og Sør-Amerika.
Siden starten av det nye årtusen,
har Bonnke hatt et mål om å se
ett hundre millioner mennesker ta
imot Jesus Kristus som Herre. Nå
har over 50 millioner mennesker,

fra store deler av Afrika og andre
deler av verden, blitt frelst gjennom kampanjene til Reinhard
Bonnke. Som en del av disippelskap og opplæringsprogrammene,
har 190 millioner kopier av CfaN
litteratur blitt oversatt på 143
språk og publisert i 54 land. Bøker
har blitt skrevet og spredt rundt
over hele verden. Alt dette i tillegg
til at Bonnke har en skole på internett som heter ”Reinhard Bonnke,
School of Fire”. Her kan de som
vil, studere på egenhånd. Denne
skolen er ment å skulle inspirere
andre til å drive en Hellige Ånds
fylt evangelisering. Skolen gir også
poenger som gir fordeler dersom
en vil gå på universitet og studere
videre. Andre sjelevinnende prosjekter er i utvikling, blant annet
en som tar sikte på å inspirere
neste generasjons evangelister til

å nå de unådde, til å være med
å befolke Guds Rike, og på den
måten se til at evangeliet blir forkynt over hele verden.
Reinhard Bonnke holder også
såkalte ”Fire Conferences” i mange
forskjellige land. Her blir kirkeledere og andre utrustet til å bli
dyktige på å evangelisere. Bonnke
er også kjent for at han har distribuert over 90 millioner kopier av
et hefte som heter ”Fra minus til
pluss”. Dette heftet har et sterkt
budskap om frelse, og er blitt
distribuert hjem til folk over hele
verden. Bonnke drives av et sterkt
ønske om å søke å frelse de fortapte. Han er kjent for sin nidkjærhet
for evangeliet om Jesus Kristus, for
visjonen om å nå hele Afrika og for
å ha et budskap som når ut til hele
verden.
■■■

■■■
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Stephan Christiansen:

Brenner for de unge
en del arrangement vi hadde for
ungdom i regi av Ny Generasjon,
samt at Jesus Revolution i en
årrekke bidro på ”Jesus to the
Nations.”

Av Sten Sørensen
Stephan Christiansen er en
sann venn av Troens Bevis.
Han har vært med å støtte
opp om arbeidet i mange år.
Det siste oppdraget han fikk
av Aril var å videreføre Troens
Bevis Bibel & Misjons Institutt
(TBBMI). Hva er det som gjør
at Stephan vil engasjere seg
i Troens Bevis? Her deler han
med oss noe om sine tanker
rundt sitt engasjement.
- De første 16 somrene i mitt liv,
var Sarons Dal fast stoppested.
Familiens campingvogn ble plassert på et sted i dalen som fikk
navnet ”Tønsberg toppen”. En
hel vennegjeng med mange familier ”okkuperte” dette området
og organiserte barnevaktordning
slik at så mange som mulig fikk
gå på møtene. Ellers var elva med
alle sine juv og fall et spennende
område å utforske for oss gutta,
sier Stephan.
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Når ble du engasjert i
Troens Bevis?
- Jeg hadde et ”comeback” i Sarons
Dal etter 12 års fravær. Det var i
1998 da jeg tolket T.L Osborn. Det
var en spesiell opplevelse for Anne
og meg å få være sammen med
ham, ettersom Anne ble frelst på
en kampanje med Osborn i Oslo.
Det som med en gang begeistret meg, var det sterke fokuset
på misjon. Man fikk jo lyst til å
gi i hvert eneste offer, ettersom
hvert eneste ett gikk til et viktig misjonsprosjekt. Jeg husker
godt at Aril delte sin drøm om å
”teppelegge jorden med evangeliet” gjennom satellitt-TV, og jeg
la også merke til at forsamlingen
hadde blitt atskillig eldre siden jeg
trådte mine barnesko i dalen. Der
og da vokste det fram et ønske om
å kunne hjelpe til med å koble på
en ny generasjon på Troens Bevis'
viktige visjon. Det ga seg utslag i
et samarbeid om å utvikle ”barneog ungdomsplanetene” som vi
var sterkt engasjert i de første
årene. Turneen ”Generasjoner for
Nasjoner” rekrutterte også mange
nye unge givere til Troens Bevis. I
tillegg inviterte vi Aril til å tale på

Du har jobbet med misjon
selv i mange år. Hva
mener du er styrken til
Troens Bevis?
- Styrken til Troens Bevis er at det
er en svært målrettet misjon. Den
er preget av et visjonært lederskap som har hørt fra Gud, og
som våger å gå nye veier og vært
dristige i sine satsninger. Arbeidet
har vært preget av en ”gjennombruddsånd” som har skapt nye
veier for evangeliet på mange
plasser i verden, sier den alltid så
engasjerte Stephan. Stephan er en
ivrig og engasjert forkynner. Han
er svært aktiv i arbeidet.
- Jeg har selv sett på nært hold i
Asia og Afrika hvordan det fungerer med de nasjonale misjonærene.
Det er et genialt konsept som også
er rikt velsignet fordi Troens Bevis
fullt og helt tenker på ”det beste
for Guds rike.” De bygger ikke
sitt eget, men hengir seg til å tjene
menighetene i nasjonen. Dette er
forbilledlig, kostnadseffektivt og
troverdig. Fruktene av dette er
enorme, sier han ivrig.
Det er jo blitt et meget
stort antall sommer
stevner i Norge. Hvorfor
har du og Anne prioritert
sommerstevnene
i Sarons Dal?
- Det har vært en glede for oss
å få hjelpe til i disse årene. Vi
gleder oss over å se satsningen
på barn og ungdom, og vi tror
at den misjon som drives ut i fra
Sarons Dal er det viktig å støtte
opp om. Dessuten har venn
skapet med predikanter og ledere
i Sarons Dal vært en glede og en
inspirasjon.
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Stafettpinnen er ført videre, og nye ungdommer skal bli tent i brann.
Nå har du overtatt
stafettpinnen som
rektor på bibelskolen.
Hvilke planer har du som
rektor for TBBMI?
- Nå har mye fokus ligget på å få
alt på plass i forhold til flyttingen
av skolen, som nå endelig er godkjent av det offentlige. En viktig
oppgave for meg som rektor og for
Anne som styreleder for TBBMI, er
i så stor grad som mulig å forme
dagens skole slik at den ”matcher”
skolens grunnleggende verdier
og hensikter. Dessuten at den får
gjenspeile den ånd og atmosfære
som Aril Edvardsen som skolens
grunnlegger drømte om. 40 år er
en lang tid. Så denne flyttingen gir
oss en spesiell anledning til å gjennomgå alle sider ved skolen og å
se på skolen med nye øyne, slik at
den kan bli en ”optimal versjon”
av det TBBMI er tenkt å være. Ved
skolens åpning i 1968 var perspektivene store, vyene omfattende og
forventningene høye. Datidens
ledende predikanter frembar sine
hilsener. De proklamerte blant
annet at skolen ville være et
mektig redskap til å være med på
å spre det fulle evangelium utover
Skandinavia og andre deler av ver-

den. Det var epokegjørende! En
helt ny type skole var blitt startet i
Norge, og visjonen skulle komme
til å bli en virkelighet. Nå oppleves
det veldig spesielt for Anne og meg
å ha fått betrodd oppdraget av Aril
Edvardsen, bare noen måneder før
han døde, å drive denne skolen
videre, sier Stephan takknemlig.
Du er opptatt av å forme
neste generasjon. Det
er flere bibelskoler med
dette ønske. Hva skiller
TBBMI fra andre
bibelskoler?
- TBBMI har skilt seg ut fra andre
skoler ved at en høy andel av de
uteksaminerte elevene i løpet av
et førti års perspektiv har gått ut
i tjeneste for Guds rike. Skolen
har vært en utskytningsrampe for
mange forkynnere, pastorer, ledere
og ungdomsarbeidere som er i
funksjon i Norge i dag, og også
i andre nasjoner. At skolen har
befunnet seg i et miljø som har
vært preget av visjonært lederskap,
pionérarbeid og misjon, gjør at den
har fått sin spesielle karakter. Det
legges stor vekt på omfattende og
grundig undervisning, samtidig
som det praktiske tillegges stor

vekt. Det skal fungere, det skal
praktiseres og det skal forløses!
Aril Edvardsen drømte om at skolen skulle fungere som en slags
”yrkesskole” i Guds rike, som
skulle skille seg ut fra andre typer
utdanning av kristne ledere og forkynnere. Dette har også vært skolens
særpreg.
9
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Hvilken ressurs vil TBBMI
være for ungdom som vil
tjene Jesus?
- Jeg kan virkelig anbefale
ungdommer som vil tjene
Jesus, som vil vokse i
kjennskap til ham og som
vil komme inn i Guds
plan med sitt liv, å ta
ett år på TBBMI. Når
nå skolen plasseres på
”Jesus Huset” i Kongens
gate i Oslo sentrum,
befinner den seg midt i
et dynamisk åndelig miljø
representert ved både Jesus
Church, Jesus Revolution,
Jesus Kvinner samt Ny
Generasjon som alle befinner
seg i samme hus. Jeg er sikker på at dette blir en annerledes bibelskole, som i et
sterkt åndelig miljø vil føre til
vekst i den enkeltes liv og forløsning til tjeneste. Vi gleder
oss enormt til å få undervise
og til å være med på å forme
neste generasjons TBBMIelever. Praksismuligheter og
tjenestemuligheter gjennom
husets mange virksomheter er også en spennende
mulighet. Så skal det også
nevnes at vi i år har tilrettelagt skolen til å fungere
også for den som kanskje
ikke kvalifiserer som
10

ungdom, men som like fullt drømmer om å gå videre i liv og tjeneste, men som kan ha behov for
en deltidsjobb ved siden av. Mer
finnes å lese på tbbmi.no
Hvilke forventninger
har du til sommerens
stevne?
- Vi gleder oss til å komme
til årets stevne i Sarons Dal.
Det jo ekstra spesielt at
evangelisten Reinhardt Bonnke
kommer for å tale. Det er ikke
alltid lett for samtiden å forstå
seg på Herrens tjenere i vår
tid. Ofte er det først i lys av
historien at man skjønner hvor
viktige en tjeneste har vært.
Nå har vi en ny mulighet til å
høre Bonnke i Norge. Det han
står for er det viktig at vi her
i landet blir smittet av. Dette
er en mulighet som mange
bør benytte seg av, sier
Stephan Christiansen med
overbevisning.

■■■
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Fast Givertjeneste
Hvis du vil bli en fast støttepartner,
fyll ut kupongen nederst og send inn.
Porto er betalt.
Har du spørsmål, ta kontakt med vår
givertjeneste på telefon 38 35 75 71 eller
send mail til tbve@tbve.no
Satellittarbeidet

Brevskolene

Innfødte misjonærer (i hvilket land?)

kr. 1000,- pr. mnd.

kr. 600,- pr. mnd.

kr. 400,- pr. mnd.

JEG VIL
VÆREENGANGSGAVE
MED Å NÅ DE UNÅDDE OG STØTTE MED:
GI
EN
For å gi en engangsgave,
kr. 200,- pr. mnd.
kr. 150,- pr. mnd.
bruk kontonr: 3080 3043007.

Jeg vil heller gi en

Merk gjerne innbetalingen på giroen eller
hva du ønskerstørre
å gi til.engangsgave på
kr. i nettbankenpr.ommnd.
- Miracle Channel
kr. store behov
- Brevskoler,
Jeg ønsker å betale via avtalegiro (gjelder kun Norge)
giro trykking av brevkurs,
Du kan også gi en engangsgave via vår nettside
- Innfødt Evangelist Misjon
Svarkupong Avtalegiro
fast/ betalingsoppdrag
- Kredittkonto:
3080.30.08090
www.troensbevis.no
med VISA
MasterCard.
- Kampanjer
Takk for din støtte!
* Beløpsgrense:
pr. mnd. - Belast min konto 20. hver mnd:

Personnummer:
Riv ut kupong her...
KID:
KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS
Beløpsgrense behøver ikke å fylles ut!
Jeg vil
være med å nå de unådde*og
støtte med:

Miracle Channel
Navn:

Brevskolene

Innfødte
misjonærer
Signatur:

Kampanjer

kr 1000,- pr. mnd.
Adresse:

kr 800,- pr. mnd.

Kr 600,- pr. mnd.

kr ___________ ,- pr. mnd.

kr 500,- pr. mnd.

kr 400,- pr. mnd.

kr 200,- pr. mnd

Jeg vil heller gi en større

JegPostnr.:
ønsker å betale via:

Tlf.:

Sted:
avtalegiro (gjeler kun Norge)											giro
Mobil:

E-mail:

engangsgave på kr ___________

SVARKUPONG AVTALEGIRO FAST BETALINGSOPPDRAG - KREDITTKONTO: 3080.30.08090 - GJELDER KUN NORGE
* Beløpsgrense		

02/09

							pr. mnd.			Belast min konto den 20. hver måned:

Personnr.
KID:
KID fylles ut av troeNs BevIs						

		

					* Beløpsgrense behøver ikke å fylles ut!

Navn: ____________________________________________________ signatur: ________________________________________
adresse: ___________________________________________________________________________________________________
Postnr.: ___________ Poststed: ________________________________________________________________________________
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Du kan få din egen
stedfortreder!
Hva skal jeg gjøre?
Velg et land eller et folkeslag (Snakk med Troens Bevis). Bestem hvor mye du
kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær.
Hva vil jeg motta?
Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din misjonær. Rapporter fra arbeidet din
misjonær tar del i. Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet
Troens Bevis, som har mye misjonsstoff og andre interessante artikler.
Ta kontakt med:
Troens Bevis Verdens Evangelisering,
IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal.
Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: iem@tbve.no

Opplysninger om Skattefradrag

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 skattefradrag 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.

Troens Bevis
Verdens Evangelisering
Svarsending 7111
0096 OSLO

Troens Bevis
Verdens Evangelisering
Svarsending 7111
0096 OSLO
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VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE!
FO Skogsmaskiner A/S
v/ Fred Olsen

4745 Bygland

Tlf. 909 84 834

Utleie
konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom

Vi utfører

www.kulturkvartalet.info

HOGST/FRAMKJØRING

- Kultur i sentrum av Sarpsborg Tlf: + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info

av tømmer, samt
graving.

SIGBJØRN HJORTHAUG

Fysioterapeut/
Manuellterapeut
Spesialkompetanse på
rygg- og nakkelidelser
Tlf. 51 60 16 62
www.manuellterapeuten.no
Ganddal Terapi & Trening
Lundegeilen 10, 4323 Sandnes

f
i

A

B

E

Velkommen innom
Vi selger datarekvisiter,
kontorrekvisita, leker, gavear tikler, fotoutstyr mm.

Å

x

g
d

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
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Planetene 2oo9
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Det er nå ni år siden planetene i Sarons Dal ble unnagjort
for første gang. Mange hundre barn og unge har hatt
uforglemmelige somrer under storstevnet i Sarons Dal.
Sommeren 2009 kan bli DIN uforglemmelige sommer.
Lennart Egelid (17) har vært deltaker på planetene siden det hele startet
i 2001. Han har gjennom årene vært
innom både Kidzplanet og Youthplanet.
Hva er det som gjør at du kommer tilbake
år etter år?
Det er fordi jeg synes det
er veldig gøye aktiviteter på planetene. Dessuten er det gøy å være
med venner og treffe gamle kjente.
Møtene er også veldig bra.
Hvis du skulle anbefalt planetene til noen
venner. Hva ville du sagt?
Jeg ville sagt at det er gøye
aktiviteter og at vi blir kjent med
masse folk.
Har planetene hjulpet deg med den kristne tro?
Ja. Planetene har gitt meg
veldig mye oppover årene.

5-9 år
2-4 år

Et tilbud for de aller yngste. Barna deltar på
barnemøte sammen med Barneplaneten. Etterpå
kan barna, ifølge med voksne, benytte seg av aktivitetsområdet med mange spennende lekeapparater. Blant aktivitetene kan vi nevne hoppeslott,
sklier, skattejakt, vannleker og mye mer. Her kan
barna more seg sammen med andre barn. I løpet av
dagen kan det bli en liten aktivitesstund/samling.
14

Alle barna deles inn i ”stammer”. Hver ”stamme”
får sin egen møteplass, sitt eget navn og sin
egen ”stammeleder”. Etter barnemøtet er det
organisert slik at stammene roterer mellom 50
forskjellige aktiviteter på området i Sarons Dal.
Vannsklier, hoppeslott, svampkasting og mange
andre overraskelser er noe av det barna får oppleve. I løpet av dagen får barna et enkelt brødmåltid. Ved dagens slutt samles alle ”stammene”
og Miniplaneten til en felles avslutning. Her
kommer de foresatte, for å se på og hente barna.
Møtene ledes av noen av de fremste barnelederne i Norge: Janne og Kåre Skuland m/team.
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Henriette Ubostad (23) var med for
første gang på planetene i fjor. Da var
hun leder.
Hvordan synes du det var å være leder?
Jeg digga det. Fikk oppleve
mange ungdommer, og å bli kjent
med dem. Så dem oppleve mye gøy
både gjennom aktiviteter og det sosiale.
Hva fikk du ut av denne uken?
Ble veldig oppbygget selv.
Fikk nye venner og ble kjent med
masse kule folk. Jeg fikk også være
med på masse gøye ting. Alt fra rafting til golf.

Petter Grimsby (17) ble frelst våren
2007 og valgte å gå på planetene det
året. Han var deltaker det første året,
og hjelpeleder andre året.
Hva er det som gjør at du kommer
tilbake?
Det har vært noen fantastiske opplevelser. Det var på youthplanet jeg besluttet å gå fra å være en
”sofakristen” til en som vil ut å gjøre
andre kristne.
Hvordan var det å være med som leder?
Var veldig gøy. Jobber masse
med barn og synes det er spennende
å høre synspunkter fra ungdommene.
Jeg vil gjerne prøve å være leder på
youthplanet neste år.
Hvis du skulle anbefalt planetene til noen
venner. Hva ville du sagt?
Bli med på planetene, på
en fantastisk uke med mye moro og
fantastiske kvalitetsmøter. Masse bra
aktiviteter og mye sosialt.

Vil du anbefale å være leder?
Anbefaler alle på det
sterkeste. Vil du ha en uke med mye
action, bli kjent med nye folk, og ha
det gøy? Bli med som leder!

17 år+
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10-12 år

Kidzplanet er delt i tre aktivitetsgrupper som
vil være samlet hele uken. Kidz kan velge mellom: Sportsgruppe, villmarksgruppe og kreativ
gruppe. I løpet av dagene vil alle gå igjennom en rekke aktiviteter avhengig av hvilke
gruppe de er på. Sportsgruppa vil blant annet
være med på diverse idrett, turneringer, bading, vannski, sportsleker, vannballongslynger,
m.m. Villmarksgruppen vil drive med utflukter, bading, tur, gårdsbesøk, bygging av gapahuk, m.m. På kreativ gruppe vil du kunne prøve
deg på breakdans, dansing, sjonglering, m.m.
På kveldene blir det felles ungdomsmøte for
både Kidzplanet og Youthplanet.

13-16 år

Her blir det full rulle 24 timer i døgnet. Ungdommene deles inn i grupper som holder sammen hele uken. På morgenen starter det med et
youthmøte der det er musikk med trøkk og undervisning. Etter møtet er det aktiviteter. Blant de
mest populære aktivitetene finner du: Paintball,
vannski, rafting, bading, m.m. Etter aktivitetene
er det et nytt youthmøte som gjør dagen fullkommen. David Hasseløy skal være youthpastor og
Espen Gilsvik med team skal lede lovsangen.
15
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Boken om livet til Aril Edvardsen.

”Guds Løve”
Av Bente Rognmo Thakre
- Å lese om Arils liv er som å
pakke opp og pakke opp, og
ikke komme til bunns, sier
Sten Sørensen som har samlet
tolv forskjellige betraktinger
av Aril Edvardsens liv og
tjeneste i en ny bok.
- Aril Edvardsen var vår tids
viktigste lavkirkelige leder og han
var en god venn av meg personlig
som jeg satte veldig høyt. Dette var
noen av de flotte ord som Miljøog bistandsminister Erik Solheim
(SV) kom med da boka ”Guds
Løve” ble presentert for et fulltallig
pressekorps i Oslo i slutten av
januar. Aviser og TV-stasjoner fikk
høre Solheim fortelle om hvordan Burundis president Pierre
Nkurunziza fikk sitt liv forvandlet
fra opprørsleder til demokratisk
valgt president etter å ha smughørt
på Aril Edvardsens forkynnelse
under en kampanje i landet.
Solheim selv har bidratt i boka og
forteller om Edvardsens funksjon
som brobygger og fredskaper, men
også hans utrettelige arbeid for å
bringe evangeliet til dem som aldri
har hørt.
”GUDS LØVE”
Tittelen på den nye boken om Aril
Edvardsens liv er hentet direkte
fra Arils navn som kommer fra det
hebraiske navnet Ariel, og betyr
”Guds løve”. Aril Edvardsen var
en mann som bar navnet sitt med
rette, sier redaktør av boken Sten
Sørensen.
Han har spurt 12 personer som
kjente Aril Edvardsen på forskjellig
vis om å skrive ett kapittel hver i
boken. Sten føler ikke at det er de
store overraskelsene som ligger på
lur, men at alle på sin måte bekrefter Aril som den personen Norge
16

etter hvert ble kjent med. Men han
legger til at to av kapitlene er mer
personlige og beskriver hvordan Aril
var som far og venn.
- Jeg har prøvd å lage ett bilde
av Aril og hans virksomhet og sette
det i en vakker ramme. Det er godt
variert det de forskjellige skriver,
men det er tydelig at alle som bidrar
er dypt beveget over Arils liv. Det
kommer klart frem at Aril har vært
en betydelig størrelse og kapasitet,
sier Sørensen.

ETT KAPITTEL HVER
De som bidrar i boken er:
Statsminister Jens Stoltenberg,
professor Berge Furre, Bjørn
Bergmann, Asbjørn Johansen,
stortingspresident Thorbjørn
Jagland, pastor Åge Åleskjær,
pastor Stephan Christiansen,
miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim, journalist Jan
Aril Holbek, professor Frank
Henning Holm, KrF-leder Dagfinn
Høybråten, pastor David Østby,
forlagssjef Svein Andersen, pastor
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 rnfinn Clementsen, ordfører i
A
Kvinesdal, Odd Omland og Arils
sønn, Rune Edvardsen.
VAR EGENTLIG BESKJEDEN
- Aril var en fascinerende person.
På det personlige plan var han litt
sjenert. Var han på reise tok han
ikke kontakt med mennesker ”i øst
og vest”. Nei, han var beskjeden.
Men i kraft av sin tjeneste og sitt
oppdrag var han frimodig. Da var
det ikke janteloven og beskjedenhet som preget han. På sine store
evangeliseringskorstog opptrådte
han som en stor verdensborger,
forteller Sørensen.
- Aril forente det å være
misjonsleder med det å være statsmann. Han beveget seg i en klasse
for seg selv. Derfor når han reiste
på en misjonsreise, besøkte han
samtidig landets politiske ledere. Å
besøke landets nasjonale ledere lærte
Aril av verdensevangelisten Billy
Graham. For besøkte han landets
øverste myndigheter, kom han til
landet gjennom hoveddøren, dermed
hadde han både media og folket på
sin side, forklarer Sørensen.

MÅTTE VÆRE ”EKTE” SAKER
Mange forbinder Aril Edvardsen
med tungetale og lovsang med
løftede hender. Selv i skolebøker er
han omtalt for dette. Og de første
årene var dette karakteristiske elementer under sommerstevnene i
Sarons Dal. Men etter som årene
gikk reagerte Aril på en del av
”karismatikken”. Han mente at
det var ikke alltid disse ytringene
var sunne. Aril likte ikke noe som
kunne ligne på svermeri. Derfor
ble han heller ikke med på bølgen
da mange andre kristne stevner i
Norge startet sine samlinger med
opp til en time lovsang. Det fikk
man ikke i Sarons Dal. Men gnistret det til i møtene og en kunne
oppleve manifestasjoner av Guds
Ånd – da sanksjonerte Aril. Han
var ikke den som satte bremsene
på. Man det måtte være ekte saker.
- Det var så sunt og godt det
som Aril sto for. Derfor ble han
etter hvert som årene gikk kristen
hetens allemannseie. Hans forkynnelse var alltid det sentrale i
evangeliet. Han hadde en utrolig
gave i forkynnelsen. Han kunne
virkelig male fram evangeliet. Han

gjorde det med vinklinger som
fenget tilhørerne: ”Hvem skal
vi velge; Jesus eller Barrabas?”
”Hvordan er dagen før Jesus kommer igjen – jo den er akkurat som
i kveld…” ”Har du truffet mannen
fra Nasaret?” Dette er bare noen få
eksempler på hvordan han kunne
bruke bibelens stoff så aktuelt at folk
ble satt på valg. Og det var mange
som valgte Jesus under Arils forkynnelse, forteller Sten.
En annen ting som har gjort inntrykk på Sørensen er den tørst og
higer Aril viste etter å kjenne Gud
da han som 17-åring og nybakt far
bøyde kne på et møte i Flekkefjord.
- På to uker hadde Aril lest
igjennom Bibelen. Siden leste han
Bibelen sammenhengende over 200
ganger. Da Aril leste Bibelen for
første gang skapte det en lengsel i
ham etter å se det han leste om skje
i dag. Han ble en banebryter og var
ikke redd for å gå mot strømmen for
å se dette skje, sier Sørensen.
OGSÅ KONTROVERSIELL
Det er ikke til å legge skjul på at
noe av det mest kontroversielle
Aril gjorde var da han besøkte

Pressekonferanse i Oslo for boken ”Guds Løve”.
17
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mann som visste hva som åpnet
hjertedørene og hva som lukket
dørene hardt igjen. Han kunne se
på kristendommen med historikerens øyne og åpent erkjenne at
kristendommen som religion har
støtt mange vekk fra den levende
Jesus. Han var ikke først og fremst
en representant for kristendommen. Han var en representant for
Jesus, forteller Sørensen, og fortsetter videre;

Rune Edvardsen og Erik Solheim er fornøyd med den nye boken og dens innhold.
PLO-leder Yassir Arafat. At Aril
kunne håndhilse på selveste Arafat,
ble sett på som et svik hos noen
kristne, forteller Sten.
- Men Aril sto for fred og for
soning, og han kunne møte hvem
som helst, også Arafat. Aril opplevde at han praktiserte bibelens
ord som sier: ”Men jeg sier dere:
Elsk deres fiender, velsign dem
som forbanner dere, gjør godt mot
dem som hater dere, og be for dem
som ondskapsfullt utnytter dere og
forfølger dere.”
18

VENN MED MUSLIMER
- Aril ble venn med Arafat. Han
ble venn med mange muslimer.
Mange muslimer elsket Aril og han
trivdes i deres selskap. Jeg var med
Aril noen ganger på freds- og harmonikonferanser med muslimene.
Det var en særegen opplevelse.
Han var så trygg, så respektert av
muslimene. Han talte varmt om
å ta vare på kloden og praktisere
fred med hverandre som religioner.
Men han var alltid tydelig på hva
han selv trodde på. Han var en vis

FRI FOR JÅLERI
- Aril var fri for menneskelig jåleri.
Han var svært jordnær. Livet hans
bar ikke preg av fråtsing. Han sto
for en enkel livsstil. Jeg husker
da jeg var med Kari og Aril på
min første reise med dem. Aril
skulle tale på sommerstevnet til
De Frie Evangeliske Forsamlinger
på Karmøy. Da jeg kom med bilen
til deres hus, hadde Kari laget
matpakker til oss tre, pluss et par
brusflasker som hun hadde kjøpt
på butikken. Det forundret meg.
Alle hadde forstått om de som var
så mye på reisefot, hadde unt seg
en stopp langs veien og kjøpt seg
mat. Men her var det ikke snakk
om sløsing. ”Misjonen trenger alle
pengene, derfor må vi gjøre reisen
billig”, var Karis kommentar. Slik
levde de. Her kan en tilføye at det
alltid ble reist på billigst mulig
måte – det kom ikke på tale å
reise på første klasse i Sarons Dal,
slik mange andre ville ha gjort. Å
se hvordan Kari og Aril levde til
enhver tid for misjonen – ja det
gjorde dem meget troverdige. Her
var det integritet.
Sten Sørensen har kjent Aril
Edvardsen fra de syv årene han
var rektor på Troens Bevis Bibel og
Misjonsinstitutt frem til 2004, og
senere som styreleder for Troens
Bevis Verdens Evangelisering. Nå
er Sten Sørensen også redaktør for
Troens Bevis bladet.

■■■
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Berge Furre sammen med Aril Edvardsen.

Eit knippe minne
Av Berge Furre
Jau, han var der den dagen,
Aril. I himmelen. Og hjå meg.
Han var den opne glade sterke
guten som Herren hadde henta
– og som Herren hadde vist
veg. Over heile verda hadde
Aril spreidd sine spor – sine
spor av tru, rettferd og framtid.
Det var TV2 som ville ha eit intervju like etter gravferda. Eg kunne
ikkje koma til Kvinesdal då, men
måtte møta i studio i Oslo. Så
kunne eg fylgja med på skjermen.
Det var tungt. Eg fylgde talene frå
dei mange som fann orda om kor
vondt det var at Aril ikkje var meir
slik. Eg kjende sorga gripa hardt
om halsen og hjarta.

Men så skifte TV2 frå Kvinesdal
til studio i Oslo. Det vart direkte
sending. Eg kom i TV-ruta og
gav av sorga – som dei andre i
Kvinesdal. Men så skjedde det
noko underleg. Eg mista sorga – og
fann Aril. Smil. Glede. Dei mange
minne. Dei strålande augo når han
hadde fått noko stort til. Ein foss
av glede og humor som kom over
meg. Dei gode augo av tru og vilje
og tillit til Gud.
Jau, han var der den dagen,
Aril. I himmelen. Og hjå meg. Han
var den opne glade sterke guten
som Herren hadde henta – og
som Herren hadde vist veg. Også
denne dagen. Syrgde? Javisst. Men
gleda og styrken som eg såg i Guds
ande var sterkare. Eg gjekk ut av
TV-studio og ut på gata. Som om
han var med meg – gjekk jamsides.

Han sprengde grenser
Sorga tok. Men vi visste at eit løft
i Guds rike gjekk vidare. Over
heile verda hadde Aril spreidd sine
spor – sine spor av tru, rettferd og
framtid. Vi visste at det som var
løfta ville bli ført vidare. Vi trong
det. Vi visste at han sprengde grenser – spreidde heile kontinent og
såg spora.
Det slo meg at dette var verkeleg
ekumenikk – kristent fellesskap.
Dette var ikkje dei store konferansane av dei lærde eller politiske
eller teologiske menn. Her var det
grasrot-ekumenikk: Det stod om
Jesus – på tvers av grenser. Her var
ein annleis ekumenikk – frå dei
som leid og fann noko betre og gav
sine medmenneske av det gode –
direkte nedanfrå når kampanjane
og skulane hadde vakse fram, nye
19
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media som braut sperringane. Og
her kunne trua få hevda seg i enkel
sanning: Dei som ante og tok imot
– på tvers av teologiske grenser,
kyrkjeordningar, stengsler. Her
kom Jesus til den einskilde i levande hender. Over land og kontinent.
Men også nært her til lands
vart grenser sprengde. Samlinga i
Sarons Dal og inspirasjonen utetter… Her vart evangeliet forkynt
utan sperregrenser frå skilde flokkar. Dei hadde noko å få. Og dei
fekk. Vi veit det. Og Aril var ikkje
der for å glimra. Han var der for
å tenna. Breia ut over jorda - med
tru. Fordi han var tent. Og mange
skulle vona og leia.
Han sprengde grenser – i vårt land
og internasjonalt. Han visste å fortelja
om tru på Jesus – og muslimar kom
og høyrde. Fordi han var ein ærleg
truande som var budd til å løfta sin
bodskap – og fekk andre til å forstå. I
Asia, i Midtausten, i Afrika ...
Hans kampanjar opna – for den
tredje verda, for Noreg. Han var
ein fredsbyggjar. Difor kunne han
møta Yassir Arafat i tillit og samtale. Lenge før leiande politikarar
hadde funne den vegen mot meir
dialog. Aril visste om dialog. Og
han visste kva som gav tillit. Så
kunne han møta muslimske leiarar til samtale – i tru. Og han var
motig. Han visste at han gjorde
rett – sjølv om mange av hans til
hengarar undrast. For han var
ikkje den som stivna. Han visste
også at tru var ein prosess – som
Gud gav opningar for.
Etterfylgjaren av
Hans Nielsen Hauge
Han kunne vera strateg. Eg minnest ein episode. Det nærma seg
stemna i Sarons Dal. Eg skulle tala.
Men det vart for djervt den veka.
Det hadde kvesst seg til i nokre
stridsemne i og ikring kyrkjer
og samfunn. Eg var ”omstridd”.
Skulle eg tala og vinne ære og forarging? Han var uviss om kva som
tente Guds rike den dagen. Eg sa:
”Dette skal du ikkje tenkja på! Vi
tek ein runde neste år. Saman. Du og
eg”. Vi smilte til kvarandre pr. brev!
Så ringte han til meg neste år:
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”Hans Nielsen Hauge! Du må
snakka om han.” Eg hadde levert
ei førelesing på Universitetet til
folkeleg opplysning. Tre kvarter
om Hans Nielsen Hauge på TV på
føremiddagen. No hadde Aril køyrt
bil ei tid og fekk med seg Hans
Nielsen Hauge i bilradioen. Og no
tente han: Du må koma i Sarons
Dal og fortelja om Hauge!!! Snart.
Eg sette meg til og jobba med eit
foredrag. Hans Nielsen Hauge voks
mellom hendene mine – og noko
meir voks i same lei: Aril Edvardsen.
Hauge hadde farta land og
strand rundt og forkynt – gjerne
fleire gonger om dagen. Utrøytteleg
ved Guds ord frå grend til grend
kring år 1800. Når han kom innom
ein gard eller ein vegkross. Preika
han Guds ord. Han la prestane
til sides – trong ikkje dei - og for
kynte heller rett og på sak. Det vart
”vennesamfunn” av gripne flokkar
kring i landet der han hadde vore.
Der han hadde misjonert.
Hans Nielsen Hauge kom aldri
til India eller Bangladesh. Men
han kom godt utanfor Norden og
lærte og forkynte. Dessutan hadde
han eit praktisk handlag – og eit
økonomisk skjøn. Og han stimulerte ungdomar til å etablera seg,
reisa nye tiltak: Tru og arbeid.
Han inspirerte og gav landet noko
som var stort og godt: Yngre folk
kunne etablera seg og voks og vart
heldige i handel. Men dei pengane
skulle brukast til ny innsats, til å
overvinna fattigdom, til å hjelpa
fleire, til å skaffa seg arbeid.
Hauge var nok den største predikanten i Noreg i nyare tid. Men
eg kjende at Aril kom etter. Eg såg
det meir og meir medan eg skreiv
på foredraget. Jau, eg ante det. Her
var etterfylgjaren. Her var Hauge
– og her var Aril i sine og Hauges
eigne fotefar.
Aril var ikkje den same som
Hauge. Dei hadde kvar sine måtar.
Men Aril skjøna – og greip tak i
Hauge, trur eg. For Hauge var med
og tennte til folkeleg kristent liv
over heile landet. Tru om ikkje Aril
med sine kampanjar innanlands
hadde teke fatt i nettopp dette
særleg dei siste tiåra..

Vi var vener og hadde
gagn av kvarandre
Eg møtte Aril ganske ofte. Det
skulle vore oftare. Men vi hadde
kvar vår kant og kvar våre møte.
Likevel var det alltid ei glede når vi
møttest. Om vi ikkje nådde kvarandre der og då, visste vi at vi var
vener og hadde gagn av kvarandre.
Somme visste vel at vi hadde kontakt oss imellom. Andre visste slett
ikkje det.
Ein politisk SV-leiar - og
misjonsleiaren? Gjekk dei ihop?
Dei gjorde det. Vi visste om kvarandre. Vi hadde auga til kvarandre.
Utan at vi gjorde ei sak ut av det.
Vi kunne nok ha ulike syn om eitt
og anna, men helst forstod vi kvarandre.
Vi har begge runda dei sytti no.
Livet har endra seg. Vi har lært
meir og skjøna meir. Både Aril og
eg skjøna meir. Aril hadde røynsle
frå eige land og fleire kontinent.
Han forstod. Såleis kunne han vida
grensene og ta fleire og fleire med
seg når han tenkte og undrast strategi. Såleis nådde han lenger – også
til meg. Kanskje var vi begge noko
heftige i periodar. Men etter kvart
skjøna vi at erfaring hadde gjort
oss klokare – iallfall han. Da eg
inviterte han til eit teologisk seminar på universitetet om karismatiske rørsler, kom han med ein gong.
Og - her kom religionsforskarar frå
mange land i Asia, Latin-Amerika,
Afrika og mykje meir. Aril ville vera
med – også på Det teologiske fakultet. Eg bad han koma og han kom.
Dette var vel eitt av dei siste
møta mellom oss. Vi hadde ein
prat og mintest eit møte for lenge
sidan da vi var svært unge. Vi møttest ikkje i akademisk samanheng.
Vi kom heller i prat – om Trøgstad
den gongen, bygda i Indre Østfold.
Der hadde vi møtst for lenge sidan
– i Havnås Leir, sivilarbeidsleiren i
Trøgstad i Østfold. Vi hadde minne
å gje kvarandre.
I kongens klede
Vi kom dit begge – til sivilarbeidsleiren. Det vart eit møte
med tru og engasjement - og ein
del humor. Vi hadde begge vraka
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 ilitærtenesta. Vi ville ikkje bruka
m
våpen mot andre. Det var harde
tider i dei åra med kald krig.
Stormakter i aust og vest kappast
om å utvikla atomvåpen. Mange
av oss ville ikkje vera med på den
krigen. Jorda kunne bli utsletta av
atomvåpen. Vi ville ikkje ta ansvar
for det.
Leiren var av det triste slaget.
Nokre tre. Noko stein. Ei elv la
gjerne eit tynt lag av skodde over
landskapet. Det var ikkje nett dit
vi hadde fryda oss. Men vi kom
da fram – gjerne ein for ein i ein
skranglete buss.
Det var fyrste dagen. Vi stilte
opp i rekke og fekk utlevert støvlar
og brok og busserull og tjukk genser. Det var kongens klede til oss.
Og vi fekk køyer i leiren. Somme
av dei som kom fekk bu åleine.
Andre hadde køyer både oppe
og nede i romslege rom. Og vi
var gode til å ordna oss i skap og
laken og ullteppe. Så fekk vi arbeid
med å halda leiren istand. Somme
hadde vore borti kokkekunsta –
og dei fekk kjøkentenesta. ”Erter,
kjøt og flesk” vart beste maten den
dagen.
Eg vart send ut på ein potetåker.
Ein bonde i grannelaget hadde
nytte av sivilarbeidarane. Dei vart
sende til skogs - under instruks.
Få visste å ta i ei øks. Men andre
hadde spade: Dei skulle og grava
ein stor brunn eit stykke frå leiren.
Ikkje alt lukkast.
Elles vart vi spreidde både her
og der som billeg arbeidskraft –
langt frå næraste gard eller lenger
enn langt – mot aust og nord.
Somme vart sende heilt til Alta.
Der var ein barneheim der og ei
styrerinne som gjerne ville ha pinsevenner i arbeidet.
Eg var teologisk student – og
vart utpeika av leirsjefen til tittel
som ”velferdsassistent” - under
bastant administrasjon. Eg skulle
ordna med gratis brevkurs til
alle som kunne utvikla sine
kunnskapar – og dessutan gjekk
eg i gang med å gjera kveldane
trivelegare: Filmkveld, foredrag,
forfattarar som kom på gjesting,
leseringar, diskusjonar om både

det eine og det andre – og særleg
om siviltenesta. Vi ville utvikla
miljø og fellesskap og vi hadde litt
pengar til å betala bussbilletten når
forfattaren kom.
Dei fleste sivilarbeidarane var
pinsevenner. Men somme kom frå
trauste indremisjonsmiljø og nokre
var adventistar. Dei som sokna
til sine kyrkjelydar og bedehus
heime hadde tenkt seg noko anna
for dei kveldane som eg føreslo –
med kulturtiltak. Pinsevennene
var flest, og dei hadde ordna seg
med ein ”broderring” som sytte for
andakter, kveldsmøte og bordbøn.
Dei var opne og greie. Dei andre
som ikkje sokna til slik tru heldt
seg helst unna.
Eg meinte at dei truande og dei
meir kritiske burde kunna forstå kvarandre: Leiren burde vera
eit fellesskap til gjensidig glede.
Eg fekk gode møte og samla god
litteratur i lesesirklar. Både Sigurd
Hoel og Aksel Sandemose gav ut
bøker på den tida.
Somme kom og var med,
høyrde, diskuterte. Men ein god
del heldt seg på brakka. Eg gjekk
runden, snakka med dei fleste og
fekk etter kvart fleire til å vera med
til møteromet og programmet.
Aril heitte han og ville
ikkje gje seg
Men så var der ein kar som ikkje
ville. Han la seg på brakka med
Bibelen i køya og las – og ville
ikkje vita av mine filmar og bøker.
For han var ”det eine nødvendige.”
Han var heller nyomvend og ville
ikkje vita av tvilsam litteratur. Aril
heitte han og ville ikkje gje seg.
Dette gjekk ikkje godt. Eg forstod at eg hadde fått ein motstandar. Eg fatta snart at mange samla
seg kring denne. Og han kjende
Bibelen like godt som meg og
vel det. Korleis skulle eg få desse
”broderringane” med? Det var
spenningar i leiren. Og det tok tid.
Eg fatta snart at denne Aril
kunne bli den sterke mann i ”broderringen” og leiren. Om no leiren
klovna – mellom ”broderring” og
– anna slag ring? Kva skulle no eg
gjera? Teologistudent – ung - midt

mellom to flokkar?
Eg kom til han Aril ein kveld:
Kanskje vi kan snakka saman?
Kanskje be saman? Han imponerte
raust - og viste seg å vera rimeleg. Vi snakka saman – betre etter
kvart.
Så det vart faktisk eit kompromiss. Iallfall eg oppfatta det slik.
”Broderringen” hadde ein
pickup med god plass for ganske
mange. Kven hadde no funne på
denne pickupen? Var det Aril?
”Broderringen” la i veg til ulike
bedehus i Østfold når sivilarbeidet
var slutt om ettermiddagen. Aril
hadde styringa. Vi bad i bilen – og
kom fram til bedehusa!
Og no var eg blitt med – i
”Broderringen” – frå bedehus til
bedehus. Vi gjekk saman i eit stille
kompromiss, Aril og eg: Eg vart
med ”broderringen” og pinsevennene - medan Aril kom på ”mine”
kulturkveldar. Vi laga vel inga
skriftleg avtale, men vi forstod
kvarandre og fann det gode kompromisset.
Klokskap – og truskap
Eg fylgde Aril noko til og frå i
åra som kom. På avstand fylgde
eg nokre av brytningane kring
han. Dei var beiske nok. Men han
stod i stormane fordi han hadde
klokskap – og truskap. Eg måtte
ovundra han - jamt. Han var så
trygg i si tru – også når det var
vanskeleg. Han hadde tolmod og
klokskap. Og han hadde humor.
Til slutt i dag: Eg kjende meg
trygg på at når han kom fram
til den gode staden vi vonar og
ventar, så snur han seg tilbake,
legg ein smil i andletet og minner
englane om Havnås leir!

■■■
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NORDAFRIKANSKE IMMI
KRISTUS I BARCELONA
Av Bente Rognmo Thakre
Gjennom gateevangelisering
og Troens Bevis sin arabiske
satellitt kanal er det mange
hundre nordafrikanske immigranter i Barcelona som får
høre om Kristus. Flere av
dem går nå fast i den første
arabiske kirken i Spania.
En av Troens Bevis sine nasjonale
misjonærer som arbeider blant
nordafrikanere i Barcelona, følger
også opp tv-seere fra Spania som
ser på Troens Bevis sin arabiske
satellittkanal. Seere kan ringe til
vårt telefonnummer i Barcelona
der de kan få personlig oppfølging
og veiledning.
I Spania bor det nå 4,5 millioner registrerte immigranter. En
halv million av dem kommer fra
Marokko. I tillegg er det mange
tusen nordafrikanere som kommer ulovlig til landet gjennom
menneskesmugling. Bare i 2008
ble 46.426 ulovlige immigranter
sendt tilbake til Nord-Afrika.
FIKK KALL TIL Å REISE TIL
SPANIA
Det er nå 15 år siden Farouk (hans
virkelige navn holdes tilbake av
sikkerhetsgrunner) tok med seg
familien og flyttet til Barcelona for
å begynne en tjeneste blant nordafrikanske immigranter. Farouk
kommer fra Egypt og kjenner
både språket og kulturen godt.
Etter kort tid plantet de den første
offisielle arabiske kirken i Spania
sammen med dem som var kom22

met til tro gjennom arbeidet.
Farouk har tatt på seg ansvaret
med å følge opp Miracle-seere som
kontakter dem fra Spania. I 1998
ble han en av Troens Bevis sine
nasjonale misjonærer som får fast
underhold.
DET FØRSTE ARABISKE
FELLESSKAPET I SPANIA
Mange menn og kvinner fra
Nord-Afrika fortsetter å komme
til Kristus gjennom tjenesten til
Farouk og familien. De slutter seg
til den arabiske kirken i Barcelona.
- Fellesskapet er ikke bare en plass
for arabiske troende, men også for
mange søkende som kommer og
går. De deler med oss sin åndelige reise og kampen for tilværelsen. Så får de høre om Jesus som
veien, sannheten og livet, forteller
Farouk.
KULTURSENTER
Gjennom arbeidet med to kultursentere har Farouk og de andre i
menigheten hatt anledning til å
møte flere hundre nordafrikanere
og blitt en del av deres liv.
- Herren har forvandlet disse sentrene. Her blir Hans kjærlighet og
barmhjertighet delt på praktiske
måter med muslimske studenter,
menn, kvinner og barn. Gjennom
årene er broer blitt bygd og barrierer revet ned. Tjenesten på disse
kultursentrene gir en kontinuerlig
anledning til å dele Guds ord i en
kjærlig og trygg atmosfære, forklarer Farouk.
SENTER FOR ARBEIDSLEDIGE:
Det arabiske fellesskapet i
Barcelona holder også klasser og

undervisning for arbeidsløse.
De opplever at senteret for arbeidsledige bokstavelig talt er på sammenbruddets rand fordi tilbudet
er blitt så populært. Dette er på
grunn av den økende arbeids
ledigheten som følge av den
globale økonomiske krisen.
-Elever som kommer til oss er
tredoblet. En klasse som skulle ta
6 til 7 personer, har nå mer enn
18, sier Farouk.
På grunn av den enorme pågangen
prøver den arabiske menigheten å
engasjere andre lokale menigheter i
arbeidet rettet mot nordafrikanske
immigranter.
- Dette er en glimrende anledning til å få oppmerksomheten
fra så mange sårbare mennesker.
Vi viser dem at de kan få hjelp fra
Gud. De hadde ellers ikke oppsøkt
oss – dersom de var i arbeid, forteller Farouk.
REKKER UT EN HÅND TIL
TENÅRINGER I IMMIGRANT
FAMILIER
Arbeidet til Farouk øker også
i mangfold, og de nye arabiske
troende viser stor iver etter å nå
landsbrødre med det livsforvandlende evangeliet de selv har fått
tak i.
- Vi satte sammen en helg med
mange aktiviteter. Vi kalte denne:
”tredje generasjonsbarna”. Der
ønsket vi å samle spesielt marokkanske tenåringer. Helgen ble en
slik suksess, at vi ble oppfordret
til å holde en helg hver måned
med slike aktiviteter. Nå ber vi til
Herren om visdom og midler før
endelig beslutning blir tatt.
Farouk og familien er én av
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GRANTER KOMMER TIL

De aller fleste nordafrikanerne som kommer til Spania er muslimer. Farouk og familien fra Egypt har tatt
utfordringen og virker på den nye misjonsmarken som har forflyttet seg til Europa.
nærmere 800 nasjonale misjonærer som får underhold fra Troens
Bevis gjennom våre misjonspartnere. Blant disse har vi tre
mediamisjonærer som jobber på
fulltid for Miracle Channel. Alle
misjonærene er dypt involvert i
en tjeneste som når ut til unådde
folkegrupper med evangeliet i
43 land. Det er snakk om arbeid
i Indonesia, Aserbajdsjan eller
Kina, og slik som her, nordafrikanske immigranter i Barcelona. Vi
trenger enda flere støttepartnere
som vil være med å gi underhold
til disse misjonærene. Dette er en
glimrende anledning for deg å få
din egen stedfortreder på misjons
marka. Du får tilsendt spennende
rapporter i posten. Er du interessert, kan du ringe Kåre på 38 35
75 00 eller skrive en e-post til
■■■
info@tbve.no.

I 2008 fikk Troens Bevis sin arabiske satellittkanal tilbakemelding fra over
17.000 arabere bare i Europa.
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Aril Edvardsens predikantseminarer opp gjennom årene har forvandlet mange nasjonale vitners liv, og inspirert dem
til å gå ut dit hvor de unådde folkeslagene befinner seg. Her fra et av Arils mange predikantseminar i India.

TRO OG VEKKELSE I
ENDETIDEN
Hentet fra boken: Verdensinnhøstningen på vei mot oss – utgitt på Logos Forlag i 1993

Av Aril Edvardsen
Norske kristne er både gode
og forunderlige. De både
gleder og sjokkerer meg.
Når jeg har møtt tusener av
kristne fra alle slags menigheter utover landet gjennom
årene, har jeg blitt sjokkert
over de norske kristnes naive
mindreverdighetskomplekser,
som springer ut fra en misforstått ydmykhet.
Samtidig har jeg blitt glad i
kristenfolket for deres trofaste
iver for misjon og evangelisering i andre verdensdeler,
og deres omsorg for frelse og
vekkelse blant andre folkeslag.
24

STOR TRO PÅ VEKKELSE I
ANDRE LAND
De norske kristne har STOR TRO
på vekkelse i andre land. De er
også med på det meste som skjer
der vekkelsen nå pågår. De støtter misjon og evangelisering i
Etiopia, Madagaskar, India, SørAmerika og mange andre land
hvor det nå er store vekkelser, slik
som Øst-Europa og det tidligere
Sovjetunionen.
De leser stadig i sine misjonsblader som Utsyn, Norsk
Misjonstidende, Santalen, Korsets
Seier, Troens Bevis, osv, om store
vekkelser der de er med og driver
misjon. De har stor tro på Gud den
Allmektige når det gjelder vekkelse
i andre land.
Men når de tenker på sitt eget
land, har de lite tro på Guds makt.

Da har liksom luften gått ut av
ballongen, og man ser bare på
omstendighetene. Man har glemt å
tro at Gud den Allmektige også er
Norges Gud, og Skandinavias Gud.
Vi må bruke troen Gud har gitt
oss som kan flytte fjell. Vi må renses fra negative tanker og vantro
når det gjelder Guds makt til å forandre Norge og Skandinavia, og vi
må bruke troen Gud har gitt oss til
å tro også at det samme kan skje i
våre land.
Den Gud som snudde opp ned
på Sovjetunionen og skapte folkevekkelse i løpet av få måneder over
Russland og Øst-Europa, han er
også Norges og Skandinavias Gud.
Dersom vi skal få oppleve det
samme som store deler av verden
nå opplever, må vi også komme på
bølgelengde med vekkelsesmenig-
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hetene ellers i verden, og tro på at
Gud også forandre vårt land.
Bare tro, ikke vantro og negativt
snakk, kan ”flytte fjell”.
DE TO ENDETIDSSYN SOM
SKAPER DET DE STÅR FOR
Troen på vekkelse i dag henger
urokkelig sammen med det endetidssyn, som behersker den enkelte
kristne og den enkelte menighets
liv og virke.
Det fins grovt sett to slags endetidssyn som dominerer oss kristne;
et positivt og et negativt endetidssyn.
Det ”negative” endetidssynet
består grovt sett i følgende: Å,
hadde vi bare levd på apostlenes
tid, da var det store vekkelser, og
Gud gjorde store ting i verden.
Men nå lever vi i de siste dager,
hvor lunkenhet og verdslighet
preger menigheten.
Derfor kan vi ikke forvente noen

store vekkelser i den siste tid, på
grunn av frafall og ugudelighet,
for menigheten har gått inn i den
lunkne Laodikea-menighetens tid.
Det andre endetidssynet består i
det Jesus sier i Matt 13:39: ”Høsten
er enden på denne tidsalder”, og
Åp 19:7 ”Hans brud har gjort seg i
stand.”
Dette positive endetidssynet
består i at man tror at den største
av alle vekkelser, selve den store
innhøstningen, tilhører endetiden. Denne kommer når Gud har
gjenopprettet sin menighet i full
kraft slik som på apostlenes tid,
og gjort menigheten i stand FØR
BORTRYKKELSEN, da Lammets
bryllup skal feires i himmelen, som
kommer som den endelige kulminasjon på den store Høsten.
Når vi gjennom Church Growth
International og andre studier
har studert tusener av menigheter utover jorden i dag, så har vi

ikke funnet en eneste menighet
som har det negative endetidssynet som i dag opplever vekkelse
og kirkevekst. Alle menigheter på
jord, som i dag opplever vekkelse
og kirkevekst, har det positive
endetidssynet.
Det positive endetidssynet fins
så å si enerådende i menighetene
i Den tredje verden. Men i Norge,
Skandinavia og Vest-Europa, er
det negative endetidssynet sterkt
utbredt.
Det er dette negative endetidssynet som i dag trykker ned så
mange venneflokker og menigheter
her hjemme i mismot og forsagthet. Bak dette negative endetidssynet står Satans ånd, som vil ta
fra oss troen på Guds allmakt, og
troen på vekkelse.
Men nå må denne onde ånd
beseires i Jesu navn også i menighetene i Norge og Skandinavia.

Aril Edvardsens første vennskapskorstog på Burundis nasjonalstadion i Bujumbura i 2002, der tusener afrikanere søkte frelse.
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Skarer lytter til proklamasjonen av Guds kongerike i Aril Edvardsens vennskapskorstog i Porto Allegre, Brasil.
SOM LIVET PÅ ENHVER
BONDEGÅRD
Det positive endetidssynet om at
høsten er enden på denne tidsalder, har en utrolig effekt på prest,
forstander, eldsteråd og menighet
der dette endetidssynet hersker.
Men i de menighetene hvor det
negative endetidssynet rår, hersker
en helt annen atmosfære av forsagthet og resignasjon.
Det samme ser vi tydelig på
enhver bondegård. Dersom du
besøker en bondegård i januar
og i høsttiden, vil du oppleve
bondegården som to helt forskjellige ting.
Når du besøker en bondegård i
januar, så er det ikke noe galt med
verken bonden, gården eller innhøstningsmaskinene. Men det er
ikke noe ”sprut” i bonden og bondegården.
Det er heller ikke noen elektrifiserende, dynamisk atmosfære på
bondegården i januar. Alt går liksom på ”daffen”.
Men kom igjen til den samme
bondegården i høsttiden. Da er det
en totalt annerledes atmosfære av
26

dynamisme og ”elektrisitet” på bondegården. Den vibrerer av vitalitet,
innhøstningsmaskinene går dag og
natt, og bonden har knapt tid til å ta
seg en kopp kaffe med deg.
På samme måte ser vi også en
enorm forskjell på de menigheter i
dag som domineres av det negative
endetidssynet, og de som domineres av det positive endetidssynet
om at HØSTEN ER ENDEN PÅ
DENNE TIDSALDER.
EN TOTALT ANNERLEDES
ATMOSFÆRE
En del menigheter tror at det var i
apostlenes dager Gud satte inn sitt
store støt for å frelse verden, og at
de store vekkelser bare skjedde i
gamle dager. Disse tror at i endetiden skal menigheten bli lunken,
slik at vi ikke kan vente de store
vekkelser i endens tid.
I slike menigheter behøver det
ikke å være noe galt med de kristnes frelse eller pastorenes forkynnelse av omvendelse, syndsforlatelse og evig liv. Men det er ikke
særlig ”sprut” i disse menighetene.
Det er god ånd i møtene, gode

prekener, trygg og velsignet atmosfære, men menigheten, pastor og
menighetsråd vibrerer ikke av
vitalitet og dynamisme. Alt går helt
”på det jevne”.
Men kom igjen i de menighetene
som har det positive endetidssynet,
og tror at nå er det høstens tid – nå
eller aldri. Det fins en totalt annerledes, elektrifiserende atmosfære i
disse menighetene, som skaper en
fullstendig annerledes dynamisme i
pastor, menighetsråd og medlemmer.
DET NEGATIVE
ENDETIDSSYNET
De kristne som har det negative
endetidssynet bygger det på en del
løsrevne skriftsteder, som de terper
på til stadighet.
Akkurat som de kan bibelordene
om Jobs byller, Paulus’ torn i kjødet, og Timoteus’ jevnlige sykdommer, når de tenker på Guds løfter
om helbredelse, så husker disse
kristne en del løsrevne skriftsteder
som de bruker imot alle de klare
og sterke bibelord om innhøstning
og åndsutgytelse over alt kjøtt i
endetiden.
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De bygger sitt endetidssyn stort
sett på følgende 3 bibelvers:
1. Lukas 18:8 ”Men når
Menneskesønnen kommer, vil
Han da finne troen på jorden?”
Selvsagt må vi alle svare NEI på
dette spørsmålet av Jesus. Dette
finner vi klart omtalt i Åp 19.
Når Menneskesønnen kommer
tilbake til jorden, er innhøstningen
slutt og menigheten har blitt opprykket til bryllupsfest i himmelen.
På jorden framstår da Antikrist
(Dyret) og den falske Profet, som
etter hvert utrydder alle som ikke
tar Dyrets merke (Ap.gj. 13:17-17,
og 14:9-13).
Når da Jesus kommer igjen
med alle sine hellige, er det Dyret
og den falske Profet som hersker
på jorden, og all tro på Jesus er
utryddet. ”Disse skal føre krig mot
Lammet, men Lammet er Herrens
herre og Kongenes konge og skal
derfor seire over dem, sammen
med sine kalte og utvalgte og
trofaste” (Åp 17:14).
Når da Jesus kommer fra himmelen på sin hvite hest, sammen
med himmelens hærskarer og alle
de hellige, regjerer Dyret og den
falske Profet på jorden, og de samler seg for å føre ”krig mot rytteren
på hesten og hans hærskarer (de
troende).”
(Åp 19:11-19).
Da blir Dyret og den falske
Profet beseiret og kastet i ildsjøen,
mens Satan (Dragen) blir bunden i
avgrunnen for tusen år. (Åp 19:20
– 20:3).
De kristne som bruker dette
skriftstedet i Luk 18:8 som argument mot vekkelse og innhøstning
i den siste tid, har ingen forstand
på Bibelens kronologi og endetidslære. Dette skriftsted kan ikke
brukes mot vekkelse i endetiden
før Jesu gjenkomst.
2. Det andre bibelvers som en
del kristne bruker for å forfekte
sitt negative endetidssyn er Matt
24:12: ”Og fordi lovløsheten tar
overhånd skal kjærligheten bli
kald HOS DE FLESTE,”

Når det gjelder dette bibelvers
kan en del kristne unnskyldes når
de bruker dette ordet til å bygge
sitt negative endetidssyn på, fordi
dette bibelvers er totalt feilaktig
oversatt i den norske Bibel.
Ingen andre bibeloversettelser
oversetter dette skriftsted som den
norske oversettelsen. Det ser faktisk ut som den Satans ånd som
trykker så mange venneflokker i
vårt land ned i mismot og forsagthet med sitt negative endetidssyn,
har inspirert den norske bibeloversettelsen av dette spesielle skriftsted.
Ordet som er så feilaktig oversatt på norsk er det greske ordet
POLUS, som betyr MANGE. Men
den norske bibeloversettelsen oversetter POLUS med ”DE FLESTE”,
som er helt feil.
MANGE betyr aldri DE FLESTE.
For eksempel når vi er MANGE
nordmenn samlet til sommerstevne
i Sarons Dal, betyr ikke det at DE
FLESTE NORDMENN er samlet i
Sarons Dal.
Det greske ordet POLUS brukes
mange steder i Matt. kap. 24, og er
allesteds oversatt riktig med ordet
MANGE – unntatt i Matt 24:12.
Døm selv: Vers 5: FOR MANGE
(POLUS) skal komme i mitt navn
og si: Jeg er Messias. Og de skal
villede MANGE (POLUS).
Det ville være en formastelse

å oversette vers 5 slik: ”For DE
FLESTE skal komme i mitt navn
og si: Jeg er Messias. Og de skal
villede DE FLESTE.”
Se også på vers 10: ”På den tiden
skal MANGE (POLUS) falle fra.”
Det ville være en forfalskning her å
oversette vers 10 slik: ”På den tiden
skal DE FLESTE falle fra”.
Se videre på vers 11: ”MANGE
(POLUS) falske profeter skal stå
fram og føre MANGE (POLUS)
VILL.” Det ville være en like stor
forfalskning å oversette vers 11
slik: ”DE FLESTE skal stå fram
som falske profeter og føre DE
FLESTE vill.”
Nei, i alle disse skriftstedene
(versene 5, 10 og 11) hvor man
finner det greske ordet POLUS i
grunnteksten, så oversettes dette
riktig i den norske Bibel med ordet
”MANGE.”
Derfor er det et sjokk og en forfalskning å oversette det samme
ordet POLUS i vers 12 med: ”Og
fordi lovløsheten tar overhånd
skal kjærligheten bli kald hos DE
FLESTE (POLUS).”
Bibelen lærer altså ikke at
kjærligheten skal bli kald hos DE
FLESTE, slik den norske bibeloversettelsen i alle år har fortalt det
norske folk, men at kjærligheten
skal bli kald hos MANGE.
Det er en enorm forskjell på
MANGE, og DE FLESTE. Når jeg
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Aril Edvardsens utstrakte hånd til den arabiske og muslimske verden har åpnet mange dører for evangeliet til verdens
muslimer, hvorav millioner fremdeles ikke har hørt evangeliet om frelse i Jesus. Her går Aril inn gjennom åpne muslimske
dører i Pakistan.
har opp imot 100 000 mennesker
på møter i en by på 3 millioner
mennesker, har jeg MANGE mennesker på møtene, men jeg har ikke
DE FLESTE i byen på møtebesøk.
3. Det tredje skriftsted som de
som har et negativt endetidssyn kan meget godt, står i Matt
7:13-14, og handler om ”DEN
TRANGE PORT” og ”DEN
SMALE VEI”, som fører til livet,
og ”FÅ ER DE SOM FINNER
DEN.”
Når vi leser disse ord som Jesus
talte til jødene på hans samtid,
slår det oss umiddelbart at det
står i en voldsom motsetning til
Åp 7:9 og lignende skriftsteder i
Åpenbaringsboken: ”Deretter så jeg
EN SKARE SÅ STOR AT INGEN
KUNNE TELLE DEN, AV ALLE
NASJONER OG STAMMER, AV
ALLE FOLK OG TUNGEMÅL.”
I dag teller jordens befolkning
ca. 7 milliarder. Det betyr at det
lever like mange mennesker samtidig på jorden, som fra år 1900
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tilbake til Adam. Og alle som kjenner til oldtidens matematikere og
filosofer vet at slike tall var tellbare, også på Johannes’ tid da han
så Åpenbaringen. Allikevel skriver
han at han så den frelste skaren i
himmelen ”SÅ STOR AT INGEN
KUNNE TELLE DEM.”
Hvordan kunne da Jesus, da han
talte til jødene, si det stikk motsatte, at det er FÅ som finner den
trange port til livet.
Jo, skrift forklarer skrift. Man
skal aldri bruke bare løsrevne
skriftsteder. Jesus hadde i vers 12
innledet sin tale til JØDENE med
å henvise til ”loven og profetene.”
Og det som ledd i JØDEFOLKETS
forkastelse av evangeliet, slik at
det skulle gå til hedningene (Rom
11:11-15), at han taler her om
”den trange port” og at ”DET ER
FÅ som finner livet.”
For JØDEFOLKET, som satte sin
lit til ”loven og profetene” og sine
egne lovgjerninger, var porten
trang og veien smal, når de skulle
bli frelst av nåde og ikke på grunn
av egne gjerninger.

Da støter de an mot
ANSTØTSTEINEN (Rom 9:31-33),
slik det står skrevet: ”Se, jeg legger på Sion en hjørnestein og en
klippe for fall. Men den som tror
på ham skal ikke bli til skamme.”
Derfor var det få jøder som fant
veien til livet.
Dette ser vi klart også i Paulus’
virke da han ”rystet støvet av føttene” mot jødene (Ap.gj. 18:6), og
gikk til hedningene. Blant annet
overfor jødene i Rom, henviste han
til deres forherdelse, som Jesaja
hadde profetert om, og sa deretter:
”Så skal dere da vite at denne
Guds frelse er blitt sendt til
hedningene. HOS DEM SKAL DEN
DA OGSÅ FINNE ØRE” (Ap.gj.
28:28).
På denne bakgrunn kan man
ikke bygge et negativt endetidssyn på skriftstedet i Matt 7:1314, og bruke dette mot den store
åndsutgytelsen og innhøstning
som Bibelen sier skal skje i de
siste dager. Dersom man gjør det,
ligger man tynt an i tolkningen av
■■■
Skriften.
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Troens Bevis 35 år siden.
(Mars 1974)
RADIOMISJON TIL KINA
I Che Ju Do i Sør-Korea er nå
HDLA, en kjempemessig kortbølgesender, satt i drift.
På denne senderen
finansierer Troens
Bevis 29 sendinger
i uka. På grunn av
senderens store styrke
er det faktisk mulig å
oppfange disse sendingene langt inn i Europa.
Vi kan derfor være sikre
på at over hele det kommunistiske Kina kan de
bli hørt meget klart og
tydelig. Hvilke resultater
sendingene bare på denne
ene stasjonen, HLDA, vil få,
er det selvfølgelig umulig å si noe
om. Men vi har grunn til å tro at
millioner lytter til disse programmene daglig.
Også fra Taiwan er det daglige
sendinger. Det er Overseas Radio
& Television Inc. som produserer
programmene. Men det er Troens
Bevis Radiomisjon som finansierer sendingene gjennom Arnulf
Solvoll.

Når Troens Bevis mars 1974 går
i trykken har det akkurat kommet en melding fra misjonær
Arnulf Solvoll om at han har fått
tilbud om å holde daglige andakter på en radiostasjon som dekker
hele Taiwan og store deler av det
kommunistiske Kina.
Dette er en stor utfordring til
Troens Bevis Radiomisjon, en
utfordring vi ikke akter å la gå fra
oss. Ta dette med i dine alvorlige
bønner om at det må lykkes og at
programmene må bli godtatt. Vi
tror imidlertid at det vil gå i orden.
Solvoll og hans medarbeidere har
lang erfaring i programproduksjon,
og med Guds velsignelse og hjelp
vil de nok lykkes også i dette. Om
alt går etter planen vil sendingene
ta til om lag første juni i år.
		

og Etiopia. Men det ville kanskje
være det lureste om du fikk kontakt med Martin Ludvigsen og fikk
han til å fly deg både til Sudan
og Etiopia, og kanskje også til
Tanzania om det behøves. Jeg har
snakket med han, og han er villig
til å gjøre dette hvis du kontakter
ham, og det ellers kan legge seg til
rette for ham med tidspunktet.
Vi bør få i gang korrespondansekursene straks, både i Sudan og
Etiopia. Fint å høre at engelskutgaven av kurset alt har 2000 elever i
Kenya, og at swahiliutgaven er ferdigtrykket nå, både for Kenya og
Tanzania. Vi skal sende deg flere
penger til trykningsutgiftene straks
vi får noe i kassen igjen.
Broderhilsen Aril Edvardsen.
FRA INDONESIA
Vi har nå brukt opp de 1
million 6-siders traktatene
som Troens Bevis finansierte trykkingen av i fjor.
Vi har trykt til sammen
25 000 korrespondansekurs, og disse er også
snart gått ut.
Kan dere hjelpe oss å
trykke mer litteratur?
Prisene er nå blitt tredoblet fra i fjor. Det
er en enorm hunger
i hele vårt folk etter
evangeliet. Hilsen Sam Daniel.

			
SUDAN OG ETIOPA
Jan Ernst Gabrielsen som er misjonær i Kenya har sendt et brev til
Aril Edvardsen om hva han opplever i sitt arbeid på misjonsmarken.
Her er Arils reaksjon på brevet:
Det var meget interessant å lese
om åpningen i Sudan og Etiopia.
Vi vil gjerne være med å satse så
mye vi kan der, slik som du vet vi
forsøker å satse i de forskjellige
land. Da vil vi gjerne være med å
finansiere en reise for deg til Sudan

INNFØDT MISJONÆR
TIL ANDAMAN OG
NICOBARØYENE
Jose P. Abraham deltok på predikantseminaret som Aril Edvardsen
og Kjell Sjøberg holdt i Itarsi,
India i 1972. Her ble han utfordret til å begynne i heltidstjeneste
for Herren. Men hvor? Etter å
ha bedt i to måneder om Guds
ledelse, ledet Herren ham hit til
Andamanøyene. Men grunnen for
denne tjenesten ble lagt mye tidligere. Han forteller selv: >>
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gå helt ut i tro, og etter seminaret
i Itarsi, ledet Herren meg hit til
Andamanøyene. Da jeg kom var
det ingen troende her, og jeg måtte
starte pionerarbeid.

- Jeg ble født i en kristen familie
og ble frelst i 1958. Åndens dåp
mottok jeg et par år senere. Etter
folkeskolen reiste jeg til bibelskole
i Bangalore, Syd India. I løpet av
tiden jeg var der, fikk jeg et syn og
et bestemt kall fra Herren til å gå
ut i Hans tjeneste. I tre år arbeidet
jeg derfor i en kristen organisasjon
i Nord India.
I 1972 fikk jeg en lengsel etter å

GUDS LØVE
kr 249,+ forsendelse.

Ved bestilling fra
Sarons Dal gir du også
kr 100,- til misjonsarbeidet ved å kjøpe
boken.
Bestill ved å ringe
Troens Bevis på
+47 38 35 75 00, via
e-post på
mail@troensbevis.no
eller via webshop på
våre nettsider
www.troensbevis.no
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Det er inspirerende å lese om Joses
arbeide. Stadig besøker han nye
landsbyer med evangeliet. Her er
det alltid nye øyer som må besøkes. Og det er langt fra bare de
voksne som får høre evangeliet.
For selv om han bruker dagene
både til husbesøk, husmøter og
friluftsmøter, får Jose også tid til å
samle barna om Guds ord.
De fleste innbyggerne på
Andamanøyene er hinduer, og Jose
møter ofte sterk motstand. Men
Gud er med og vender alt til det
beste. Han forteller:
- I en landsby møtte vi stor motstand og vi kom i diskusjon med

noen hinduer. Det endte med at
de ble overbeviste om at det vi
forkynte var det eneste riktige.
Et annet sted sier han:
- Selvfølgelig er det vanskeligheter,
men jeg tar meg ikke nær av det,
for jeg vet at Herren er med og gir
sitt verk fremgang ved Den Hellige
Ånd.
Det indiske hav har lukket seg
over mange nyfrelste som har blitt
begravd med Kristus for så å stå
opp igjen til et nytt levnet. Vi tror
virksomheten på Andamanøyene
fortsatt vil resultere i mange sjelers
frelse. La oss derfor avslutningsvis
gi Jose ordet nok en gang:
- I den nærmeste fremtid skal vi ha
dåp, og det er fire stykker som skal
gå i dåpens grav med Jesus. Be for
disse nyfrelste at de må bli sterke i
Herren.
■■■
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Med noen få klikk på tastaturet kan
ungdommer komme i kontakt med
andre hvor som helst i verden.

Jesus sa: ”Gå derfor ut og gjøre alle
folkeslag til disipler..” Matt. 28.19.
Med hjelp fra Internett har dette
aldri vært enklere.”

Fra komforten på sitt eget rom kan ungdommer nå reise verden rundt
gjennom internett.

I februar reiste ungdoms
grupper fra hele verden på en
to ukers misjonstur på internett.

- Jeg vil gjerne at ungdommer skal
bli komfortable med å ha samtaler
av åndelig karakter med vennene
sine, og ikke tenke at det er kirkens eller menighetens jobb, sier
primus motor bak prosjektet, Tim
Schmoyer fra Minnesota.
Schmoyer, som har studert teologi
ved Dallas Teologiske Institutt,
sier at han har lenge vært misfornøyd med det som ofte regnes
som ungdomsarbeide, nemlig ett
møte bestående av en konsert og
en populær gjestetaler der de unge
blir oppmuntret til å bringe sine
ufrelste venner.

UNGDOMMER
MISJONERER PÅ INTERNETT
Mer enn 2500 ungdommer fra
Indonesia, Australia, Canada,
Bermuda, USA og England registrerte seg for å være med på turen
på www.onlinemissiontrip.com.
I tillegg meldte over 1500 ungdommer seg på en misjonstur på
Facebook.
Ungdommene ble oppmuntret til
å evangelisere sin generasjon gjennom websteder slik som Facebook,
MySpace og World of Warcraft.
Ungdommene ble oppmuntret til å
bruke tankevekkende video snutter, bilder og MSN til å starte samtaler om Gud.

- Jeg tror at dette, helt utilsiktet,
lærer ungdommene våre å overlate
selve evangeliseringen til noen på
plattformen, sier han. Schmoyer
håper at misjonsturen på internett
ikke bare vil resultere i at ungdommer tar imot Jesus, men at det vil

få ungdommer til å forstå at det er
deres ansvar å vitne for vennene
sine, og ikke ungdomspastorens.
I ukene før internett turen har
ungdommene fått lære enkle grep
om evangelisering på prosjektets
webside, der video, bøker og annet
materiale blir gjort tilgjengelig,
samt hjelp til oppfølging for dem
som tar imot Jesus under misjonsturen i Cyberspace.
- Men det viktigste vi sier er at de
må forberede denne turen, akkurat
som alle andre misjonsturer, gjennom faste og bønn, gjerne med å
be for 4-5 venner som de kunne
tenke seg på forhånd at de vil
prøve å nå med evangeliet, forklarer student pastor Shawn Shoup fra
Grand Rapids i USA.
Kilde: Chrismamag.com

■■■
■■■
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TROSBASERT HJELP
MEST EFFEKTIVT

Slik ser den nye engelske
websiden til Miracle-kanelen ut.

NY WEBSIDE FOR
MIRACLE CHANNEL

- Trosbaserte hjelpeorgan
isasjoner er blitt ledende i utviklingsarbeidet, og det kan ikke
bli ignorert. De synes å være
de mest effektive sammenlignet
med sekulære. Det sa 
Dr. Genevieve James, professor
ved University of South Afrika,
på et seminar arrangert av
Bistandsnemda.
Genevieve James sa at trosbaserte
tiltak har vist seg å ha store fordeler når det gjelder kamp mot urettferdighet, hjelp til voldtatte og til
de som er offer for menneskehandel. I hjelpen til disse har offentlige organer vært tilbakeholdne.
- Tro gir økt kapasitet til å handle
og det gir håp for fremtiden.
Trosbasert virksomhet er oftest
32

økumeniske, de viser respekt for
andre, og jobber sammen med
sosiale og offentlige instanser uten
hensyn til raseskiller.
Hun kom også inn på spådommene for noen titalls år siden om at
religionenes betydning ville minske.
Det motsatte er situasjonen i dag.
Uten tro blir det penger
som rår
En viktig del i hennes foredrag var
viet det som skjer når trosdimensjonen ikke er med.
- Da blir det penger og markedet
som rår. Penger og teknologi alene
kan ikke gi en god utvikling. En
trosbasert utvikling er best, mente
Dr. Genevieve James i sitt foredrag,
som hun høstet stor applaus for.

I januar fikk Troens Bevis sin
arabiske satellittkanal en ny
engelsk webside. Her håper
vi å vinne nye partnere som
vil hjelpe oss å ta evangeliet
til araberne.
I motsetning til Miracle kanalens arabiske webside, som i
første rekke er for våre arabiske seere, har vi nå laget
en engelsk webside for våre
misjonspartnere. Her vil vi legge
ut nyheter fra kanalen og vitnesbyrd fra seere.
Dermed håper vi å kunne nå ut
til ennå flere om det fantastiske
som skjer når arabere får høre
Guds ord. Vi håper og ber at
websiden også vil være et vitnesbyrd om den store vekkelsen
som nå pågår i den arabiske
verden der tusenvis av sjeler blir
høstet for Guds rike hver dag.
www.miraclechannel.net

Kilde: www.misjon.info

■■■
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KIRKEN VOKSER I SOMALIA
Til tross for forfølgelse og drap er det stadig nye somaliere som tar i mot Jesus.

De siste månedene er det kommet
inn meldinger til flere store kristne
organisasjoner som forteller om
nye mennesker som gir livet sitt til
Jesus i Somalia.
- De siste månedene har vi fått inn
rapporter fra flere av våre partnere
i Somalia. Rapportene forteller
om nye mennesker som gir livet
sitt til Jesus. De beskriver også
hvordan somaliske kristne vokser
i troen på tross av de vanskelige
forholdene de lever under, skriver Carl Moeller i siste utgave av
Lausannebevegelsens nyhetsbrev,
Lausanne World Pulse. Moeller er
president for organisasjonen Åpne
Dører i USA.
Guds beskyttelse
Han siterer fra et brev som er kommet fra en somalisk kristen.
- Vanskelighetene skaper en kjærlighet til Gud, for nettopp i de
store utfordringene vi står overfor
lærer vi at han er vår beskytter.
Når jeg forteller andre om min tro,
kjenner jeg at jeg blir holdt oppe

av en kraft som hindrer meg i å
falle. Jeg vet at situasjonen i landet
vårt vil stabilisere seg en dag, heter
det i brevet.
Moeller forteller videre hvordan de kristne i Somalia kommer
sammen i små grupper for å studere Bibelen, tilbe Gud og be for
hverandre.
- De ber på sitt eget språk og
har sine egne åndelige sanger.
Somalierne er ikke vant til lange
taler. I stedet vil de diskutere det
de hører. Disse diskusjonene kan
ofte bli nokså temperamentsfulle,
skriver han.
Ifølge ferske beregninger er
det mellom 4 og 5 tusen kristne i
Somalia utav en befolkning på 12
millioner innbyggere. De kristne
lever under ekstremt farlige forhold der mange frykter for livet.
Men det er viktig å merke seg at
det er ikke bare kristne som lider
i Somalia. Vold og lovløshet har
preget Somalia siden president Siad
Barre ble styrtet i 1991. Landet er i
dag uten en fungerende regjering,

politistyrke eller et nasjonalt rettsvesen. Befolkningen er avhengig
av klansystemene, og mer eller
mindre offisielle islamske rettsystemer for å få beskyttelse. Graden
av beskyttelse er igjen avhengig av
klanens størrelse og styrke.
- Nyhetene som kommer fra
Somalia kan få oss til å tro at
det ikke er noe håp for denne
nasjonen. Men når Guds folk står
sammen i bønn, kan Herren gjøre
det umulige mulig, skriver Moeller.
Og denne oppfordringen går
videre: Dette er ett land som virkelig trenger bønn.
Kilde: tent.no

■■■

ETTER ÅR MED NEDGANG, ER NÅ
KIRKEDELTAGELSE PÅ VEI OPP I
STORBRITANNIA

Over en fjerdedel av alle
voksne i Storbritannia går
nå i kirken minst en gang i
løpet av året, og 15% går en
gang i måneden. Dette viser
en fersk undersøkelse fra den
kristne nødhjelps- og utviklings
organisasjonen Tearfund.

Aldersgruppene der kirkedeltagelse
har økt mest fra 2007 er for de
mellom 25-34 år, der deltagelsen
økte fra 15% i 2007 til 22% i fjor;
65-74 år som har økt fra 27 til
33%, og de over 75 år, som har økt
fra 29 til 39%.
- Dette kan bety at det å gå i
kirken er ett av høydepunktene i
familielivet, slik som til jul eller
påske, eller en gudstjeneste på
søndag eller en aktivitet i løpet
av uken. Dette er selvsagt veldig
oppmuntrende, for det viser at folk

forbinder kirken og en tro på Gud
med håp og glede, og at det regnes som en positiv måte å bruke
tiden på, sier lederen for Tearfund,
Matthew Frost, i en pressemelding.
Storbritannia har en befolkning
på nesten 61 millioner innbyggere.
71 % tilhører ett kristent kirkesamfunn, 2,7% er muslimer, 1% er
hindu og 23% står ikke oppført i
noe religiøst samfunn.
■■■
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Foto: KPK-Torbjørn Greipsland

120 pinsemenigheter uten barne- og ungdomsarbeid:

Men ungdom opplever
evangeliet som aktuelt!
Grete Andersen, ungdoms
pastor i Filadelfia pinsemenighet i Lyngdal i VestAgder, inspirerte mange på
Pinsevennenes predikant
konferanse i Oslo denne uken
med det hun fortalte fra
ungdomsarbeidet i Lyngdal.
Av: Torbjørn Greipsland
Sammen med Føbe Elise
Edvardsen, barne- og familiepastor
i Filadelfia, Oslo, kom hun med en
sterk utfordring til å ta barne- og
ungdomsarbeidet på alvor. Føbe
34

Edvardsen hadde innledningsvis
spurt om barne- og ungdomsledere
stopper med å fortelle barna at
Jesus er deres venn.
- Som barna vokser fysisk, skal de
også vokse åndelig og få åndelige
erfaringer.
I forlengelsen av hennes utfordring
sa Grete Andersen at evangeliet er
tiltrekkende for ungdom i dag.
- Men da må de få oppleve kraften
i evangeliet. I Lyngdal har vi opplevd at flere ungdomer kommer
til tro på Jesus og opplever evangeliets kraft. Stadig får vi høre om
gutter og jenter som blir frelst på
skolene. De opplever at evangeliet
er aktuelt for dem.

- Vi opplever at ungdom på eget
initiativ kommer til menighetslokalet for å be - og ber i timevis
for sine skolekamerater. Og vi
ser mange bli frelst, også av dem
som vi kanskje minst hadde ventet. De opplever Guds nærvær.
De opplever at evangeliet er ekte.
Spørsmålet er: Ungdommen er
radikale, tør vi slippe dem løs?
spurte Grete Andersen. Og fikk
tydelig ”ja” fra den store forsam
lingen ved den applaus de gav.
KPK.

■■■
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120 menigheter uten
barnearbeid
Av: Torbjørn Greipsland

Han opplyste at av de omkring 280
menighetene som er med i pinsebevegelsen, har 94 av disse færre
enn 50 medlemmer, mens seks
menigheter har over 500 medlemmer.
- Av de 280 menighetene har 120
ikke noe barne- og ungdomsarbeid. Det betyr at de kan være
borte ganske snart.
Til sine medpastorer sa han dette:
- Kom dere ut av kontoret! Bli
misjonærer – og gå med Guds
kraft! KPK.

- Mens det på 1930-tallet ble dannet 75 pinsemenigheter, menigheter som fremdeles eksisterer, ble
det på 1960-tallet bare dannet 7.
På 90-tallet har 20 menigheter og
etter tusenårsskiftet har 25 menigheter sluttet seg til pinsebevegelsen, men ikke alle av disse var
nydannede. Vi burde danne minst
5 nye menigheter i året.
Det sa pastor i Bykirken i
Tønsberg, Magnar W. Karlsen,
i et innlegg på Pinsevennenes
Predikantkonferanse i Oslo.

■■■
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Runar Haugen drifter alt av data i Troens Bevis.

Viktigst er å spre
evangeliet
Utsagnet kommer på
trønderskfra et velkjent fjes
i Sarons Dal. Runar Haugen
valgte i sin tid å jobbe i
Troens Bevis. Og her er han
fortsatt. Han er meget viktig
for at arbeidet skal kunne
drives som det gjør i dag. Vi
lever i en tidsalder der mye
av arbeidet er avhengig av
teknikken fungerer. Skulle det
bli vanskeligheter, dukker han
opp med sin behagelige væremåte og hjelper medarbeiderne. Det er flere grunner til
at han landet i Kvinesdal.
Av Sten Sørensen
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- Foreldrene mine flyttet fra
Trondheim til Kvinesdal i 1970, for å
begynne å jobbe i Troens Bevis. Det
var noen venner som hadde tipset
Aril Edvardsen om at faren min hadde
erfaring med lydbåndopptak og var
tekniker. Så han jobbet med lydbåndkopiering og senere kassettkopiering
og var med på overgangen til TV produksjon.
Vi bodde de første årene i
Lovprisningshuset ved siden av bibelskolen. Så jeg vokste opp i Sarons Dal.
Farmor flyttet også til Kvinesdal senere og jobbet en tid på kjøkkenet på
skolen. Det var også mange andre som
flyttet til Kvinesdal på den tiden for å
jobbe i Troens Bevis eller være med på
dugnad. Jeg hadde venner med forskjellige dialekter. Det er sikkert derfor
jeg beholdt litt trønderdialekt.

For hyppige stevnedelta
kere er du et kjent fjes.
Hvor lenge har du egent
lig jobbet i Troens Bevis?
- Jeg flyttet hjem til Kvinesdal
etter noen år med datautdanning i
Kongsberg og Skottland. Så ble jeg
spurt om jeg kunne hjelpe til litt
med nytt dataanlegg og overgang
til nytt giversystem i Sarons Dal.
Da trodde jeg ikke det skulle bli så
mye å gjøre, så jeg takket vel egenlig nei til fast jobb og jobbet bare
på timebasis et år. Men i desember
1995 så fikk jeg tilbud igjen og
takket ja til det. Jeg tenkte egentlig
å jobbe her bare et par år, men har
vært her siden, sier Runar med et
smil.

troens bevis nyheter - nettbutikk - www.troensbevis.no

I mars 2008 var Runar Haugen med Rune Edvardsen sammen med flere medarbeidere til kampanje i India. Da fikk
han virkelig sett arbeidet med egne øyne.
- Mine oppgaver er drift av alt
som har med data å gjøre. Vi har
jo mange avdelinger, for eksempel
avdeling for oppfølging av innfødte
evangelister, givertjeneste med eget
giversystem, produksjon av programmer for TV og satellitt, grafisk
produksjon, regnskapsavdeling osv.
Alle gjør forskjellige oppgaver så
dermed blir mine oppgaver også
varierte. Jeg blir godt kjent med
hele virksomheten og alle som
jobber her. Jeg er vel litt altmuligmann og ingen dager er like. Det
er mer enn nok å gjøre heldigvis,
sier den joviale medarbeideren.

Med din utdanning har
det sikkert ikke vært
mangel på jobbtilbud.
Hva gir det deg å jobbe i
Troens Bevis?
- Det er en jobb som jeg trives
veldig godt i, og det teller mye for
meg. Og Troens Bevis gir de ansatte
stor tillitt og frihet til å utføre opp
gavene. Det gjør at man føler man
er med å bidra mer enn om opp
gavene var mer fastlagt. Samtidig er
det noe mye mer enn det: Man er

med på å utføre den aller viktigste
oppgaven i verden, å spre evangeliet
om Jesus. En mer meningsfylt datajobb kan jeg jo ikke få!
Hvorfor er du opptatt av
misjon?
Det er tydelig at Runar liker spørsmålet. Dette engasjerer.
- Det finnes mange viktige oppgaver som man kan dedikere seg til
i livet. Men når alt kommer til alt
så er ingenting er jo viktigere enn

Du har etter hvert lang
erfaring i Troens Bevis.
Hvordan vil du beskrive TB?
- Troens Bevis er en veldig effektiv misjonsorganisasjon som hele
tiden vil videre. Vi har lite admin
istrasjon og et veldig stort kontakt
nett ute i verden, ikke minst i
de over 800 evangelistene samt
brevskolder i mange land. Med 24
timers satellittsendinger så skjer
noe via Troens Bevis rundt hele
verden hver dag. Virksomheten har
alltid holdt seg nær til visjonen og
vil fortsatt gjøre det. Jeg tror også
at utvidelsen med hjelpearbeid i
Dina Stiftelsen er riktig for Troens
Bevis. Det kjennes rett at vi også hjelper dem som trenger det, uten at det
skal gå på bekostning av misjon. Jeg
tror tvert om at misjonsarbeidet fortsatt vil vokse, ikke minst siden Rune
Edvardsen signaliserer mer samarbeid med andre i framover.
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Runar Haugen trivdes godt i India.
å spre evangeliet om Jesus. Jeg har
vokst opp i et kristent hjem og
har jo hele tiden visst hva som er
meningen med livet, hva som virkelig er den absolutte sannhet. Når
man da tenker over at millioner
av mennesker verden rundt aldri
har hørt om Jesus, så får jeg både
hjertebank og sug i magen sam
tidig, sier han engasjert.
- Det er nesten uvirkelig at så
mange ikke har hørt evangeliet.
Derfor håper jeg rett og slett at vi
som tror blir litt mindre opptatt av
vår egen kristendom og mer opptatt å gi Jesus til de unådde.
Troens Bevis er en
misjonsorganisasjon som
har eksistert i mange år
nå. Du kjenner historien.
Hvordan vil du beskrive
utviklingen i Troens Bevis?
- Utviklingen har jo vært fantastisk. Troens Bevis har alltid gått
nye veier og beholdt det som gir
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resultater. De årene jeg har vært
her så har resultatene alltid vært
større enn fjoråret. Særlig innen for
TV og satellittarbeidet så har framgangen vært stor.
Og så lover det godt for framtiden er at vi de siste årene har fått
mange yngre medarbeidere, og
det er nødvendig får å nå ut i de
tidene vi lever i nå. Internett blir jo
mer og mer viktig så der kommer
vi nok til å satse mye mer i tiden
framover.
Du nevner tiden framover.
Hvilke ønsker har du for
Troens Bevis i fremtiden?
- Jeg ønsker at visjonen for Sarons
Dal i enda større grad skal
oppfylles:
”Et inspirasjonssenter for verdens
evangelisering.”
”Et sted for fornyelse og forsoning
for alle kristne.”
”Et vitnesbyrd om at Jesus Kristus
lever.”

Det er tydelig at Runar selv er
grepet av visjonen. Han brenner
for dette arbeidet. Hos ham er det
ikke tvil om hva som skal til for
at Troens Bevis skal fortsette å se
visjonen bli nådd.
- Samtidig som det er et generasjonsskifte i Troens Bevis, med
Rune i spissen som nå har ansvaret
for misjonsarbeidet i Sarons Dal,
så er det også et generasjonsskifte
blant våre støttepartnere. Mange
har jo vært med helt fra begynnelsen og er enda aktive. Så mitt
ønske er at stadig flere av de yngre
generasjoner tar ansvar for misjonen framover med samme trofasthet som de eldre generasjoner. Der
har vi mye å lære!

■■■
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Forbønn for Sølvi
og Rune Edvardsen

Rune og Sølvi Edvardsen ble gjenstand for forsamlingens forbønn og støtte under Pinsevennenes årlige
Predikantkonferanse, som fant sted i Filadelfia, Oslo i tiden 3.-6. februar 2009.

Av Harald Mydland
Under Pinsevennenes årlige predi
kantkonferanse som arrangeres i
Filadelfia, Oslo i februar måned,
ble det denne gangen arrangert en
forbønnstund for Rune og Sølvi
Edvardsen.
To av pinsebevegelsens sentrale skikkelser; Sigmund T.
Kristoffersen, pastor i Betel
Hommersåk, og Ola Emil
Sprakehaug, pastor i Filadelfia
Ålesund, ledet forbønnen. Folket i

hele salen strakte sine hender fram
i mot paret, som nå står i spissen
for misjonsarbeidet ut fra Sarons
Dal.
Mange av predikantkonferansens
deltakere satte stor pris på denne
flotte forbønnshandlingen. En del
av de eldre mintes nok tidligere
tiders stridigheter som en gang
hersket mellom enkelte ledende
skikkelser innen pinsebevegelsen
og Troens Bevis i Kvinesdal. Dette
er heldigvis historie.

I sin korte hilsen til predikantkonferansen understreket Rune
Edvardsen viktigheten av at vi som
har fått nåde og tilgivelse, også
trenger å formidle denne tilgivelsen til våre omgivelser.
Han takket for forbønnen, og
appellerte til alle om å stå sammen
i tiden som kommer, for å stå
sterkere i arbeidet med å bringe
ut evangeliet til folk både fjern og
nær.
■■■
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GUD HAR IKKE GLEMT IRAN
Av Bjørn Olav Thune
Jeg leste meg gjennom siste
kvartals rapporter fra innfødte misjonærer i Iran. Det
var mye å dvele ved og det
måtte leses flere ganger. Jeg
kjente igjen navn på personer
jeg har møtt og delt måltider
sammen med i dette århundre. Mens jeg stort sett har
hatt gode dager på jobb og
fritid i Norge, har noen av
disse sittet i fengsler, eller
utsatt seg for fare. De har
blitt løslatt igjen, etter to til
fire måneders soning.
Jeg går selv på fengselsbesøk her
i Oslo. Disse iranske brødrene
har begått nøyaktig den samme
“kriminelle” handlingen jeg også
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gjør; for når jeg går til fengslet
og på Maritakafeen har jeg med
meg Bibelen og verdens lys, Jesus.
Ja, noen ganger har vi lystenning
også. Vi legger ikke skjul på at
Jesus er verdens lys og verdens
frelser. Både fengselsmyndigheter
og innsatte setter pris på dette
og lar oss holde på, i samarbeid
med fengselsprestene. Det blir jo
lysere i tilværelsen av slikt. Iran er
annerledes i så mate.
PIKNIK I PARKEN
I en av Irans byer samles folket for
å tilbringe fritiden. Mange har tatt
med seg lunsj og familier sitter for
å kose seg. Selv om de troende er
begrenset av loven, og det ikke er
tillatt å spre evangeliet om Jesus,
elsker de sitt folk og tar sjansen.
Denne uken skal de bruke til å
dele ut persiske nytestamenter og
Jesusfilmer i den travleste delen av
Teheran. De samles til bønn hele

uken, og endelig er dagen kommet.
Noen gleder seg, men følelsene er
blandet med uro og bekymring.
- Hva om sikkerhetspolitiet oppdager
oss, hva gjør vi da? Er det noen
som spør. En av dem virker mer
nervøse enn resten av teamet.
Den innfødte misjonæren som
er ansvarlig for evangeliseringen
beroliger alle med å si at det er
ikke annet å gjøre enn å stole på
Herren, hvis de skulle bli oppdaget
og arrestert. Det er folksomt i
parken og de vet at da er sjansen
stor for at sikkerhetspolitiet også
er i folkemengden.
VI HÅPET GUD VILLE TALE TIL
OSS
De går inn i parken to og to, og
den unge mannen som er mest
urolig og spent får gå sammen
med pastoren. På gresset sitter
en muslimsk familie som er på
piknik. De to nærmer seg og hilser
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pent på familien, presenterer seg
og spør om de kan fortelle dem
om Jesus. På tradisjonelt iransk
vis inviteres de høflig til å sette
seg ned og bli med på måltidet.
Datteren i familien tar ordet, og
den unge mannen som er ifølge
med pastoren tror først ikke hva
han hører: - Egentlig så kom vi hit
i dag, fordi vi håpet at Gud ville
tale til oss på en eller annen måte!
Han senker skuldrene og kaster
et flyktig blikk bort på pastoren,
som et øyeblikk smiler lurt tilbake
til ham. Det var som om blikket
ville si: Stol på Herren. Så mens
de spiser sammen med familien
deler mennene evangeliet om Guds
rike. Den yngste mannen får også
fortelle hva Jesus betyr for ham,
og kjenner seg så glad innvendig.
Pastoren tar fram et nytestamente
og gir det til datteren i familien
som tar imot det med stor glede.
- Jeg visste jo at Gud ville tale til
oss i dag! Gud har ikke glemt oss,
sa hun. - Han sendte dere til oss!
Familien spør om de to kan be
for dem. Etter bønnen får de vite
hvordan de kan kontakte dem
igjen, og kontakten og vennskapet
vokser.
HAR JEG IKKE SENDT DEG?
På vei videre inn i parken sier
pastoren henvendt til disippelen:
- Du ser at Gud leder oss, ikke sant,
men om noe negativt skulle skje,
betyr ikke det at Gud ikke er med
oss. Hele tiden er vi overgitt til Hans
nåde, for hvert steg vi tar trenger vi
Guds hjelp. Han forlater oss heller
ikke i vanskeligheter. Ungdommen
svarer:
- Jeg vet det står i Guds Ord, du
har jo undervist oss og fortalt om
hvordan Herren var med deg, og til
og med talte gjennom deg i fengslet.
Likevel, selv om det gikk bra nå, er
jeg likevel redd inni meg.
- Det blir jeg også, bror, men slik
har det alltid vært, husker du
Gideon som vi leste om i Dommernes
bok, kapittel 6? Vi er jo i samme
situasjon her i landet og må gjøre
mange ting i skjul. Hva sa Herrens
engel til Gideon da han gjemte seg
i vinpressen for å treske kornet?

Herren er med deg du djerve
kjempe… Gå avsted så sterk som
du er… Har jeg ikke sendt deg? Det
er det samme som familiens datter
sa til oss i dag: – Han sendte dere
til oss, sa hun! Hvis Gud velger å
sende oss til noen på et langt mindre
hyggelig sted enn parken, fordi Gud
vil tale til dem gjennom vår munn
og vårt livs vitnesbyrd, overgir vi vår
sjel til Skaperen og lar Hans vilje
skje. Du kommer aldri til å være
alene om så skulle skje. Mange vil
be for deg, bønner fra troende i alle
verdens land vil omslutte deg og gi
deg de nødvendige tegn fra Gud, så
du kan holde ut, be for dine fiender
og velsigne de som forfølger deg, slik
Mesteren lærer oss.
Troens Bevis kontaktperson
for Iran uttrykker det slik: - I
Filipperbrevet 1:14 sier Paulus at på
grunn av disse lenkene har “de fleste
av brødrene i Herren blitt oppmuntret
til å forkynne Guds Ord med enda
større mot og frimodighet.” Dette
har skjedd i Iran, for på tross av
det økende trykket mot menigheten,
vitner vi om Kristus med større
frimodighet. Han deler også noen
flere vitnebyrd om iranere som har
møtt Jesu evangelium:
KRISETIDER
“Reza” og hans kone “Mina” dro
fra Iran til et land i Europa for å
søke et bedre liv. Planen så ikke
ut til å lykkes da forretningen
gikk konkurs og andre ukloke
avgjørelser gjorde livet vanskelig.
Reza forteller:
- Våre liv og vårt ekteskap smuldret
opp. Vi kjempet for hver dag og
presset var stort. Siden vi var
religiøse forsøkte vi å gjøre de rette
tingene, men det fungerte ikke og jeg
spurte hvorfor ikke Gud hørte våre
bønner.
En dag møtte Reza en kristen
iraner i byen, som gir ham et
nytestamente og inviterer ham
til menigheten. Han våger først
ikke fortelle det til kona, slik
den spente situasjonen var der
hjemme. Likevel greier han ikke å
skjule gleden over nytestamentet
han fikk, så han forteller det til

kona, og er ikke forberedt på
responsen:
- Gud sendte den personen til
oss, sa hun. Begge to går til
menigheten og opplever sann
og ekte tilbedelse. På slutten av
gudstjenesten tar begge imot Jesus
som Herre og Frelser. Nå er begge
fast bestemte på å tjene Herren
blant iranerne. Reza sier:
- Frelsen jeg har tatt imot er så
dyrebar… Jeg må bli en som
oppsøker de fortapte.
JESU NÆRVÆR I HJEMMET
En kvinne som bodde utenfor
Iran slet med mange svake
karakterbrister og det virket
ikke som hun kom til å endre
sin livsstil. En av våre nasjonale
veiledere fulgte henne opp i lengre
tid, men så kom meldingen:
- Jeg har kunnet legge fortiden bak
meg og nå er jeg villig til å ringe
til min søster i Iran, som jeg ikke
har kontaktet på mange år. Jeg
må fortelle henne hvordan Gud
forvandlet mitt liv.
Søsteren i Iran ble så begeistret
over hva søsteren fortalte og forsto
at noe var skjedd, så hun spurte
om ikke hun kunne bli kontaktet
av noen også. I rapporten fra
innfødt misjonær er hennes første
spørsmål på telefonen referert:
- Hvordan er det mulig å bli så
forandret? Hvem er denne Gud? Jeg
vil vite mer om Ham, slik at Han
kan velsigne meg også. Etter en
nærmere forklaring om frelsens
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enkle vei ga hun sitt liv til Kristus.
Neste dag kunne hun fortelle at
Jesus kalte på henne for tre år
siden, men hun ignorerte Ham.
- Siden gårsdagens telefon har alt
blitt forandret. Jeg kan lukte Hans
nærvær i mitt hus.
Det var ordene hun beskrev det
nye liv med. Det var nok ikke
bare hun som kjente den gode
lukten av Jesus. Hennes mann
var narkoman og nå ba hun om
forbønn for ham. Søsteren hennes
hadde sagt på telefon, mens både
mannen og kona hørte på, at de
måtte elske hverandre. Derfor viste
hun ham så mye kjærlighet hun
kunne, og neste dag gikk mannen
ut tidlig om morgenen for å søke
jobb. Han fikk seg ny jobb og
nå kommer han hjem etter å ha
jobbet hardt hele dagen. Familien
får fortsatt oppfølging.
BØNN OG MIRAKLER
En tidligere narkoman og dop
selger, som nå er en troende,
opplevde et under med sin fem år
gamle sønn som var blitt syk:
- Han ble så syk at han ikke kunne
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puste og kroppen hans ble kald. Vi
trodde han var så godt som død, og
vi fikk ikke vekket ham opp. Da la
vi våre hender på ham i Jesu mektige
navn og ba om et mirakel. Mens
vi ba begynte han å røre på seg og
varmen kom tilbake i kroppen. Jesus
er den levende Gud, det er kraft i
Hans navn. Han ga oss sønnen vår
tilbake.
TAKK OG FORBØNNER
Iranerne kommer med en
innstendig appell om forbønn:
- Be med iver for beskyttelse av de
trofaste troende, som med mot og
håp, hjelper menighetene til å vokse
i Iran.
- Be for iranske kristne at de vil
erfare Guds iboende nærvær og kraft
hver dag som de tjener Ham.
- Be om at mange vil fortsette å gi
respons på budskapet om frelse
Vi ønsker også å rette en STOR
TAKK til alle som ber og støtter
oss, skriver iraneren til slutt. - Vi
tror også at dere vil bli oppmuntret
over å se hvordan Herren bygger sin

menighet blant iranere. Det skjer
både i Iran og blant iranere i eksil.
Mange liv forvandles ved Guds
nåde og kraft.
- De historiene vi forteller, er for at
dere skal glede dere sammen med
oss og be for oss. Vår Gud lar seg
ikke begrense av en menneskeskapt
regjering og vi kan se hans hånd i
vårt land, og vi ser fram til enda mer
av hans gjerninger dette året.
Redskapene er mange, som
internett sider og Tv-program på
språket farsi. Mange vokser inn
i et personlig forhold til Kristus
via dette. Hvis noen vil sjekke
nærmere på engelsk og farsi kan
dere klikke på våre websider på
www.222ministries.com. Nye sider
for ungdom og familier har blitt
lagd nylig. Del gjerne websidene
med iranere som du har kontakt
med der du bor, avslutter vår
kontakt. For mer informasjon om
222 TV, besøk
http://www.222tv.om

■■■
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VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE!
Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også!
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FEVANG A/S
KJØP / SALG
OG UTLEIE AV
EIENDOMMER
TLF. 32 27 49 00

Støtter Troens Bevis
sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS
Kongsberg Papir Engros er grossist på
forbruksvarer innenfor:

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

40% av vårt overskudd går uavkortet
til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros
Askeladden 4
3614 KONGSBERG

Ønsker din bedrift å
støtte misjonen og
samtidig handle til
fornuftige priser.
Ta kontakt. Vi
sender katalog.

Tlf. 32 72 85 80
Fax: 32 72 85 81
www.k-p-e.no
E-mail:
kbg.papirengros@
tiscali.no

VI HJELPER DEG
...Har du en

MED:
Regnskap, lønn,
fakturering, skatt og
bedriftsrådgivning

forretningsidè?...
www.aider.no
...din

Autorisert regnskapskontor
sparringspartner...
Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal

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

Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis
Verdens Evangelisering i arbeidet for
å nå du de unådde med evangeliet.

www.klimasystem.no
Tlf: 37 25 78 00

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.-

KAN FÅ TROENS
STEAudDU
STØTTEPARTNERE!
& Øyvind
Gloslie
BEVIS
GRATIS
HVER

KONTAKT
35
222
s på 38Telefon
35MÅNED,
75+47
00 913
for
støtteannonse
foronomi-deler
ditt firma også!
OSS. SE SIDE 3.
Øk
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Økonomi-deler

E

Vi støtter
misjonen
til unådde
folkeslag

Selvstendige Herbalife Distributører

Støtter Troens Bevis
sitt misjonsarbeide

KONGSBERG PAPIR ENGROS

Økonomi-deler
AS
69 10 23 00
www.okonomi-deler.no

Vi støtter

Teorikurs
både i Songdalen og
Kristiansand
Trafikklærer: Jan Noreid
Mobil: 922 14 419
Kontor: 38 10 04 00
Privat: 38 01 32 77

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

●
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Hodeskallestedet - den
berømte fjellformasjonen
som har form som en
hodeskalle med tydelige
øyne, nese og munn.

GORDONS GOLGATA DEN VAKRE GRAVHAGEN
I JERUSALEM
Av Harald Mydland
Troens Bevis Mars 1999
«De førte så Jesus bort. Han
bar selv sitt kors og gikk
ut til det stedet som heter
Hodeskallestedet, på hebraisk
Golgata. Der korsfestet de
ham». (Joh 19:17-18)
HODESKALLESTEDET
De fleste som drar på pilgrimsreise til Det Hellige Land, legger gjerne et besøk i Gordons
Golgata inn som en naturlig del av
programmet,
Fram til slutten av 1800-tallet var det området katolikkene
hadde påberopt seg i mange århundrer, stedet de fleste forbant med
Golgata, eller «Hodeskallestedet»,
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hvor Jesus ble korsfestet. Men i
1890 begynte en kristen engelsk
vitenskapsmann ved navn Gordon
å lete etter Golgata og Jesu grav
utenfor den gamle byporten i
Jerusalem. Han fant der et knudrete
fjell med form som en hodeskalle,
med tydelige øyne, nese og munn.
Etter tradisjonen ble dette stedet kalt Hodeskallestedet, fordi
fjellets topp ble benyttet til å
steine folk til døde, for deretter å
styrte dem utenfor for å bli knust
ved foten av fjellet. Betegnelsen
«Hodeskallestedet» kommer derfor ikke først og fremst av fjellets formasjon, men på grunn av
hodeskallene som ble liggende ved
fjellets fot. I følge tradisjonen var
det et steinbrudd her, hvor man
brøt ut stein som ble benyttet for å
bygge byen.

Høyden er forøvrig begynnelsen
på Moria-fjellet, hvor Abraham ble
bedt om å ofre Isak, men hvor han
i stedet ofret et lam, en profetisk
handling som peker fram mot Guds
fullkomne offerlam: Jesus Kristus.
Navnet Moria er hebraisk for: «Gud
forsørger.» Gud ville selv sørge for
offerlammet og Abraham kunne derfor spare sin kjære sønn.
HAGEN MED GRAVEN I BERGET
«På det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage. Og i hagen var
en ny grav, som ingen ennå var lagt
i. Der la de da Jesus, fordi det var
jødenes beredelsesdag, for graven var
nær ved». (Joh 19: 41-42)
Gordon lette videre og fant en
hage nær ved, slik Johannes skriver
i sitt evangelium. I hagen fant han
en grav. Graven var bygd for en
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Aril Edvardsen med reisefølge på besøk i Gordons Golgata påsken 1998. Her utenfor den tomme graven.

«Jesus Kristus - erklært ved makt
å være Guds veldige Sønn ved
oppstandelsen fra de døde» står det
på dette skiltet. (Rom 1:4)

rådsherre, som ble lagt i spesielle
graver, også dette i overensstemmelse med Skriften som sier at den
rike mannen: Josef fra Arimatea,
gikk til Pilatus og ba om å få Jesu
legeme, hvoretter Pilatus befalte at
legemet skulle gis til den rike mannen. Evangelisten Matteus skriver:
«Josef tok da legemet og svøpte det i
rent linklede, og la det i sin nye grav
som han hadde hogd ut i berget. Så
rullet han en stor stein for inngangen
til graven, og gikk bort».
(Matt 27:59-60)
Inne i graven ved Gordons
Golgata finnes det tre gravplasser.
To av dem, den midtre og en av
sidegravene, ble i følge arkeologene, ikke ferdiglaget. Jesus kan ha
bli lagt i den ferdige graven. Hvis
dette medfører riktighet, ble de
andre to aldri ferdiglaget nettopp
fordi dette ble Frelserens grav.
Åpningen til graven har vært
halvparten av dagens, på grunn av
at det har skjedd en sprekkdannelse som har resultert i større
åpning. Årsaken til dette kan være

jordskjelv. Vi vet jo at det skjedde
store rystelser og jordskjelv, idet
Jesus døde på Golgata:
«Men Jesus ropte igjen med høy
røst og oppga ånden. Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og
ned. Og jorden skalv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av
de hensovede helliges legemer stod
opp». (Matt 27:50-52)
Graven ved Gordons Golgata
ble forøvrig ødelagt i det første
århundre av den romerske keiser,
Hadrian, som forfulgte de kristne
på grunn av deres stadige besøk
til graven. Ved åpningen av graven
finnes et anker hogd inn i fjellet,
et jødisk symbol, som bekrefter at
dette har vært en jødisk grav. Det
fins også et dåpsbasseng like utenfor graven som de første kristne
brukte.
DEN STORE VANN-SISTERNEN
Den iherdige vitenskapsmannen,
Gordon, gjorde et annet interessant
funn i hagen. Han fant nemlig en
diger brønn, eller vann-sisterne.
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Sisternen er målt å romme til
sammen 1 million liter vann, og
er den tredje største brønnen i
Jerusalem. Det antas at sisternen
ble benyttet som vannforsyningskilde for hagen, hvilket den fremdeles gjør den dag i dag.
Ved inngangen til hagen fantes
dessuten en vinpresse, et annet
tegn som tyder på at dette virkelig
har vært en hage på dette stedet. I
dag utgjør gravhagen ca. 4 mål.
KORSFESTET UTENFOR BYEN
Jesus ble som kjent korsfestet
utenfor bymuren i Jerusalem.
Pilatus hadde skrevet en innskrift
på korset hvor det sto: «Jesus fra
Nasaret, jødenes konge». (Joh 19:19)
I følge evangelisten Johannes
var det mange av jødene som leste
denne innskriften, fordi: ... «stedet
der Jesus ble korsfestet, lå nær byen.
Og innskriften var på hebraisk, latin
og gresk. (Joh 19:20)
I følge den kristne tradisjon har
Golgatahøyden alltid blitt betraktet
som stedet hvor Jesus ble korsfestet, og vi har mange kjente salmer og sanger som peker hen på
høyden. Men like fullt må vi innrømme at Bibelen ikke sier et ord
om at korsfestelsen fant sted på en
høyde. Tvert imot tyder Bibelens
ord, for eksempel: ”..innskriften på
korset kunne leses av mange jøder”
(Joh 19:20), og: ”de som gikk forbi
spottet ham” (Mark 15:29). Dette
forteller at korset mest sannsynlig
må ha stått ved veien.
Med bakgrunn i dette, sammenholdt med tradisjonen som sier
at hodeskallene ble liggende ved
foten av det knudrete fjellet, og
at hovedveien til Damaskus også
passerte forbi her, vil de britiske
pastorene som i dag guider deg
gjennom Gordons Golgata, fortelle
at Jesus sannsynligvis ble korsfestet inntil fjellets fot.
GRAVEN ER TOM
«Men på den første dagen i uken
kom Maria Magdalena tidlig til
graven, mens det ennå var mørkt.
Hun så da at steinen var tatt bort fra
graven». (Joh 20:1)
Langs den åpne graven i
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Idylliske motiver fra gravhagen. Stillheten og freden er til å ta og føle på.
Gordons Golgata finnes en renne,
hvor steinen ble ført og plassert
foran inngangen til graven.
Arkeologene kalkulerer med at
steinen som har vært benyttet her,
må ha veid omkring to tonn. Ikke
rart at kvinnene var bekymret
for hvordan de skulle få fjernet
steinen. (Mark 16:3)

Steinen var imidlertid ikke noe
problem for engelen, som kom
kvinnene i forkjøpet denne
historiske påskemorgenen i
Jerusalem, hvor strålene fra den
første morgensolen allerede skinte
inn i den tomme graven, fordi
frelseren hadde stått opp.«For det
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var umulig for døden å holde ham
fast.» (Ap.gj. 2:24)
Det viktigste for oss i dag er
ikke å føre bevis for hvorvidt
Gordons Golgata med den
tilhørende hagen, i virkeligheten er
stedet hvor Jesus ble korsfestet og
gravlagt i følge skriftene.
Kanskje Jesus endog ville det
skulle være slik: at folk ikke med
nøyaktighet skulle vite hvor han
ble korsfestet og gravlagt. Da ville
de komme og tilbe en tom grav og
det er jo ikke meningen. Frelsen
ligger ikke i det å tilbe hellige
steder, men å kjenne Frelseren:
«For det finnes ikke frelse i noe
annet navn under himmelen, gitt
blant mennesker, som vi kan bli frelst
ved».
Men når det er sagt vil nok de
fleste som har besøkt Gordons
Golgata, være enige om at stedet
har en atmosfære av fred og stillhet
som du ikke finner så mange
andre steder på denne jorda. Og en
annen vesentlig ting som i all fall
er sikkert:
GRAVEN ER TOM!

■■■
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Miniplaneten 2-4 år, Barneplaneten 5-9 år, Kidz Planet 10-12 år, Youth Planet 13-16 år, Mission Planet 17 +.
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