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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

Aril Edvardsens brevkurs 
”Det nye liv” er et  
veldig effektivt og  
grundig verktøy til opp-
følging av nyfrelste etter  
kampanjer. Mer enn  
4,5 millioner mennesker 
på alle kontinenter har 
til nå gjennomført kurset 
og mange er i dag 
bekjennende kristne.  
Du kan lese mer om 
brevskolenes arbeid i 
dette TB nummeret. 

I august i år drar Rune 
Edvardsen med team til 
Indonesia for å arrangere  
en musikkfestival. 
Samtidig skal det også 
opprettes en ny brev-
skole i det hovedsakelig 
muslimske landet. Vi  
skal nå gå i gang med å  
trykke opp 50 000 brev-
kurs og til dette trenger  
vi din hjelp. Vil du være 
med og støtte vår nye 
satsing i Indonesia? 

Nå starter vi opp en ny 
brevskole i Indonesia

Nå skal ungdom i Indonesia nås med evangeliet gjennom musikkfestivaler.

Sammen kan vi forandre denne nasjonen  
og vinne menneskene for Jesus!
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TROENS BEVIS

Forsiden: Brevkurset er evangelisten som kommer fram overalt - til og med på  
lukkede steder. Denne unge mannen har akkurat fått utdelt brevkurset “Det nye 
liv”. Han er innsatt i et overfylt afrikansk fengsel med dårlige forhold og lite å ta 
seg til. Brevskolene våre deler ut tusenvis av brevkurs blant fanger; når de møter 
Jesus er det ofte begynnelsen på et nytt og forandret liv som allerede starter innen-
for murene. Les mer om brevskolens arbeid  i dette nummeret av TB. I dette  
nummeret deler også Rune Edvardsen tanker fra sin dagbok.
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Nå starter vi opp en ny 
brevskole i Indonesia
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SOMMERSTEVNE 
MED OppLEVELSER

LEDER

Det nærmer seg sommerstevnet i 
Sarons Dal. Med forventing ser vi 
fram til sommerens stevne. Vi tror 
det blir et stevne som kommer til å 
gi inspirasjon og gode opplevelser 
til mange. 

Få stevner har gitt så sterke signaler 
til kristenheten som sommer- 
stevnene i Sarons Dal. Opp gjennom 
årene har det vært et viktig  
samlingspunkt for kristen-Norge 
der tusener er blitt inspirert og 
fornyet.

Sommerstevnene har bidratt til 
sterke opplevelser for hele familien, 
og slik ønsker vi at det fortsatt skal 
være.

Jeg husker som ung gutt at jeg 
dro til sommerstevnene i Sarons 
Dal. Første gang reiste jeg med 
min bestemor. Vi lå sammen i telt 
og hadde som naboer tusener av 
andre. Det ble en særegen atmos-
fære. Men det som gjorde sterkest 
inntrykk på unggutten var den 
sterke atmosfæren i møtene i  
stevnehallen. Forkynnelsen 
som var dynamisk, og ettermø-
tene som var preget av et sterkt 
Gudsnærvær, gjorde uutslette-
lige inntrykk på unggutten! Man 
ble preget av møtene i lang tid. 
For mitt vedkommende satte det 
kursen for resten av livet. Derfor 
har Sarons Dal fått en helt spesiell 
plass i mitt hjerte.

Det var sus i hallen da Aril 
Edvardsen, Tom Erlandsen, 
Morgan Kornmo, Åge M. Åleskjær, 
Asbjørn Johansen – og mange, 
mange flere talte Guds Ord. Det 
var dynamiske samlinger hvor en 
hadde opplevelsen av at en var 
akkurat på rett sted til rett tid. 

Selv bar jeg på et forkynnerkall 
som ung gutt. Og det var ingen 
tvil: Jeg ønsket å bli en forkynner 
som Aril Edvardsen, Tom Erlandsen 
eller Morgan Kornmo. Disse ble 
forbilder og noe en kunne strekke 
seg mot. Jeg fant jo snart ut at det 
var vanskelig å rekke opp til disse 
forkynnerne, men de ble viktige 
forbilder for meg. 

Det er mange som har fått sine 
drømmer i Sarons Dal. I Sarons 
Dal fikk man nemlig lov til å tenke 
litt større enn det som var vanlig i 
hjemmemenigheten. Nettopp det 
var befriende deilig. Janteloven ble 
nemlig ikke praktisert i Sarons Dal. 
Der fikk vi høre om en Gud som 
hadde store planer og som ville 
bruke sitt folk til store ting! Ikke 
typisk norsk – men typisk nytesta-
mentlig. 

Noe av den ånden som virket på 
både barn, ungdom og voksne, 
ønsker vi skal råde fortsatt under 
sommerstevnene. Vi ønsker at hele 
familien skal få møte Gud og gjøre 
sine opplevelser med Ham.
De senere årene er det blitt satset 

sterkt på den unge generasjonen. 
De forskjellige Planetene med 
ulike tilbud til barna og tenår-
ingene, er noe som gjøres for å 
investere i den unge generasjonen. 
Vi tror disse tilbudene er viktige 
for å tenne de unge. For dersom 
ikke barna og de unge trives, har 
vi gjort en for dårlig jobb.  

Det blir jo spesielt å samles til det 
første sommerstevnet uten Aril 
Edvardsen. Han har vært symbolet 
på Sarons Dal og den viktigste 
jordiske personen under stevnene. 
Som grunnlegger, inspirator og 
visjonsbærer hadde han en sær-
egen plass i Sarons Dal. Plassen 
hans blir savnet!

Men stevnene går videre i Aril 
Edvardsens ånd. Han så seg ikke 
tilbake. Fortiden brukte ikke Aril 
Edvardsen mye tid på. Han speidet 
alltid framover. Han var målrettet. 
Mest av alt brant han for at  
mennesker skulle bli frelst. Aril 
Edvardsen vil for alltid bli husket 
som evangelisten som hadde en 
lidenskapelig brann: Han ønsket å 
nå de kirkefremmede med evange-
liet. Nå er stafettpinnen tatt over 
av neste generasjon. 

Velkommen til et nytt sommer- 
stevne! Det blir et sommerstevne 
med opplevelser i år også!

�

Av Sten Sørensen, redaktør.

■■■
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I mars var Rune Edvardsen på 
en reise i Indonesia for å plan-
legge høstens kampanjer i landet, 
og videre til Afrika og det krigs-
herjede Kongo. Her er deler 
han noen tanker og opplevelser 
fra denne turen med lesere av 
Troens Bevis.

14. mars:
Jeg sitter på flyet mellom Jakarta 
og Bangkok med mange tanker i 
hodet. Jeg har nettopp vært sam-
men med kristne brødre og søstre 
i Indonesia, som er redde for sine 
liv. De har måttet bakke ut, og tør 
ikke stå frem for Jesus. De er redde 
for å bli forfulgt sammen med sine 
barn og familier. Vi planlegger 
kampanjer i Indonesia. For å få til 
dette i byene, må vi bruke profe-
sjonelle, sekulære arrangører. Mens 
jeg sitter og lytter til arrangørenes 
forklaringer, går tankene mine 
hjemover til vår egen hverdag. 

Jeg leste nettopp gjennom noen 
nettaviser med leserinnlegg mot 
det ene og det andre. Tankene går 
da til de som er av en annen tro, 
og som enkelte mener må bryte 
med sin kultur og sin tilhørighet 
for å heise flagg. Og dette skal de 
gjøre for å tilfredsstille uvitenheten 
blant oss som ikke selv opplever 
forfølgelse eller har noen som helst 
bekymringer rundt vår trosutø-
velse. Er det å svikte Jesus, å ikke 
våge å dø for evangeliets skyld? Er 
det kompromiss misjonærene gjør 
seg skyldige i, når de evakuerer i 
krigsområdene under konflikter? 
Er det galt å være Messiastroende 
jøde, muslim eller hindu, i frykt 
for sitt liv? Det er større synd å 
snu dem ryggen!

Verden er ikke på noen som helst 
måte lik Norge eller USA i reli-
giøs sammenheng. Vi er en liten 
promille som er så opptatt av vårt 
eget, mens en hel verden dør uten 
hjelp og frelse. Vi er opptatt med 

innvandring og religionspåvirk-
ning. Noen kritiserer sosialistene 
og regjeringen for avkristning av 
Norge. Noen tror at høyresiden vil 
ha et riktigere livssynstilbud enn 
dagens regjering. Noen tror at Siv 
Jensen vil redde Norge.

Det er kjærlighet og medfølelse og 
det å dele som vinner frem. Hvem 
av disse gruppene er vi skeptiske 
til? De er Guds utvalgte barn. De 
inngår alle i Guds plan og er alle 
kalt til evig samfunn med Gud den 
Allmektige i Himmelen. Vi som 
har funnet frelse og den genuine 
kjærlighet i Gud, må ha en kjærlig 
ånd og jobbe for rettferdighet på 

jord. Vi er kallets mottakere, kalt 
til å vinne verden med Jesu kjær-
lighets evangelium. Unnfallenhet 
er noe av det verste. Jeg tenker 
på pastorene som slo blikket ned 
i Indonesia da de ikke våget å stå 
frem. Jeg forstod dem. Våre egne 
menigheter sliter med motivasjon og 
ledelse, utbrenthet og mye annet. 
Hva er det som skjer? Det var lett 
for meg å si at vi må ta sjansen 
og forkynne frimodig, for jeg kan 
reise hjem til mitt trygge Norge. 

EN DAG I JAKARTA
I Jakarta tar jeg meg en spasertur 
for å tenke. På gaten ligger en  
10 år gammel gutt. Rundt om er  

Fra Rune Edvardsens dagbok:

TaNKEfULLE DagER I mITT LIV

Rune Edvardsen i Indonesias hovedstad Jakarta.
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skyskraperne bevis på en invester- 
ingsvilje uten like. Allikevel lig-
ger han der uten noe sted å bo. 
Rett bortenfor ligger en kirke med 
100.000 medlemmer. Pastoren har 
planer om å bygge Jakartas høyeste 
bygning om fem år. Jeg setter meg 
ned ved gutten og tenker: ”Lurer 
på om bygningen vil rekke ned 
til denne lille fortapte sjelen som 
ligger her?” Sikkert ikke. Tusener 
av kirkegjengere har passert ham 
hundrevis av ganger. Lurer på om 
noen har satt seg ned her før? 
Sikkert ikke. Jeg kan ikke kom-
munisere med ham annet enn med 
smil og hender. Han er ikke redd 
meg, men ser rart på meg. Jeg  
forsøker å peke mot kirken om 
han vil gå dit. Da peker han på 
beina uten sko og klærne sine som 
er i filler, og rister på hodet. 

Det minner om første gang jeg 
var i Indonesia som tiåring, og 
første gang jeg hjalp en fattig gutt. 
Minnene strømmer på. Da kjøpte 
jeg en sekk ris til ham for de  
pengene jeg hadde spart til racer-
bane. Nå er det ikke en racerbane 
jeg forsaker ved å dele noe med 
ham. Jeg kjøper litt mat til ham og 
sandaler til de skitne føttene. Når 
jeg går videre smiler han og jeg ser 
en tåre i det ene øyet. Jeg går. Han 
blir igjen. 
 
Tilbake til avisinnleggene. Hvilke 
horisonter har vi? Hvilke mål er 
viktige? Er oppdraget helt glemt i 
Norge i dag? Kjære redaktører som 
har spalteplass. Fortell oss hva 

som er virkeligheten på vår jord. 
Hjelp oss til å se og gjøre det vi er 
kalt til. 2,6 milliarder mennesker 
har ennå ikke fått vite at Jesus har 
gjort ferdig frelsen for dem.

15. mars:
PÅ VEI TIL KONGO
Verden har glemt Kongo igjen. 
Samme drapstall, samme dødstall, 
samme antall voldtatte, samme 
korrupsjon. Alt er ved det samme! 
5,3 millioner har dødd de siste 
fem år sier FN. Hallo! Alle som 
ikke inngår kompromisser! Hørte 
dere det? Sudan, Irak, Bangladesh, 
Indonesia, Zimbabwe, Israel, 
Midt-Østen. Millioner forsvinner 
foran øynene våre. Det er mulig 
saken vil være snudd en dag. Det 
er mulig disse en dag vil ha alt og 
vi ikke vil ha noen ting. Da vil de 
kanskje sitte og se på oss dø, sulte 
og pines. 

Jeg skjemmes litt i dag. Norge 
nektet å ta inn en av mine venner 
fordi han var kongoleser. Ikke bare 
Norge, men Schengen. Det måtte 
sendes brev til alle landene med 
forespørsel om de ville ta imot min 
venn. Så satt noen med en penn 
og skrev et nei. Etter at de skrev 
nei, gikk de hjem til familien sin 
og tenkte ikke mer på det. Det var 
et menneske som trengte trygghet. 
Men ingen adgang til tryggheten 
her, nei. Bli der nede og dø om du 
må. Det minner meg om Pontius 
Pilatus. Også han skrev og vasket 
sine hender. 

Vår utenrikstjeneste og bistands-
folk er helter i denne verden. Det 
er en flott innsats som legges ned 
fra Norge. Norge har verdier og er 
et eksempel for stater rundt den 
ganske jord. Be for dem som er 
våre ledere og som tar beslutninger. 
Vi skal vinne frem med vennlighet 
og kjempe for rettigheter og 
meninger gjennom de kanaler 
vi har. Jeg er stolt av å være fra 
Norge.

Denne gang er det problemer blant 
de kristne som drar meg til Kongo. 
Noen kom som misjonærer, men 
etterlot seg splittelse. Er det ikke 
nok krig og uenighet i verden? 
Skal vi være lik verden? Nei, ikke i 
følge ordet. ”Så fred og samling, da 
står ingen imot oss. Verden vil tro 
at Gud sendte Jesus da.” (Joh 17). 

Jeg kjenner til mye i Kongo, fordi 
jeg har vært i kjernen av konflik-
tene, møtt ledere på begge sider. 
Jeg har sett det meste. Gud elsker 
disse menneskene og vi må være 
aktive der kampene står. Der folk 
møter evighetens port daglig. 
Frelse til verden!

Sist jeg var i India registrerte vi 
ca 10.000 nye i to byer som søkte 
frelse. 24 nye menigheter ble  
startet i områder med terrorister og 
fanatiske grupper. Jesus lyser klart. 
Ingenting står seg mot Ham. Der 
Han kommer til blir det forand-
ring. Ingen, selv ikke Humanetisk 
Forbund, kan finne feil på Jesus. 
Selv om vi, hans etterfølgere, har 

Kontrastene er store mellom Jakartas skyskrapere og forholdene i slummen på gatenivå
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feil i bøtter og spann. Men det 
endrer ikke noe. En dag kommer  
sannheten oss i møte. Da vil  
ethvert kne måtte bøye seg. Til og 
med mine egne. Verden trenger 
håp, sannhet og kjærlighet. Vi har 
dette i våre hender, gitt som gave 
til hele verden. Til alle og enhver. 
Til alle uansett religion, politisk 
side eller tro. 

VALGET ER INDIVIDUELT. Den 
dagen hjelper det ikke hvem du 
gikk sammen med, bodde sammen 
med, ble født av, var medlem 
hos eller hvor du kom ifra. Nei, 
bare du, med dine egne valg og 
standpunkter kan avgjøre utfallet. 
Hvilken frihet. Hvilken mulighet, 
Hvilken tillit vi har fått.

16. mars:
GLEM ALDRI DE UNÅDDE OG 
DE SOM TRENGER VÅR HJELP
Tilbake i Nairobi, Kenya. Jeg sitter 
med et kjent ansikt foran meg. 
Har sett ham i militært utstyr med 
stor sikkerhet dirigere sine folk, og 
med selvsikkert blikk stirre meg i 
øynene der i rebellenes territorier. 
Nå møtes vi igjen, denne gangen 
farer de samme øyne rundt med 
usikkert blikk. Han studerer hver 
person som entrer Thorn Three 
Café. Han er ikke trygg lenger, 

han er redd for å bli gjenkjent av 
Rwandas folk som er etter ham. Vi 
snakker mye sammen de to dagene 
vi tilbringer i fellesskap. Han går 
hver dag til Nairobi Pentecostal 
Church og søker ro der. Etter dype 
samtaler om Kongos historie og 
framtid, drar vi til en kristen bok-
handel for å kjøpe studie-bibel til 
general Laurent Nkunda, som ennå 
er i arrest i Rwanda. Flere beskjeder 
og noen gaver skal overleveres når 
jeg treffer hans kone en dag senere.

Jeg er overbevist nå. Fra nå av kan 
jeg ta hvilken kritikk som helst. 
Kongo er komplett på tur ned om 
ikke et skifte finner sted. USA og 
andre legger nå press på Kongos  
president  Joseph Kabila. For litt 
siden avsatte han lederen for  
parlamentet. Beslutningen om å la 
Rwanda entre Kongo var kun gjort 
ved bestikkelser og ikke gjennom 
lovlige vedtak. Det var den avsatte 
parlamentslederen som skapte 
Kabila. President Paul Kagame i 
Rwanda er redd for en stor og  
tydelig tutsi-leder i regionen. 
Derfor ble Nkunda arrestert. 
Nkunda har støtte i 60 % av 
befolkningen i Rwanda. Internt i 
landet har de fått et kjempe- 
problem. Arrestasjonen var ulovlig, 
og topp advokater i Rwanda jobber 

med saken. De er også Nkundas 
venner. Etter å ha blitt kjent med 
den virkelige situasjonen og grup-
pene der, er bildet mitt blitt totalt 
annerledes. 

Det er skandaløst feil det den 
internasjonale presse formidler. 
Total bom. Og med politikere som 
ikke ser hva som skjer, må det gå 
galt før noe kan endres. Jeg lurer 
på hvilket system som følges for å 
finne ut av ting? Det kjøpes stem-
mer og beslutninger. Kongos regje-
ring har alltid millioner av dollar 
til kjøp av folk, men ikke ett øre til 
sine landsmenn.

Kineserne er kommet. Angola tok 
nettopp tre nye diamantområder 
i Kongo og president Kabila gjør 
ingenting. Er det fordi de er  
sammen om det? Jeg kjenner bare 
en spenning, for det var ikke til-
feldig at jeg møtte Nkunda. Det er 
noe der fremme. Når et nytt Kongo 
skal bygges er det noe Gudgitt som 
skal skje. Mens vi sitter der på 
Thorn Three Café i Nairobi ser jeg 
plutselig frykt i min venns øyne. 
En høytstående rwandeser med 
følge slår seg ned ved siden av oss. 
Min venn forteller hvem denne 
mannen er. Men heldigvis er han 
opptatt med sitt følge. Så vi betaler 

Rune studerer Bibelen sammen med general Laurent Nkunda i Kongo. To dager etter dette bildet ble tatt, ble Nkunda 
tatt i arrest av rwandesiske myndigheter. Mannen til høyrer er Michael Kabutu, Troens Bevis-medarbeider i Kongo.
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og går et annet sted. Nkunda  
bruker tiden i arresten til bønn og 
studier av Bibelen og lederskap. 
Jeg kjøper en riktig flott Bibel til 
ham og en sangbok med kristne 
sanger. Du synes kanskje det er 
merkelig alt dette, men slik er det 
altså.

På den nye kafeen vi besøker  
dukker plutselig president Kagame 
opp på BBCs Hardtalk på TV. Han 
sitter der og lyver om at Nkundas 
familie får besøke ham og at det 
jobbes med saken. Vi smiler. 
Nkundas familie har gjennom 
advokater forsøkt i to måneder å 
treffe ham. Kagame skal visst være 
en av Rick Warrens gode venner  
i USA. Han driver sin ledelse 
etter Warrens Purpose Driven 
Leadership. Kanskje burde Warren 
sjekke sin disippel litt nærmere. 
Kagame har gjort mye bra for 
Rwanda etter folkemordet i 1994.  
Før det var han rebell som Nkunda, 
som han fikk hjelp av i 1994. 
Nkunda er meget populær blant 
Rwandas og Kongos befolkning, 
i store områder. DET ER ALLTID TO 

SIDER AV EN KONFLIKT!

Jeg sitter sammen med noen  
venner på hotellet og plutselig  
kommer en hyggelig kar bort og 
sier: ”Er ikke du Rune Edvardsen?” 
Der står  Oslo Kristne Senters 

misjonsleder som er på konferanse  
med Peter Youngren. Rett etter 
kommer Peter gående og vi slår 
av en koselig prat. Om pappa, 
Indonesia, Afrika. Veldig hyggelig. 
Peter Youngren og hans team gjør 
en fantastisk innsats for sjelers 
frelse i verden. Be for dem.

17. mars:
KIGALI 
Lander i Kigali, Rwanda, etter en 
times flytur fra Nairobi. Her venter 
biskop Enok (Troens Bevis sin 
samarbeidspartner) og Peace og 
Fritjof fra organisasjonen ”Assist 
Rwanda”. Peace er kusinen til 
president Kagame og har en fantas-
tisk fin organisasjon for ungdom 
i Rwanda. Hun er gift med norske 
Fritjof og har bodd mange år i 
Norge. Peace gikk tidligere ærend 
for meg til Nkundas kone med litt 
hjelp. Vi får en fin prat, men tiden 
går og vi må kjøre mot Goma, 
Kongo. Turen er litt ny for meg. 
Jeg har kjørt her mange ganger 
siden 1999, men nå er Rwanda 
som et helt nytt land. Nye veier 
og masse utvikling. Spennede. 
Kagame har da gjort en fantastisk 
jobb her. Hvem ville klart det han 
har gjort? Ikke mange. Så utfor-
dringen blir nå å styre et moderne 
Rwanda.

Fra Kigali stopper vi i Gisenyi der 

Elisabeth Nkunda oppholder seg 
med sine barn. Vi har med en flott 
bibel til hennes mann og får en 
flott samtale i stua i huset hvor 
hun er. Litt lenger oppe i lia sitter 
mannen i arrest. Hun har ikke sett 
ham siden han ble arrestert. Hun 
forteller om sin situasjon. Det er 
langt fra samme syn på saken  
mellom de som har fanget ham og 
de som sitter fanget. Men det er vel 
ikke annet å vente. Det sitter en 
gruppe menn utenfor huset og  
passer på. Elisabeth er Nkundas 
andre kone. Hans første kone 
døde. Derfor har han to eldre 
tenåringsdøtre med første kone,  
og mindre barn med Elisabeth. 
Hun er liten og sped. Men det må 
bo mye i henne, tenker jeg mens 
jeg sitter i sofaen deres. Etter 
denne dagen er jeg enda mer  
overbevist om at verdenspressen 

Rwandas president Paul Kagame sammen med Aril Edvardsen under en  
kampanje i hovedstaden Kigali i 2001.

Rune møtte Nkundas kone Elisabeth 
i Gisenyi.

Rwanda har hatt en voldsom  
utvikling under Kagame. Her fra 
byggingen av ny vei mellom Kigali 
og Gisenyi.
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ikke har peiling. Heller ikke de 
som forhandler om fred. Nkundas 
parti, CNDP, er over alt i hele 
regionen. De venter bare på signa-
let. De forteller at president Kabila 
er i Goma og drøfter amnesti for 
Nkunda og CNDP-deltakelse i 
regjering i fremtiden. For noen 
dager siden avsatte han sin egen 
parlamentsleder. Hvor går denne 
mannen? Mens jeg sitter der ten-
ker jeg på hva jeg egentlig har gitt 
meg ut på. Peace i Rwanda gav 
meg et hint om ikke å være så 
tydelig, for det kan være farlig. Det 
er mulig det er farlig, men det går 
jo ikke an å bukke og nikke når 
det går den gale veien. Da blir det 
aldri bedre.

Elisabeth forteller meg at Laurent 
setter stor pris på vennskapet vårt, 
og han spurte mye etter meg den 
tiden han hadde egne partifeller 
rundt seg. Nå er det kun rwan-
diske soldater som passer på han. 
En advokat hadde møtt ham for 

noen uker siden og da var han i 
god form. Moren til Nkunda ville 
treffe president Kagame da han var 
i Gisenye. Men hun ble holdt borte 
med makt, i ni timer, til han hadde 
dratt igjen. Enok gjør en fin figur. 
Han kjenner godt til alt dette. 
Hans far ble drept under borger-
krigenkrigen i Rwanda, og han 
bodde selv i flyktningleire i Kongo 
etter 1994. Han og Elisabeth snak-
ker godt sammen. Så må vi videre. 
Vi ber sammen og setter vår lit til 
Guds vilje midt oppi alt. 

GOMA, KONGO
Ankommer grensen fem minut-
ter før stengetid, og der står 
Kabutu, Mundyo og en smilende 
Domenique. Dette er lederene for 
Troens Bevis’ samarbeidspartnere i 
Kongo. Vi drar rett til Dinasenteret 
for å ha tid til litt samvær før 
natta. Jentene er helt ville når vi 
kommer og hyler som bare jenter 
kan. Det nye huset blir veldig bra. 
I mørket tusler vi inn til spisesalen 

og har fest, og etter hvert drar vi 
gutta til et av oppholdsrommene 
og snakker sammen. Jeg har samlet 
brødrene for å gi dem min visjon 
for arbeidet. Gi dem klare retnings-
linjer hvordan det blir å jobbe 
videre med meg. Gå nye veier og 
la kristne forandre Kongo ved å gå 
foran som modige eksempler. Det 
er stille rundt bordet, de lytter og 
noterer. Jeg kjenner at salvelsen er 
der, og de eldre brødrene nikker 
og snakker sammen. Vi snakker 
om tiden med pappa. Alt som har 
blitt til, etter at han kom første 
gang. Biskop Enok hadde den gang 
18 menigheter, i dag har han 222. 
Brevskolen har vært hovedkilden 
til veksten.

Det er mange tanker i natten under 
parafinlampen der vi samtaler. Om 
mange saker, som pengebruk og 
ressurser, behandling av folk, og 
kursen fremover. Jeg forteller om 
vårt lederskap og om hvordan alle 
er involvert med sine evner. De er 

Her er lederene for Troens Bevis’ hovedsamarbeidspartnere i regionen samlet: Fra venstre biskop Enok Dusingizimana 
i Rwanda, Dr. Kabutu Biyangare i Goma, Kongo, biskop Charles Nduwumukama i Bujumbura, Burundi og biskop 
Mundyo Mwenelusiba i Bukavo, Kongo. Sittende foran er Mundyos medarbeider Dominiqe.
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mine beste kort. De sikrer at ting 
går fremover. De jeg jobber med 
gjør meg god. Slik snakker vi om å 
produsere nye ledere i Kongo. Bli 
kvitt hierarkiet som misjonærene 
kom med. La de unge få komme 
på banen før de er blitt gamle. Min 
stab i Sarons Dal er verdens beste 
for meg. De er kreative og legger 
sine liv i misjonen. Det er slik det 
skal være i Guds rike der alle har 
sin plass og gjør visjonen og opp-
draget mulig.

Lederne lytter til meg, og jeg ser 
det rykker litt når jeg forteller 
hvordan medarbeidere må få sin 
plass. I disse områdene er det helt 
andre prinsipper som gjelder. Jeg 
utfordrer dem om hvem som skal 
overta når de er borte. Dette har 
jeg erfart. Så jeg ber dem utpeke 
sine etterfølgere, for jeg vil vite 
hvem jeg skal arbeide med i frem-
tiden. De er skikkelig utfordret 
denne gang, men Den Hellige Ånd 
er der og knytter bånd, og med 
visjonen jeg deler er det spenning 
i lufta.

Videre til hotellet og en natt med 
lite søvn. 

18. mars:
Drar tilbake til Rwanda etter et 
kort møte på Ihusi hotell. Brødrene 
har eget møte også for samarbei-
det.

Rwanda har fått mye vekst og gode 
veier mellom Gisenye og Kigali, 
men etter to timers kjøretur stop-
per trafikken helt opp. En svær 
trailer med henger blokkerer veien, 
og ingen kommer forbi. Det har 
gått et ras og veien er full av rød 
sand og leire. Traileren skled ut 
av veien og blokkerer all trafikk. 
Dette medfører at jeg mister mitt 
fly til Nairobi. Derfor får jeg enda 
mer tid med Peace og Enok. Vi får 
god tid til å snakke om situasjonen 
i området og samarbeidsprosjekter 
mellom Dina Stiftelsen og Assist 
Rwanda. Peace kjenner de fleste. 
Hun er meget klartenkende og har 
et stort hjerte. Vi snakker om håp, 
glede og sorg. Hun mistet sin kjære 
mor for to år siden. 

Jeg klarer å finne et fly til Kampala 
og drar dit på kvelden og derfra 
videre til Nairobi dagen etter. 

19. mars:
I Nairobi treffer  jeg på en tysk 
IT-mann med store drømmer. Nye 
teknologier på elektronisk betaling 
i store systemer som kan stoppe 
korrupsjon og lureri. Jeg tilbrin-
ger dagen med ham og folk fra 
Nkundas parti CNDP. Avslutter 
dagen på etiopisk restaurant. Det 
er sjeldent jeg blir syk, men der 
fikk jeg meg en i magen. 

20. mars: 
Våknet 06.00 klar til hjemreise, 
med en mage som ikke ville ha noe 
i seg og måtte ta en ekstra dag for 
å bli god. 

Etter noen timer er jeg hjemme 
hos mine egne og staben i Sarons 
Dal. Hvilket privilegium alt er.

■■■
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bedriftsrådgivning

Autorisert regnskapskontor
Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09
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Mobil: 922 14 419
Kontor: 38 10 04 00
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både i Songdalen og
Kristiansand

Teorikurs

Dronningensgate 95 ● 4610 Kristiansand ● tlf. 38 10 04 00
Mobil 922 14 419
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Askeladden 4
3614 KONGSBERG

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

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

KONGSBERG PAPIR ENGROS

• Kontorrekvisita

• Datarekvisita

• Tørkemateriell

• Hobby/forming

• Rengjøring

• Catering

Kongsberg Papir Engros er grossist på
forbruksvarer innenfor:

Støtter Troens Bevis 
sitt misjonsarbeide

40% av vårt over-
skudd går uavkortet
til misjonsformål. 

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

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

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

å nå du de unådde med evangeliet.

www.okonomi-deler.no

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

Vi støtter 
misjonen 
til unådde 
folkeslag

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

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

- Jeg har fått innbydelse til å tale 
på sommerstevnene mange ganger 
og har alltid hatt svært lyst, men 
det har som regel vært på en tid av 
året da jeg har vært svært opptatt 
med andre oppgaver og forpliktel-
ser. Derfor har det bare blitt med 
én eller to ganger.
 - Jeg syntes det var flott å bli 
invitert denne sommeren og gleder 
meg, sier Egil Svartdahl, som blir 
en av hovedtalerne i Sarons Dal 
under årets sommerstevne i juli 
måned.

TAKKNEMLIGHET TIL ARIL OG 
STØTTE TIL RUNE
- Jeg bestemte meg allerede i Arils 
begravelse for at jeg ville gjøre 
det jeg kunne for å bli med denne 
gangen. Mange av oss har en stor 
takknemlighet i hjertet for hva 

Aril har stått for gjennom årene. 
Vi vil gjerne vise vår takknemlig-
het til Aril, samtidig som vi gjerne 
vil bakke opp Rune i den viktige 
rollen han har fått i å føre arbeidet 
videre.
 - Aril har vært en stor inspira-
sjonskilde for mange av oss. Han 
hadde alltid en stor pasjon for å gi 
evangeliet til syndere av alle slag. 
Hans uro, ønske om og vilje til å 
gå nye veier for å nå ut. Ingenting 
skulle være uprøvd eller ugjort.
 - I mitt eget ønske om å fortelle 
om Jesus på TV, har Aril alltid vært 
en stor oppmuntring og bekreftelse 
for meg. Jeg tror han har satt pris 
på det jeg har gjort, sier den kjente 
tv-pastoren fra TV2.

”RØTTER” PÅ SØRLANDET
Egil Svartdahl var i 8 ½ år til-
knyttet menigheten Filadelfia 
Kristiansand som hovedpastor, og 

føler på mange måter at han har 
litt ”røtter” i landsdelen.
 - Ja, jeg kjenner mye folk på 
Sørlandet og har samarbeidet med 
veldig mange, sier Egil Svartdahl, 
som senere dette året skal tale på 
fellesmøter i Vennesla, og ha møter 
i Filadelfia Kristiansand.

For tiden er han på ”nedtrapping” 
som pastor i 50 % stilling i 
Filadelfia Oslo, foruten sitt vel-
kjente engasjement som pastor 
i TV2. Arbeidet i TV2 gjør at 
han har fått mer muligheter til å 
komme ut og treffe folk, en rolle 
han stortrives med.
 - Aril Edvardsen og Troens Bevis’ 
rolle som brobygger for kristen 
enhet samt det sterke fokuset på 
evangelisering og misjon, er ting 
jeg deler veldig sterkt i mitt eget 
hjerte, understreker Egil Svartdahl.

Den kjente TV-pastoren til Sarons Dal:

EgIL SVaRTDaHL gLEDER  
SEg TIL SOmmERSTEVNET

Egil Svartdahl, mangeårig hovedpastor i Filadelfia Oslo, 
og velkjent TV-pastor fra TV2, blir en av hovedtalerne 
under årets skandinaviske sommerstevne i Sarons Dal.

■■■
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Det var som å holde i en 
høyspentledning. Gud selv 
omfavnet meg, døpte meg og 
fylte meg! 

Intervju med Egil Svartdahl
 
«Nå, er det noen kristne her da?» På 
andre pult satt unge Egil Svartdahl 
og hadde sitt livs kamp. Skal, skal 
ikke. Tør, tør ikke. Før han rakk å 
tenke seg om, snudde kameraten 
hans og klassens barsking seg rundt 
og lo av Egil, mens han høylytt 
proklamerte at det ikke fantes noen 
slike kristne i denne klassen.  
    – I neste friminutt stod jeg for 
meg selv og gråt i et hjørne mens 
jeg sa til Jesus: «Dette vil jeg ikke 
mer! Jeg kan ikke være en ting på 
innsiden og noe annet på utsiden». 
Jeg hadde lyst på en forandring i 
livet mitt!

JEG VAR EN fEIGING
– Jeg var en feiging, slår den 
kjente tv-pastoren Egil Svartdahl 
fast overfor Troens Bevis. I dag er 
han antakelig Norges mest kjente 
kristne nordmann blant mennesker 
som ikke tror. De fleste har sett 
ham på tv der han i flere år frimo-
dig har fått andre mennesker til å 
snakke fortrolig om Jesus. 
Mange ville vel tro at han ble født 
frimodig, men slik er det ikke. Det 
var et sterkt og radikalt møte med 
Gud, der han ble åndsdøpt.
Vi går tilbake til den forferdelige 
dagen på skolebenken: 

    – Jeg kjente ingen andre kristne 
på skolen. Når de andre spurte 
meg om jeg var kristen, så svarte 
jeg bare: «Mor og fra har vært mis-
jonærer i India», og med det mente 
jeg og si: «Ja litt, men det er ikke 
min skyld!» Jeg var ikke veldig 
entusiastisk eller frimodig. Det var 
ingenting i mitt liv som pekte mot 
at jeg skulle stå foran tusenvis av 
mennesker og forkynne om Jesus, 
sier Egil i dag når han ser tilbake 
til sin famlende ungdomstid som 
kristen.  
    – Den store prøven min kom da 
vi fikk ny kristendomslærer. Jeg 
var en av de gutta som fungerte 
som «assistent» for den barske 
gutten som alle i klassen så opp til. 
Han satt på første benk på vegg-
rekken og jeg var rett bak ham. 
Det var da spørsmålet kom: «Er 
det noen kristne her da?»  
    – Jeg led fryktelig over at jeg 
kunne være så feig, og jeg begynte 
å bli desperat etter forandring, sier 
Egil. 
    – Noen dager senere skulle jeg 
og noen andre reise på sommerleir. 
Etter et par dager der, var det rett 
før vi ble sendt hjem. Det skortet 
vel kanskje litt på oppførselen, 
smiler Egil. 
    – Egentlig ville leirsjefen sende 
oss hjem, men det gikk ikke så bra 
for pappa var leirprest. Dersom 
vi ble sent hjem, kom han til å 
miste hele gnisten i forkynnelsen. 
Leirsjefen, som ble redd for å miste 
leirpresten, bestemte seg derfor for 
å gi oss en «prøvedag» for å se om 
vi ble bedre. 
    I dag vet både leirsjef og Egil 
selv at den såkalte prøvedagen nok 
var Guds ledelse. For denne dagen 
skulle bli livsforvandlende for den 
feige unge gutten.

OMfAVNET AV GUD
– På slutten av denne «prøveda-
gen» kom det store øyeblikket i 
mitt liv. Jeg var på et møte, og rett 
etterpå kom det en for å be for 
meg. Da kom Guds Ånd virkelig 
over meg. Det var som å holde i 

en høyspentledning. Det var som 
om Gud selv omfavnet meg, døpte 
meg og fylte meg, forteller Egil 
Svartdahl begeistret. 
    – Etter hvert begynte jeg å få 
noen andre ord i hjertet mitt. Jeg 
hadde jo vært på flere pinsemøter 
før, og visste hva tungetale var. 
Jeg lå på kne og kjempet med meg 
selv, tenkte på hva de andre kom 
til å si dersom jeg begynte å tale 
i tunger. Men Guds Ånd var så 
sterkt over meg at jeg kunne ikke 
holde tilbake, forklarer han. 

RIKELIG MED TUNGETALE
– Det endte med at jeg inngikk et 
kompromiss med Gud, jeg skulle 
si det slik at bare Han hørte det. 
Derfor tok jeg hodet langt inn i 
stolen, helt inn i hjørnet, og så 
talte jeg ut disse ordene, ler Egil.  
Men det gikk ikke helt som plan-
lagt. Guds kraft kom så sterkt over 
ham at han ikke greide å holde noe 
tilbake. Tungetalen bare strømmet 
ut. 
    – Noen får et par ord fra Herren, 
men jeg fikk et helt leksikon. Alt 
på en gang! Jeg priste Gud og 
klarte ikke å slutte. Det endte med 
at faren min måtte støtte meg som 
en full ungdom over tunet og opp i 
senga for å legge meg, ler Egil ved 
tanken på den spesielle opplevel-
sen mange år tilbake.  
    Noe var radikalt forandret i 
og med åndsdåpsopplevelsen. 
Feigheten var borte.

RADIKAL fORANDRING
– Da jeg kom tilbake på skolen den 
høsten, var det plutselig ett eller 
annet som hadde skjedd. Alle vis-
ste at den feigingen på andre rekke 
ved veggen var frelst. 
Ganske snart skulle den nyånds-
døpte gutten få sin ildprøve. 
    – Dette var på slutten av 60- 
tallet, og det var sterke kommu-
nistiske og ateistiske strømninger i 
samfunnet, husker Egil. 
    – På skolen skulle det være åpen 
debatt om kristendommen skulle 
bli tatt ut av skolen. De hadde 

fRa fEIg TIL fRImODIg
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gjort klart for to debattanter, og til 
min store forskrekkelse så skulle 
den ene av dem være meg selv!  
Den andre var en kjempeflink 
kommunist som var en trent og 
dyktig debattant. Og jeg, som 
før ikke hadde våget å rekke opp 
handa i klassen, satt plutselig og 
forkynte frimodig om Jesus for 
hele skolen min, forteller Egil om 
den spesielle dagen.

GUDS KRAfT REISTE MEG OPP
Egil Svartdahl er ikke i tvil om at 
åndsdåpen var avgjørende for den 
radikale endringen i kristenlivet 
hans.  

    – Det er Guds kraft som reiste 
meg opp. Slike som ikke er noen 
ting i seg selv, og som vet det, slike 
gjør Gud til redskaper for seg selv. 
Han ga meg en nådedag i stede for 
en prøvedag. Jeg hadde ikke hatt 
sjanse til å leve et tomt og kjedelig 
kristenliv. Slik har jeg ikke anlegg 
for, ler Egil. 
    – Men Gud fylte meg med 
kraft, glede og liv. Opplevelsen av 
Åndens dåp førte til en radial  
forandring i mitt kristenliv. Gud 
gjør feiginger til frimodige vitner!

■■■

VI BEKLAGER: 
Vi gjør oppmerksom på  
at forhåndspåmelding til 
planetene er �. juni og 
ikke �. juli slik det frem-
kommer på en av sidene  
i brosjyren.

Det er rabatt på forhånds- 
påmelding før �. juni.

Velkommen!

ANNONSER:
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Navn: Signatur:

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: Mobil: E-mail:

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

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

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

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

større engangsgave på 

kr.

Svarkupong Avtalegiro fast betalingsoppdrag - Kredittkonto: 3080.30.08090

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

Personnummer:

KID:

KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS

Satellittarbeidet Brevskolene Innfødte misjonærer (i hvilket land?)

* Beløpsgrense behøver ikke å fylles ut!

*

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 
givertjenste på telefon 38 35 75 71 eller 
send mail til tbve@tbve.no

02/09

For å gi en engangsgave,  
bruk kontonr: 3080 3043007.

Du kan også gi en engangsgave via vår nettside  
www.troensbevis.no med VISA / MasterCard.

Merk gjerne innbetalingen på giroen eller  
i nettbanken om hva du ønsker å gi til.
- Miracle Channel
- Brevskoler, trykking av brevkurs, store behov
- Innfødt Evangelist Misjon 
- Kampanjer
Takk for din støtte!

GI EN ENGANGSGAVE

Jeg vil være med å nå de unådde og støtte med:
	 Miracle Channel 	 Brevskolene 	 Innfødte misjonærer 	 Kampanjer

	 kr 1000,- pr. mnd.	 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

Jeg ønsker å betale via:	 avtalegiro (gjeler kun Norge) giro engangsgave på kr ___________

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

* Beløpsgrense	 	 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: ________________________________________________________________________________

telefon: ________________ Mobil: _________________	e-post: _____________________________________________________

Riv ut kupong her...

��

05/09
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Troens Bevis 
Verdens Evangelisering
Svarsending 7111
0096 OSLO

Troens Bevis
Verdens Evangelisering
Svarsending 7111
0096 OSLO

For gaver til Troens Bevis, inntil 12 000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet 
gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for norske givere. 
Det er en forutsetning for 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.

OPPLySNINGER OM SKATTEfRADRAG 

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
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Utleie
konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom  

www.kulturkvartalet.info 

- Kultur i sentrum av Sarpsborg -  

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

SIGBJØRN HJORTHAUG
Fysioterapeut/
Manuellterapeut
Spesialkompetanse på
rygg- og nakkelidelser

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

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

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

Tonstad Foto 
og Papir as

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

Velkommen innom

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

Tlf. 909 84 834

Vi utfører
HOGST/FRAM-

KJØRING
av tømmer, samt

graving.

��
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VIL HJELpE DE UNgE TIL mISJON
Helge Flatøy brenner for 
misjonen. Han har vært til-
knyttet Troens Bevis (TB) 
siden ����. Først tre år på 
Bibelskolen for deretter å 
komme tilbake i �00� for å 
hjelpe de unge til misjonsinn-
sats. Vi har hatt en samtale 
med denne ivrige evangelisten 
før stevnene tar til i Sarons 
Dal.

Av Sten Sørensen

- HVA ER BAKGRUNNEN fOR 
AT DU ARBEIDER I TROENS 
BEVIS?
- Etter at jeg gikk på Misjonsskolen 
i Sarons Dal fra 1992 til 1995 ble 
jeg veldig facsinert av arbeidet 
Troens Bevis driver. Det ble natur-
lig å holde en tett kontakt med TB 
etter at jeg sluttet på Misjonskolen, 
da hele misjonstanken og fokuset 
var nytt for meg. I utgangspunktet 
var ikke misjon noe som interes-

serte meg, men i løpet av årene på 
skolen ble jeg mer og mer bevisst 
på hva Bibelen sa om det å gå ut 
å nå mennesker. Jeg hadde hele 
tiden vært fokusert på utadrettet 
arbeid, men da kun her hjemme. 
Det var også veldig nytt for meg at 
det ble stilt spørsmål om faktiske 
resultater, noe jeg nok ikke hadde 
sett så mye av selv tidligere. Dette 
gjorde at jeg virkelig fikk øynene 
opp for mulighetene i misjonen, og 
at misjonsbefalingen faktisk gjaldt 
meg. Jeg ble derfor bevisst på at 
det jeg drev med skulle ha kon-
krete resultater etter de 3 årene jeg 
var der, noe som ledet meg videre 
ut i tjeneste etter at jeg var ferdig i 
Troens Bevis våren 1995.
 
- DU BLE MISJONæR. HVA 
BETyR DEN BAKGRUNNEN 
fOR DITT ARBEID NÅ?
- Misjonserfaringen jeg fikk de 4 
årene jeg var i Paraguay er utro-
lig viktig for meg i det jeg driver 
med i Troens Bevis nå. Det var jo 
der ute jeg fikk gå sammen med 

Bengt Axell, en erfaren og dyktig 
misjonær, som var utrolig visjo-
nær. Sammen med han fikk jeg 
være med på menighetsplanting, 
evangelisering i slumområder, 
fengselsarbeid og annet. Det var 
også der jeg ble tatt med på kam-
panjer, og fikk se hvordan Jesus 
helbredet mennesker og møtte 
dem på forskjellige måter. Tiden i 
Paraguay lærte meg veldig mye om 
å ha tro på Jesus, og viste meg en 
tro som var veldig nær, ekte og vir-
kelig. Her hjemme hadde jeg ofte 
hørt om mye av dette, men ikke 
opplevd så mange ting. Så en kan 
jo si at det var der ute jeg virke-
lig fikk oppleve de første fysiske 
underne jeg hadde sett. Dette gav 
meg en mye tryggere og mer stabil 
tro, som ikke fokuserer så mye på 
opplevelser. Å se mennesker få et 
eget livsforvandlende møte med 
Jesus ble mye viktigere. Jeg fikk se 
at når mennesker fikk møte Ham, 
så ble det alltid store forrandringer 
i livene deres. Dette gjør at jeg nå 
forventer mye mer av Jesus her 

Helge Flatøy sammen med Dina i Kongo.
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hjemme. Jeg har sett at det virker, 
og Han er jo den samme her hjem-
me også. 

 - HVORfOR BEGyNTE DU Å 
ARBEIDE I TB?
- Når jeg kom hjem fra Paraguay i 
2003 fikk jeg spørsmål om å jobbe 
i TB, noe jeg etter litt tid sa ja til. 
Det var og er veldig stort for meg 
å kunne jobbe og være en del av 
arbeidet Troens Bevis driver, fordi 
Aril, Rune og staben her alltid har 
vært veldig fokuserte på mennes-
kers frelse - ikke bare opplevelser 
for oss som allerede er kristne. 
Det har alltid vært i fokus å kunne 
lede mennesker til et personlig 
møte med Jesus. TB har også vært 
fokusert på å evaluere det en dri-
ver med, så en ikke blir hengende 
igjen i gamle ting, men hele tiden 
strekker seg etter nye områder. 
Dette gjorde at jeg hadde veldig 
lyst til å være med i arbeidet til TB.
 
- HVA ER DIN HOVEDOPPGAVE 
I TB?
- I dag har jeg ansvaret for JTN, 
samt at jeg reiser mye rundt og 
taler i menigheter, på bibelskoler 
og på forskjellige arrangement 
rundt om i Europa. Jeg er også 
med på en del av kampanjene til 
Rune Edvardsen, og har så vidt 
begynt å holde noen små kampan-
jer selv når jeg er i Afrika. 

- ER DET VANSKELIG Å fÅ 
UNGE STØTTEPARTNERE TIL TB?
- Jeg må vel dessverre svare ja 
på det spørsmålet. Skulle veldig 
gjerne ønske at det var mye enkle-
re å få de unge engasjert i dette 
arbeidet. Ungdom er ofte veldig 
resultatorienterte, og dermed pas-
ser nok arbeidet til TB med alle 
de forskjellige virkegrenene veldig 
godt for de unge. Vi skal i sommer 
prøve å få med oss en del ungdom-
mer på å sende ut 10 nasjonale 
misjonærer i Indonesia. Der skal vi 
sende dem ut to og to, til et områ-
de som ikke har kristent arbeid fra 
før. Dermed får vi en veldig god 
mulighet til å se de faktiske resul-
tatene på det vi er med på. Gleder 
meg veldig til dette, for jeg har tro 

på at om to, tre år, så vil vi kunne 
se hvordan det er plantet menighe-
ter, og disse multipliserer dette til 
enda nye områder. 
 
- HVORfOR BØR DE UNGE TA 
TAK I MISJONEN?
- De unges forhold til Jesus må 
være selve motivasjonen for dette. 
Misjon er noe som jeg har opplevd 
som fundamentalt viktig i mitt liv 
med Jesus, da det var der jeg virke-
lig fikk se mye av det jeg hadde 
hørt om i praksis. Det er også 
derfor vi i år har starter ”Mission 
planet” under sommerstevnet. Vi 
håper og tror at vi med dette skal 
få være med å vise en del ungdom-
mer litt av de mulighetene de har 
til å fortelle andre om sin egen tro, 
og dermed se hvordan Den Hellige 
Ånd møter mennesker igjennom 
deres egne erfaringer.

- HVORfOR ER TROENS BEVIS 
EN VIKTIG MISJONSORGANI-
SASJON?
- Troens Bevis er en veldig viktig 
misjonsorganisasjon fordi fokuset 
hele tiden er rettet mot dem som 
ikke har fått høre om Jesus. Dette 
gjør at TB mange steder virkelig 
er med og gir mange mennesker 
mulighet til å få et personlig for-
hold til Jesus. Jeg mener at TB er 
en veldig viktig organisasjon når 
det kommer å fullføre misjons-
befalingen. Jesus sa jo selv at  
Han ikke ville komme tilbake 
før alle folkeslag hadde fått 
muligheten til å ta imot Ham, 
og dette er noe TB har valgt 
å ta på alvor. 
 
- HVORfOR BØR MANGE 
UNGE KOMME TIL JTN OG TIL 
SOMMERSTEVNET?
- I år er det 10 års jubileum for 
JTN. Dit kommer mange gode 
forkynnere. Det blir svært bra 
lovsang. Alt ligger til rette for en 
weekend der de som kommer vil få 
masse bra undervisning, bli inspi-
rert til misjon og tjeneste. Samtidig 
som det er et veldig bra sted å ta 
med vennene på. Vi har de siste 
årene fått be med en god del unge 
som ønsker å ta imot Jesus. I til-

legg blir det lagt til rette for cam-
ping, konserter, grilling og masse 
gøy, så JTN er et sted alle unge 
burde besøke. 

- Når det gjelder stevnet så gle-
der jeg meg veldig til det i år. Der 
kommer det også mange talere som 
har mye å fortelle - få har opp-
levd så mye med Jesus som disse 
talerne. Noe av det som fikk meg 
til å begynne å tenke på tjeneste og 
bibelskole, var nettopp å være på 
stevnet. Er det noe vi trenger nå, 
så er det unge som ønsker å gi alt 
for Jesus. I tillegg til et utrolig bra 
program på selve stevnet, så har 
vi jo alle planetene som vil gi de 
litt yngre den beste ferieuken. Her 
kan de få med så masse bra møter 
og aktiviteter som de fleste bare 
kan drømme om å få med seg på 
en uke. Den nye ”Missionplanet” 
kommer også til å bli et bra til-
skudd her, for de ungdommene 
som ønsker å gjøre noe mer ut av 
kristenlivet sitt. 
 
- HVA GJØR DU OM 30 ÅR?
- Om 30 år?! Dersom ikke Jesus 
kommer før det, så er jeg fremdeles 
engasjert i misjon, forhåpentligvis 
igjennom Troens Bevis,  
svarer den  
fargerike 
misjons-
evangelisten  
i Sarons Dal. 

■■■
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I år lanseres et helt nytt konsept 
på stevnet. Det blir en egen  
planet for ungdom på 16 år og  
oppover. Det vil hjelpe dem å 
komme inn i en tjeneste. De får 
ledertrening, delta på nattmøtene, 
veilede andre og det blir egen 
misjonstur til Romania etter 
stevnet.

Av Bente Rognmo Thakre

- Dette er noe helt nytt som vi gjør 
i år, sier Helge Flatøy fra Troens 
Bevis.
 Han forklarer at ”Missionplanet” 
er ett unikt tilbud til dem som er 
ferdig med ungdomsskolen, eller er 
16 år og oppover. Men forskjellen 
fra de andre planetene er at her må 
ungdommene søke for å bli med. 
- Hensikten med det er at vi vil 

forsikre oss om at vi får ungdom 
som er motivert og virkelig har lyst 
til å være med på dette. Det er for 
ungdom som ønsker å gjøre noe 
mer med kristenlivet sitt, å ta ett 
skritt videre, forklarer Flatøy.
 Han sier at under selve stev-
net vil de få ledertrening, de får 
være med på å lede planetene for 
de yngre, og de får en helt unik 
anledning til å delta i nattmøtene, 
som de også vil få ansvar for. 
Nattmøtene pågår fra søndag til 
fredag under stevnet.
 Og allerede neste dag, siste lørda-
gen under stevnet, reiser teamet på 
misjonstur til Romania.  
 - Der skal vi til en by nord-
vest i landet for å holde en leir 
for ungdommer sammen med en 
lokal menighet. Det blir litt som en 
Youth planet her, sier Flatøy.

Han forklarer at på denne leiren 
blir det en blanding av ufrelste og 
kristne ungdommer.
 - Slik prøver vi å gi de som tar 
imot Jesus under leiren ett nett-
verk blant de kristne, og tilknyt-
ning til en menighet når vi reiser 
hjem igjen. 
 Det er plass til 40 stykker på 
Mission Planet under selve  
sommerstevnet, men det er kun  
20 som får være med på misjons-
reisen etterpå, så her gjelder det å 
være tidlig ute for de som vil være 
med, oppfordrer Flatøy.
 - Du kan være med på Mission  
planeten uten å reise på team,  
men du kan ikke reise på team 
uten at du har vært med på  
planeten under stevnet, under- 
streker Helge.

TROENS bEVIS MAgASIN MAI 2009

■■■
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Kontakt Arnold Dragland på telefon 38 35 75 07. E-post arnold@tbve.no.

Ved å gi testamentariske gaver til Troens Bevis 
Verdens Evangelisering, kan «dine gjerninger» 
fortsette etter din død, blant unådde og kirke-
fremmede i 200 land der Troens Bevis nå   
driver misjon. 
 

Det kan være enkle ting som gjør at den  
avdødes ønske ikke blir oppfylt;

Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger  
kan testamentere bort hele sin formue, mens 
ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger 
kan testamentere 1/3 av sin formue. 

Troens Bevis Verdens Evangelisering har  
fått stor hjelp i evangeliseringen på grunn av  
testamentariske gaver.

De viktigste  
formalitetene ved å 
skrive testamente er:

- Må alltid ha dato.
- Må være underskrevet  
 av to vitner som er god- 
 kjent av den som 
 oppretter testamentet, og  
 begge må være over 18  
 år.
- Begge vitnene må være  
 tilstede samtidig.
- Den som oppretter 
 testamentet må under- 
 skrive mens begge 
 vitnene er tilstede.

«Salige er de døde som dør i 
Herren fra nå av! Ja, sier Ånden, 
de skal hvile fra sitt strev, for deres 
gjerninger følger dem.»      
               (Åp.14:13)
  

Ditt testamente...
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VaRm mOTTagELSE I mENIgHETENE
Etter en drøy måned ute i  
feltet i regi av Troens Bevis,  
er evangelist Pål Pedersen  
veldig fornøyd med den varme 
mottagelsen han får i menig-
hetene han besøker i Norge.

Av Bente Rognmo Thakre
 
- Dette er jo en forlengelse av min 
egen tjeneste. Og når menighetene 
hører hva arbeidsbeskrivelsen 
min i Troens Bevis er, å forkynne 
evangeliet slik at folk blir frelst og 
oppmuntre menighetene til å være 
med på den store innhøstningen i 
Guds rike, da er det ikke vanskelig 
å komme fra Sarons Dal, sier  
evangelist Pål Pedersen.

Han opplever at de aller fleste 
menighetene ønsker å ha et 
misjonsengasjement, men flere er 
usikre på hva de skal gjøre.
- Noe av det jeg ønsker å for-

midle til menighetene er at her i 
Troens Bevis har de en fantastisk 
misjon med enorme resultater. 
Menighetene kan med andre ord 
komme til ferdig dekket bord. Det 
som Troens Bevis har måtte bruke 
mange år på å bygge opp, slipper 
de å gjøre på nytt. Nå arbeider 
vi med konkrete måter som de 
forskjellige menighetene kan bli 
involvert i misjon utover det å 
støtte økonomisk.

Misjon gir livet en større hensikt
Han sier også at det er ikke gitt 
at alle folk som går i en menighet 
føler at livet deres har en større 
hensikt, noe han mener er livs- 
viktig for at en kristen skal  
beholde gløden. 

- Det er en naturlig effekt av et 
møte med Gud å bli misjons- 
fokusert. Misjon gir også en mening 
med livet vårt, og det er det livs-
nødvendig å ha. 

 Når folk involverer seg i misjon 
blir de med på noe som er større 
en dem selv, større enn livet her 
og nå. Jeg pleier å fortelle følgende 
historie. Det var tre murere som 
ble spurt hva de holdt på med. 
Den ene svarte at han satte sam-
men mursteiner. Den andre svarte 
at han murte en vegg. Den tredje 
svarte at han bygde en katedral. 
Han så hensikten med det han 
gjorde og fikk både gleden av å 
bygge og forventingen av det fer-
dige arbeidet.   

Når Pål Pedersen eller andre fra 
Troens Bevis besøker en menig-
het, er det først og fremst for å 
forkynne evangeliet til frelse og 
inspirasjon. 

Ønsker du besøk av Pål Pedersen 
i menigheten din, kan du ringe 
til Sarons Dal på tlf: 38 35 75 00.

■■■
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Pål Pedersen ute i feltet.
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ØNSKER DIN 
mENIgHET 
BESØK fRa 
TROENS BEVIS?
KONTAKT TLf. 38 35 75 00 
ELLER SEND EN E-POST TIL 
POST@TBVE.NO

Rune Edvardsen       Pål Pedersen            Helge Flatøy

Rune Heimvoll       Kåre Stusdal

- Uten medhjelpere stopper 
stevnet! Vi trenger som vanlig 
mellom ��0 og �00 mennesker  
i alle aldre til en mange 
forskjellige oppgaver, sier 
ansvarlig for medhjelpererne, 
Nathalie Edvardsen.

- Vi trenger folk til kioskene, 
rengjøring, kjøkkenet, vakter og 
kollektører. I tillegg søker vi med-
hjelpere til planetene, sier Nathalie 
Edvardsen. 

- Vi har  mange trofaste som kom-
mer igjen år etter år, og mange har 
allerede meldt sin ankomst også i 
år. Det er vi veldig takknemlige for. 
Men vi har trenger flere. Vi forven-
ter storinnrykk til årets stevne, og 
oppgavene står i kø.

Vi tilbyr gratis kost og losji, og en 
uke med felleskap sammen med 
andre som brenner for Sarons Dal 
og virksomheten som går ut herfra.

Over t.v.: Her er noen 
av vaktene fra fjorår-
ets stevne

Over t.h. Fjorårets 
vaskegjeng.

Til høyre: Nathalie 
Edvardsen ønsker 
gamle og nye medar-
beidere velkommen

Bli med som medhjelper på Sommerstevnet

Ta kontakt på telefon �� �� �� 00, eller send  
en mail til nathalie@tbve.no.
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ELIaS’ ÅND SOm gJENOppRETTER 
aLT fØR HERRENS Dag KOmmER

Av Aril Edvardsen

Vi leser hos profeten Malakias, kap. 
4:5-6, der Guds ord sier: 

Se, jeg sender dere Elias, profeten, 
før Herrens dag kommer, den store 
og forferdelige. Og Han skal vende 
fedrenes hjerte til barna, og barnas 
hjerte til deres fedre, så jeg ikke 
skal komme og slå landet med 
bann.”

Dette er et mektig profetord som 
Gud har uttalt blant annet for 
vår tid, før Herrens dag kommer. 
Bibelen forteller her at Gud vil 
sende Elias, profeten, som skal 
gjenopprette alle ting. Han skal 
da utføre to ting ifølge profeten 
Malakias:

 1.  Han skal vende fedrenes   
  hjerte til barna

 2. Og Han skal vende barnas  
  hjerte til deres fedre.

Fra Det gamle testamentet 
kjenner vi Elias, ildprofeten, som 
demonstrerte sitt budskap med 
under og tegn fra himmelen. 
Profeten Elias er blitt et begrep 
hos jødefolket. Ut fra skriftstedet i 
Malakias har de fått den oppfatning 
at før Messias kommer, vil profeten 
Elias komme og gjenopprette alle 
ting. 
 Derfor spurte også disiplene 
Jesus om dette: ”Hvorfor sier da 
de skriftlærde at Elias først må 
komme? Han svarte og sa: Elias 
kommer viselig og skal sette alt i 
rette skikk.
 Men Jeg sier dere: Elias er alt 
kommet, og de kjente ham ikke, 
men gjorde med ham hva de 
ville… Da forstod disiplene at det 
var døperen Johannes han talte til 
dem om. (Matt 17:10-13).
 Her sier Jesus: ”Elias kommer 
visselig og skal sette alt i rette 
skikk”. Og: ”Elias er alt kommet.” 
Dette forteller oss tydelig at 
Bibelen taler om to Elias’er, på 
samme måte som Elias fikk to  

virkeperioder avbrutt av en tre og 
et halvt års tørkeperiode.
 Den første Elias var døperen 
Johannes, som kom før Jesu før-
ste komme. Men den andre Elias, 
”som kommer visselig”, skal 
komme like før Jesu andre komme, 
”før Herrens dag kommer”, og 
”han skal sette alt i rette skikk.”

DØPEREN JOHANNES 
OPPfyLTE fØRSTE DEL AV 
PROfETIEN I MALAKIAS
Dersom vi da leser i Lukas 1:16-
17, uttaler engelen at døperen 
Johannes skal bli den første Elias, 
og utføre den første del av profeten 
Malakias’ ord.
 ”Han skal gå i forveien for Ham 
i Elias’ ånd og kraft, for å vende 
fedrenes hjerte til barna og uly-
dige til rettferdiges sinnelag, for å 
berede Herren et velskikket folk.”
 Her sier Bibelen at døperen 
Johannes, som var den første 
Elias, skulle komme før Jesu første 
komme og oppfylle første del av 
Malakias’ profeti, nemlig: Vende 
fedrenes hjerte til barna. (Merk 
da at den andre oppgaven fra 
Malakias 4, med å ”vende barnas 
hjerte til deres fedre”, gjenstår, 
og ble ikke oppfylt eller utført av 
Johannes).
 Hva ligger da i dette ordet: 
Han skal vende fedrenes hjerte til 
barna? Hvem er fedrene og hvem 
er barna? En ivrig bibelleser vil 
ikke bruke lang tid på å finne ut 
dette, for disse to uttrykk går sta-
dig igjen i Bibelen, og da særlig i 
den første menighets forkynnelse.
 For eksempel bruker Peter disse 
begrepene i sin tale til jødene 
i Apg. 3:25. Han sier: ”Dere er 
barn av profetene og av den pakt 
som Gud gjorde med våre fedre.” 
Stefanus brukte også stadig ordet 
”fedrene” i sin tale i Apg, kap 7. 
(Se vers 44 og 51).

Fra boka ”Meg har Gud vist”, utgitt på Logos Forlag i ����.

Ortodokse jøder på vei til Klagemuren. Disse venter fremdeles på Jesus 
Messias’ første komme til jorden, og motarbeider de evangelisk, messianske 
jødene i Israel. De ortodokse jødene har ikke forstått Bibelens profetiske ord 
om Elias’ ånd, som skal gjenopprette alt i menigheten og vende barnas hjerte 
til fedrene.
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 Paulus benyttet det samme 
uttrykk i sin tale i synagogen i 
Antiokia i Pisidia, og viser der 
klart hvem fedrene og barna er: 
”Og vi forkynner dere evangeliet 
om det løfte som ble gitt til fedre-
ne, og dette har Gud oppfylt for 
oss, deres barn, idet Han oppreiste 
Jesus (Apg. 13:32).
 
fEDRENE ER JØDEfOLKET
Her ser vi klart at fedrene er jøde-
folket, Det gamle testamentets folk 
med sine patriarker og profeter. 
Og barna er Den nytestament-
lige menighet som er bygd opp på 
apostlenes og profetenes grunn-
voll. (Se Efes. 2:19-20).
 Derfor henviste alltid den første 
apostoliske menighet til at de var 
barn av fedrene, det vil si barn av 
jødefolket med dets profeter og 
patriarker. Den første menighet var 
utgått fra og bygd på Det gamle 
testamentet og profetenes ord.
 Her var det den første Elias, 
døperen Johannes, kom inn i bil-
det. Han ble stående som en mel-
lommann mellom den gamle og 
den nye pakt. Han skulle rydde 
veien for Herren, berede Herren 
et velskikket folk, vende fedrenes 
hjerte til barna og forberede jøde-
ne, den gamle pakts folk, på Det 
nye testamentets budskap og Den 
nytestamentlige menighet.
 Vi vet også at Johannes døpte 
tusener av jøder ved Jordan, 
noen sier 2-300 000. Men han 
ble jo drept som martyr, og i før-
ste omgang så man ikke så store 
resultater av hans virke. Men vi 
kan være visse på at Johannes’ 
virksomhet hadde en meget stor 
betydning for jødefolkets senere 
mottakelse av evangeliet.
 Vi leser jo i Apg. 21:20 om at 
mange tusener av jøder hadde tatt 
imot troen. Og når apostlene og de 
første kristne forkynte evangeliet 
for jødene, brukte de stadig døpe-
ren Johannes’ virksomhet som er 
springbrett, og et bindeledd mel-
lom den gamle pakt og evangeliet.
 Dette ser vi tydelig i Apg. 13:23-
25. Derfor var døperen Johannes 
den første Elias som utførte og 
oppfylte den første del av Malakias’ 

profeti. Han vendte fedrenes hjerte 
til barna.

DEN ANDRE DELEN I 
MALAKIAS’ PROfETI SKAL 
OPPfyLLES
Men Jesu ord er ennå ikke oppfylt: 
”Elias kommer visselig og skal 
sette alt i rette skikk” (Matt 17:11).
 Den andre oppgaven i Malakias’ 
profeti venter på sin oppfyllelse: 
”Se, Jeg sender dere Elias, profeten, 
før Herrens dag kommer, den store 
og forferdelige…og Han skal vende 
barnas hjerte til deres fedre.”
 Hva betyr så dette? Hvem er nå 
barna og fedrene? Er det vi kristne 
som lever i dag som er barna, og 
jødene som er fedrene? Nei! Vi 
kristne som lever i dag i de for-
skjellige kirkesamfunn, vi er ikke 
barn av jødene.
 Alle våre kirkesamfunn har del i 
den apostoliske trosbekjennelsen, 
og vi bekjenner alle at vi er barn 
av apostlene. Det fins intet kirke-
samfunn i dag som ikke selv påstår 
at de har den apostoliske lære, og 
er barn av Den nytestamentlige 
menighet, som tok sin begynnelse 
på apostlenes tid.
 Derfor er det apostlene og 

Den nytestamentlige, apostoliske 
menighet, som nå er fedrene. Og 
barna av disse er alle våre forskjel-
lige kirkesamfunn som lever på 
jorden i endetiden før Herrens dag 
kommer. 
 Her sier så Bibelen klart og tyde-
lig: ”Se, Jeg sender dere Elias, pro-
feten før Herrens dag kommer…
han skal vende barnas hjerte til 
deres fedre.” Og Jesus sier: ”Elias 
kommer visselig og skal sette alt i 
rette skikk.”

HVEM ER DEN SISTE ELIAS?
Hvem er så den siste Elias som 
kommer før Jesu andre komme, 
for å ”berede Herren et velskikket 
folk”, og ”for å gjenopprette alt” i 
Guds menighet?
 Er det en person, som i Det 
gamle testamentet? Jeg tror ikke 
det! Hvorfor ikke? Jo, fordi Gud i 
det gamle testamentet bare handlet 
med enkeltpersoner, det vil si Den 
hellige Ånd kom bare over patri-
arker, profeter og andre utvalgte 
personer.
 Men på pinsedag fødtes det ”et 
åndslegeme”, en åndelig kropp, 
nemlig menigheten. Når da menig-
heten er en ”åndsperson” og et 

Messianske jøder møtes for å hylle sin frelser og Herre, Jesus Messias, i Avi 
Mizrachis menighet Adonai Roi (Herren er min hyrde) i Tel Aviv. Avi og kona 
Chaya har vært støttet som nasjonale misjonærer i Israel fra Sarons Dal i 
mange år. Deres menighet opplever det apostoliske menighetsliv som Bibelen 
profeterer om i Malakias, kap. 4.
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”åndslegeme”, så tror jeg at den 
siste Elias også er en ”åndsperson”, 
som kommer over dette legemet.
 Jeg tror den siste Elias som skal 
komme over barna (kirkesamfun-
nene) er Den hellige Ånd, som 
med Elias’ ånd og kraft gjenoppret-
ter alt i menigheten og vender bar-
nas hjerte til deres fedre.
 Derfor er den siste del av 
Malakias’ profeti en profeti om at 
Elias’ ånd og kraft, Den hellige 
Ånd, skal komme over alle kirke-
samfunn som er barn av den første 
apostoliske menighet.
 
DEN HELLIGE ÅND SKAL SETTE 
ALT I RETTE SKIKK
Her forteller Guds ord igjen gjen-
nom profetiens hemmeligheter, 
at Gud skal sende Elias’ ånd og 
kraft over alle kirkesamfunnene 
(barna) i den siste tid, og vende 
deres hjerter tilbake til fedrenes tid 
– til apostolisk vekkelse, apostolisk 
menighetsliv, apostolisk lære og 
praksis.
 Dette skal intet menneske utfø-
re. Men det skal den andre Elias 
utføre, Den hellige Ånds person. 
Han skal før Herrens dag kommer, 

komme over kirkesamfunnene ”for 
å sette alt i rette skikk”, og for å 
vende disse ”barnas hjerter” til-
bake til de apostoliske fedres liv og 
herlighet.
 Det er noe av dette som vi nå 
ser spor av i alle kirkesamfunn 
over hele verden. Elias’ ånd og 
kraft kommer over menighet etter 
menighet, og virker i kirkesam-
funn etter kirkesamfunn.
 Og tusener av kristnes hjerter 
vendes nå tilbake til apostolisk liv 
og praksis. Men det er bare begyn-
nelsen vi nå ser. Helligåndens 
bevegelse vil øke og øke.
 Mens verdsligheten og frafallets 
strøm på den ene siden går fram i 
kristenheten, så skal Åndens her-
lighet, Elias’ ånd og kraft, komme 
over alle levende kristne som til- 
hører Kristi legeme innen alle 
kirkesamfunn. Den skal ”vende 
barnas hjerter til deres fedre”, og 
”sette alt i rette skikk”.
 Gud skal sende ”sildiregn” i sin 
menighet i den siste tid og gjen-
opprette alt i Kristi legeme.

(Artikkelen er et utdrag fra Aril 
Edvardsens bok: Meg har Gud vist, 
utgitt på Logos Forlag i 1974).

Betabara eller Betania der evan-
geliet og kristendommens sol gikk 
opp, med Elias-høyden øverst til 
høyre, med ruiner og dåpsbasseng. 
Nedenfor ligger oasedalen med  
kilder og klare vannbassenger, hvor 
arkeologene ifølge bibeltekstene 
mener at Jesus ble døpt av det nye  
testamentets Elias – døperen 
Johannes. Noen mener at Johannes 
kan ha døpt så mange som et sted 
mellom 2 og 300 000 mennesker.

Vi lever nå i de siste tider da Den Hellige Ånd, ”Elias’ ånd og kraft”, kommer over alle levende kristne som tilhører 
Jesu Kristi legeme innen alle kirkesamfunn. Her fra den store innhøstningen som har pågått i Afrika i mange tiår;  
fra Aril Edvardsens møtekampanje i Bujumbura, Burundi i 2003 ■■■



JTN FESTIVAL 2009:  19. - 21 JUNI  / SOMMERSTEVNE 2009: 11. - 19. JULI

��

HERLIGE SAMMENKOMSTER I 
”GILEAD”, OSLO 
Av forstander Thor Sørlie

Aril Edvardsen hadde for lengre 
tid siden gitt et løfte om å besøke 
menigheten ”Gilead”, Oslo. Så 
kom det brev om at han kunne 
komme påskelørdag og de to 
påskedagene. Vi gledet oss over 
hans komme og ønsket ham  
hjertelig velkommen.
 Det lå spenning i luften for 
hvordan møtene ville arte seg. Til 
Guds ære kan vi si at det ble her-
lige sammenkomster. Det hvilte en 
slik profetisk ånd over oss at  
atmosfæren ble helt visjonær. 
Under slike forhold er det lett å 
tro Gud. Alt blir mulig. Flere fikk 
oppleve en dåp i 
ånden. Folk satt 
nede i salen og 
ble helbredet, 
frafalne kom 
tilbake og sjeler 
kom og ble frelst. 
Dessverre ble 
lokalet for lite, 
så det sto folk 
langs veggene og 
mange måtte gå 
uten å komme 
inn. Trangt og 
varmt var det, 
men det var umu-
lig å få leid noe 
større sted. Tiden 

var for kort. Edvardsen ble en uke 
lengre enn beregnet. Om han hadde 
kunnet ville han ha stoppet en tid 
fremover, men det var andre som 
ventet og vi forsto godt at de ville 
bli skuffet om han ikke kom.
 Broder Edvardsen har en sterk 
trosforkynnelse. Her er det ikke 
om og men. I stedet lød det Amen! 
Jeg tenkte: ”Å, om vi kunne tro 
Gud mer. Store ting ville da skje 
midt i blant oss, slik i alminnelig-
het. Hvor ville ikke Guds navn bli 
æret om så var tilfelle.”

JESUS GJØR MIRAKLER PÅ 
PUERTO RICO
En underbar vekkelse har i flere 
uker gått over San Juan, Puerto 
Rico, og tusener av mennesker har 
vært samlet for å høre evangeliet. 
Jesus selv har åpenbart sin makt, 
og skarer har søkt frelse for sine 
sjeler, og veldige under og mirakler 
har skjedd. Vi bringer her noen få 
bilder fra disse herlige møtene.

INNFØDT EVANGELIST 
MISJON – ET BINDELEDD 
MELLOM OFFERVILLIGE 
KRISTNE OG INNFØDTE 
MISJONÆRER.

Misjonær Leif Andersen i Brasil 
skriver om sine erfaringer med 
innfødte misjonærer.

Gjennom flere år har vi nytt godt 
av Innfødt Evangelist Misjon i 
staten Parana. Sikkert et skritt i 
riktig retning i misjonsvirke i dag 
og ikke minst i Paulinsk retning. 
Da vi begynte arbeidet i Parana var 
en slik støtte et ukjent begrep og vi 
måtte slite. Det var vanskelig den 
gang at noen øynet muligheten 
til storinnsats gjennom innfødte 
arbeidere. Misjonen var, og er, for 
mange nærmest bare utsendelse av 
misjonærer. Ved støtte til innfødte 
arbeidere, står vi i dag et godt 
stykke nærmere misjonens mål. 
Vi takker Gud for alle våre kjære 
som har fått øynene opp for denne 
mektige vei til fremgang. Det er 
med inderlig takk til Gud vi regel-
messig mottar hjelpen til innfødte 
arbeidere. Dette er et nytt kapittel 
i norsk misjon, som i en meget 
stor grad har lettet vårt arbeid og 
gitt oss nye muligheter. Om lag 
20 steder har vi løftet gjennom 
hjelpen, d.v.s direkte, men ut fra 
disse 20 har adskillig flere utpos-
ter vokst frem. Støtten gir vi i den 
grad og tid det er nødvendig for at 
de innfødte menigheter skal kunne 
stå på egne ben. Vi ønsker ikke 
å ta ansvar og gjøre det som de 
innfødte selv kan gjøre. Vårt ønske 
er kun å støtte i de første spede 
skritt. Når de kan gå selvstendig 
fører vi støtten over til nye  

steder som har behov 
for det. Slik fortsetter 
Guds rikes utbredelse.
Må Gud velsigne 
Innfødt Evangelist 
Misjon sammen med 
alle de trofaste ytere. De 
innfødte setter utrolig 
pris på tiltaket og takker 
Gud og dere venner for 
tiltaket som på en slik 
effektiv måte har støt-
tet evangeliets fremme i 
staten Parana.

TB for 45 år siden. Mai 1964.

■■■
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MASSEDÅP I MEGAKIRKE

Saddleback Church i California 
døpte 800 personer en søndag for 
kort tid siden. Pastor Rick Warren, 
sammen med andre pastorer, døpte 
folk i mer enn tre og en halv time. 
Det var det største medlemsoppta-
ket i kirkens historie. 
 
Kirken hadde 2400 på introduk-
sjonsmøte før dåpen. Pastor Rick 
Warren, kjent for blant annet best-
selgeren ”Målrettet Liv”, under-
viste selv om menighetens oppgave 
før han begynte å døpe folk. 
- Når du rammes av vanskeligheter 
i livet, så ikke spør hvorfor, men 
finn heller ut hva Gud vil lære deg, 
sa han ifølge Christian Post. 

 

- Guds måte å lære deg det gode 
livet er å plassere deg i en helt 
motsatt situasjon. Hvordan lar 
han deg forstå hva som gir glede 
i livet? Gjennom å la deg kjenne 
sorg. Gud sløser aldri med opp-
levelser. Han lar dem alltid lede til 
noe godt, sa Warren.  
 
Han henviste også til menigheten 
som sannhetens stabile grunn og 
støtte. 
 
- Det samme gjelder alle områder 
i livet som ekteskap, relasjoner og 
familier. De kollapser uten en  
stabil grunn, mente Warren. 
 
Saddleback Church er en av USAs 
største menigheter med rundt 
22.000 gudstjenestedeltakere hver 
uke. 

Pastor Rick Warren.

ADGANG KUN fOR  
UfULLKOMNE MENNESKER
I møteannonsen for Misjonskirken 
i Lyngdal nå sist fredag i Farsunds 
Avis – sto det til slutt: ”Adgang 
kun for ufullkomne mennesker!”

Mange har den oppfatningen at 
kirken består av fullkomne og 
plettfrie mennesker. Det er en 
myte som ikke har basis i virke-
ligheten, sier pastor Sten Sørensen 

i Misjonskirken i Lyngdal. Han 
ønsker å avlive holdninger som går 
på at kirken består av de vellyk-
kede:

- Menigheten består av alle slags 
mennesker. Men det som er felles 
for alle er at alle er ufullkomne og 
trenger Guds nåde og tilgivelse. 
Om menigheten skulle bestå av 
fullkomne mennesker, ville jeg tale 
til tom kirke, og selv ville jeg også 

ha problemer med å komme inn, 
sier pastoren med et smil.
- Jeg er glad for at jeg denne 
påsken kan fokusere på at Jesus 
døde for syndere av alle slag. Han 
ønsker å leve sammen med oss og 
hjelpe oss i vår hverdag. Livet kan 
være tøft og har mange utfordrin-
ger. Da er det godt å komme til en 
menighet som er for ufullkomne 
mennesker, sier Sten Sørensen.   

Misjonkirken i Lyngdal.            Pastor Sten Sørensen.

■■■
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Av Bente Rognmo Thakre
Når Lars Emanuel forteller om 
seg selv er det også historien om 
Kvinesdal som kommer frem. Om 
slekt som dro og kom tilbake fra 
Amerika. Hvorfor posthuset  
ligger 60 meter fra kirkedøra. Om 
søndagskolelærer Torvald Kvinlaug 
som trollbandt både små og store 
med sin fantastiske fortellerevne. 
Hvordan pinsebevegelsen fikk sitt 
første lokale i Faret. Om tenåringers 
opprør mot det etablerte og hvor-
dan det som var synd før ikke er 
synd nå. Og selv om det egentlig 
er bra, er det kanskje litt synd det 
også, lurer han på.

fILMKAMERA fRA AMERIKA
Det som skal bli Lars Emanuels 
store lidenskap i livet begynner 
ikke overraskende med en onkel 
i fra Amerika, tatt i betraktning 
at han bor i Kvinesdal. En onkel 
som kom hjem til bygda med et 
filmkamera. Dette kameraet kom i 
hendene på Lars Emanuel i 1961, 
og siden har livet i bygda blitt 
dokumentert på kilometervis av 
film, til stor glede for både inn- og 
utvandrere. 

MANGE JERN I ILDEN
Til daglig har han jobbet som lærer 
i barneskolen. Han er også eier av 
Posthuset, selv om han påstår at 
han bare passer på det for banken. 
Han forteller at Posthuset egentlig 
kom inn i familien for nøyaktig 
hundre år siden. Oldefaren hans 
på morens side var lærer og kirke-
sanger, og han fikk tomten som 
da skulle ligge nøyaktig 60 meter 
fra kirkedøra. Da dette huset brant 
ned i 1932, brukte bestefaren, Lars 
Rafoss, endel av forsikringssummen 
til å bygge Salem i Faret, det første 
møtelokalet til pinsevennene i 
bygda. Det kan nevnes at da dette 
lokalet omsider ble for lite, flyttet 
pinsemenigheten opp i Sarons Dal, 
og ble begynnelsen til det som nå 
er den frittstående menigheten 
”Kirken i Dalen”. 

pÅ paRTI mED DE BESTE!
Lars Emanuel Egeland er kjent for de fleste i Kvinesdal. De 
som ikke har hatt han som lærer har ganske sikkert sett han 
bak filmkameraet eller lest boken han skrev om krigsårene i 
Kvinesdal. Men det er ikke så mange som har hørt om veien 
han gikk for å finne svarene på livets store spørsmål. 

Lars Emanuel er en ivrig fotograf og filmprodusent, og holder regelmessig 
fremvisninger i kulturhuset hvor alle er invitert til å se de siste prosjektene 
han har laget fra livet i bygda. Mye av det han har laget kan også lånes på 
biblioteket for dem som er interessert.
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 Nå huser ikke Posthuset posten 
lengre, men bygdas lensmanns-
kontor, tannlege og gullsmedbutikk.

GIKK fRA BEDEHUSET 
Men det var på søndagskolebenken 
at både historieinteressen og bar-
netroen til Lars Emanuel ble tent. 
- Søndagskolelærer Torvald 
Kvinlaug, forøvrig den første fyl-
kesordføreren i Vest Agder, var 
en usedvanlig god forteller som 
trollbandt med fortellingene sine. 
Han forberedte seg veldig og la alt 
levende frem. Når han fortalte fra 
Bibelen så var det noe som traff 
meg.

Men Lars Emanuel husker at det 
var vanskelig for en livsglad ung 
mann å forholde seg til det de 
kristne på den tiden mente var 
synd. 

- Tidene forandrer seg, de la mye 
mer vekt på formene og det ytre. 
Idag er heldigvis det forandret, 
men kanskje vi har gått for langt 
den andre veien?
 Han legger til at på den tiden 
fantes det heller ikke det ung-
domsarbeide som en nå finner 
både i Sarons Dal og på bedehuset.

- Det var for stort sprang for en 
12-13 åring å sette seg ned med de 
eldre på bedehuset. Jeg fortsatte 
å be personlig, men begynte å gå 
på Folkets Hus. Der var det alle 
slags ungdommer, både de som var 

greie og skikket seg bra, og de som 
skeiet helt ut.

REDD fOR Å GÅ PÅ MØTE
Etter endt utdannelse kom han 
tilbake til bygda. Det som en gang 
var blitt sådd av Torvald Kvinlaug 
på søndagskolebenken forsvant 
ikke helt, men lå og ulmet under 
overflaten. Årene gikk, men Lars 
Emanuel forklarer at for han ble 
det et altfor stort skritt å skulle gå 
inn på et kristent møte med det 
lille som var igjen av troen og de 
mange spørsmålene han hadde.

- Jeg var redd for at jeg med 
engang ville bli spurt nærgående 
spørsmål om min tro som jeg ikke 
var klar til å svare på. Det var der-
for helt fantastisk da en person 
jeg kjente spurte om jeg ville være 
med i en bibelgruppe. Det hadde 
jeg ventet på. Her var en anledning 
til å komme til klarhet i en del 
ting. Jeg sammenligner det også 
med å lære å svømme. I et lite bas-
seng er det noen få personer som 
kan lære deg å svømme. Det er 
liksom flaut å være voksen å ikke 
kunne svømme hvis det betyr noe 
for deg. På samme måte kan tvilen 
bli mindre og ei lita spirende tro 
lettere få vekstvilkår i ei lita gruppe 
sammen med mennesker som for-
står deg. Når troen har fått feste, 
kan du lettere bevege deg i menig-
heten. Først blir du trygg i det lille 
bassenget før du tør å legge på 
svøm på dypet i det store.

BEHØVER JESUS
Idag sier Lars Emnauel at han til-
nærmet seg troen teoretisk. 
- På alle plan i livet spør jeg hva 
er best å gjøre. For å ta vare på 
helsen vet jeg at jeg må trene, 
spise sunt, ikke røyke osv. Det blir 
det samme med det åndelige. Jeg 
tror ikke livet er slutt med døden. 
Hva må en gjøre for å få evig liv? 
Noen behøver å bli dratt opp fra 
rennesteinen. Jeg trengte ikke det, 
men jeg trengte Jesus like mye for 
det. Alkoholikere f.eks. har sin 
ene store synd, jeg har de mange. 
Og jeg må si at jeg verken ser ned 
på dem eller føler meg bedre enn 
dem. Jeg behøver bare Jesus på en 
annen måte. Nå har jeg både et 
håp og en trygghet.

PÅ PARTI MED DE BESTE
Etter en periode i bibelgruppen var 
Lars Emanuel klar til å ta steget 
inn i det etablerte kristenlivet, og 
for han var det naturlig at det ble 
statskirken. 
- Men jeg tar gjerne turen opp i 
Sarons Dal, legger han raskt til. 
- Miljøet der oppe betyr mye for 
meg, og en ting jeg har lagt merke 
til der er at folk blir virkelig møtt 
på det nivået de er og kan utvikle 
seg i sitt eget tempo.
 Nå sitter han selv i kirkens og 
bedehusets komite for Alfakurset, 
som er spesielt tilrettelagt mennes-
ker nettopp som han selv, personer 
som har spørsmål om Bibelen og 
vil vite mer om den kristne tro 
uten å forplikte seg videre. 
 - Jeg oppmuntrer virkelig dem 
som leser dette til å bli med i en 
gruppe. Vil du vite mer om Jesus, 
ta kontakt med en kristen du har 
tillit til. De fleste trenger noen å 
dekke seg bak når de først begyn-
ner å gå på møte eller i en bibel-
gruppe. Det gjorde jeg også. Når 
jeg nå kan si at jeg har valgt Jesus 
som svar på hva som er best for 
meg åndelig, så er det fordi jeg sier 
som ungene gjør; jeg vil være på 
parti med de beste! Og selvsagt det 
at jeg tror det finns et evig liv.

Lars Emanuel er veldig fornøyd
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”HaN mÅ Ha HaTT  
EN VELDIg STERK TRO”
Slik oppsummerer filmskaper 
Lars Emanuel Egeland livet 
til Aril Edvardsen etter å ha 
brukt flere uker i filmarkivet til 
Sarons Dal. ��. april inviterte 
han til filmfest i Kvinesdal  
kulturhus. 

Av Bente Rognmo Thakre

Lars Emanuel Egeland er kjent 
for sine bygdefilmer der han har 
dokumentert store og små  
begivenheter i distriktet siden  
70-tallet. En gang hvert år inviterer 
han til en filmfest der han viser 
høydepunkter fra året som er gått.

-Når det nå hadde seg slik at Aril 
dessverre gikk bort i fjor, ble det 
naturlig for meg å gripe fatt i det 
stoffet som jeg allerede hadde  
filmet om livet hans. Han har jo 
også vært en viktig del av bygda 

vår gjennom årene, sier Lars.
  I 2004 spurte Lars Emanuel om 
han kunne få filme Aril Edvardsen 
mens han fortalte om livet sitt. 
Dette brukte de to hele dager på. 
Aril brukte spesielt god tid på å 
fortelle om oppveksten og begyn-
nelsen på tjenesten sin i slutten av 
50 årene og 60 tallet. Dette inter-
vjuet er blitt noe av grunnlaget for 
filmen som nå er laget.
 - Aril visste at han hadde fått 
et kall, men det tok en god stund 
før han visste konkret hva oppga-
vene hans skulle være. En stund 
lurte han faktisk på om det var 
meningen at han skulle være på en 
misjonsstasjon i Afrika!

PAPPEGØyE PÅ TELTMØTE
Noe av det som overrasket Lars 
Emanuel mest, ikke minst som 
ivrig lokal historiker, er den store 
motstanden Aril møtte i distriktet 
de første årene.

  - Allerede da var Aril bevisst på 
at han ikke ville sette opp møtetel-
tet sitt ved siden av bedehuset eller 
kirken. Han ville ut blant folket 
med evangeliet. Men det var ingen 
i distriktet som ville låne han ben-
ker til teltet, så de måtte han låne 
helt fra Rogaland.
 Det er spesielt en historie som 
Lars Emanuel merket seg. Aril 
ville så gjerne holde møter på 
Hidra utenfor Flekkefjord i 1960, 
men han klarte ikke å få et sted 
til møteteltet på øya. Da var det 
en gammel sjømann, Josef Urstad, 
som kom frem. Han hadde vært 
mye ute og reist, og han var ikke 
var redd for Arils nye ideer. Han 
sa til Aril at om ingen andre vil ha 
deg her, så er du velkommen på 
jordet mitt. Josef hadde en pape-
gøye, og under møtekampanjen 
som fulgte, lærte papegøyen et nytt 
ord som den aldri glemte.
 - Jeg har selv hørt papegøyen 

Lars Emanuel Egeland 
sammen med Rune 
Edvardsen på film-
visningen.
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si det, flere år etter, det var 
ordet ”Halleluja”, forsikrer Lars 
Emmanuel. 

INGENTING VAR UMULIG
Noe annet som har slått filmskape-
ren er at Aril stadig gjorde det som 
andre sa ikke var mulig.

-Da Aril reiste til Russland i 1985, 
fikk han beskjed om at det ikke 
var mulig å holde møter der, og 

ble mistenkt for samarbeid med 
KGB og det som verre var.  I arki-
vet fant jeg utrolige filmklipp som 
viser fullsatte kirker i Russland. 
Han fant ut at så lenge møtene 
var inne i kirkene, fikk de gjøre 
nesten hva de ville. Han fikk også 
besøke Russlands ledere i Kreml. 
Da jernteppet falt, ble flere av disse 
lederne satt over de nye republik-
kene. De husket Aril Edvardsen, 
og slik fikk han invitasjoner til å 

holde store møtekampanjer bl.a. i 
Osettia og Abkahzia. 

VILLE SNAKKE MED ALLE
-Også er det selvsagt forholdet 
hans til muslimene. Han behand-
let dem som venner og han fikk 
respekt tilbake. Å se Aril sitte på 
gulvet med en gruppe Sikher i en 
stue i Pakistan, og fortelle dem at 
en løste ingenting med å sitte på 
hver sin haug og bombe hverandre 
om en var uenig, men at vi måtte 
lære oss å snakke sammen, det er 
bare helt fantastisk. 

STERK TRO
Men det som Lars Emanuel mest 
av alt sitter tilbake med, er at Aril 
må ha vært en mann med en veldig 
sterk tro. 
–Han så det liksom før det skjedde, 
også ga han ikke opp. Han holdt 
virkelig fast på det Gud hadde talt 
til han om. Jeg vet at dette er sagt 
før, men historien til Sarons Dal er 
virkelig et misjonseventyr. Det er 
helt fantastisk hva Aril rakk å gjøre 
i løpet av 50 år som evangelist!

Lars Emanuel Egeland fikk god tilbake meldinger etter visningen.

Fullsatt sal var møtt og for og se filmen om Aril Edvardsen.

■■■
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Kari Edvardsen har i 50 år, siden de ble gift 
og like etter møtte Jesus, hatt et spennende 
og innholdsrikt liv sammen med sin mann.

FOR BESTILLING RING 38 35 75 00 ELLER BESTILL PÅ WWW.TROENSBEVIS.NO

KUN KR

100,-
+ forsendelse

Her forteller
hun om sitt
privatliv fra
barndom og
ungdom, om
forelskelse og
ekteskap med
Aril. Hun gir oss
ett glimt av kallet
og kampene, av
visjoner og seire,
men mest av alt et
innblikk i en trofast
kvinnes gode opp-
levelser i evangeliets
frontlinje.

En kjempefin
gavebok av 
Harald Mydland!

DRAMASERIEN OM BARAH
MØT DE BAKRE REKKER I FAMILIESERIEN OM INDONESIEREN BARAH

Passer for alle aldre: ungdom, barn, foreldre og 
besteforeldre. De tre bøkene om Barah er  
spennende ”romaner” fra virkeligheten.
 Følg Barah blant fanatiske muslimer på Java,  
de krigerske dajakstammene i Borneos indre,  
og hodejegerstammene på Ny Guinea. 
 Dramaserien om Barah består av følgende  
bøker, som også kan leses separat: 

1. Barah blant Sundafolket på Java.
2. Barah og trollmannen på Borneo.
3. Barah og krokodillejegeren på 
  Ny-Guinea.
 
Pris kr: 149,- pr. bok.

Spør etter bøkene hos din bokhandler, eller bestill fra Troens Bevis.  
Tlf. (+47) 38 35 75 00 eller på www.troensbevis.no/webshop
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mIN VENN aRIL 
Skal man bli kjent med Aril 
Edvardsen så må man sam-
tale med de som kjenner ham 
godt. Av slike personer er det 
særlig en mann som utmerker 
seg - nemlig Bjørn Bergmann. 
Det er vel ikke noen utenfor 
familien som kjenner Aril så 
godt. Det er heller ikke  
vanskelig å få Bjørn i tale.

Intervju med Bjørn 
Bergmann av Sten Sørensen

Hvordan var ditt første møte med 
Aril?
Det er mange år siden - vi må gå 
helt tilbake til 1963. Jeg skulle 
synge på et møte der Aril skulle 
tale. På det tidspunktet hadde jeg 
ikke videre kjennskap til Aril. I 
forkant av dette møtet hadde jeg 
en tid gått og bært på en bønne-
byrde. Jeg kunne ikke helt sette 
fingeren på hva det var som slet 

inni meg. Men jeg visste det hadde 
noe med en lengsel om å nå lenger 
ut til dem som ikke hadde hørt 
evangeliet enda. Aril på sin kant 
hadde bedt om å få en venn han 
kunne dele alt med - en han kunne 
dele sine visjoner og drømmer. På 
dette spesielle møte sto jeg foran 
Aril på plattformen. Da talte plut-
selig Gud til Aril: ”Mannen som 
står foran deg - han er det!” Vi 
brukte dagen etter til lange sam-
taler. Arils tanker og visjoner gav 
et ekko i mitt indre - det var dette 
jeg hadde båret på i det siste. Vårt 
vennskap er iscenesatt av Gud. 
Våre koner har også fått et helt 
spesielt forhold.
 
DEN fØRSTE TIDEN
Jeg husker godt denne første tiden. 
Ikke minst husker jeg en tur vi 
hadde oppover i dalen. Denne 
dalen som var blitt brukt som 
rekreasjonssted for beboerne i 
området - denne Arils barndoms 
dal gikk vi rundt på. Aril først og 

jeg etter - vi inntok eiendommen 
i tro. Senere var vi der på tur med 
våre familier. I en gammel løe sto 
et stort gammelt innhøstningss-
redskap. Vi dro ungene rundt på 

Fra boken: Guds løve

Aril og Bjørn sammen i tjeneste.

Aril Edvardsen sammen med sin venn Bjørn Bergmann. 
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denne og så samtidig det symbol-
ske i dette at denne plass skulle  
bli redskap til å nå tusener av  
mennesker. Vi tenkte også på 
hvordan innhøstningsredskapene 
har endret seg. Men her skulle 
det komme et nytt redskap for å 
nå de mange. Vi visste da at dette 
var en drøm. Senere, da vi sto på 
plattforma og så utover tusener av 
mennesker, mintes vi denne opp-
levelsen. 
 
HVORDAN ER ARIL SOM 
VENN?     
Den alltid så joviale og muntre 
Bjørn Bergmann vrir seg litt i  
stolen. Han har mye å fortelle. Det 
er jo et helt liv det er snakk om. 
Men det er tydelig at han vokter 
seg vel. Han gir uttrykk for at han 
ikke vil si noe som kan sette Aril 
i et dårlig lys eller noe som kan 
misforstås. Han er en sann venn. 
Det er viktig for Bjørn Bergmann 
at Aril skal fremstå på en positiv 
måte. Det er slett ikke vanskelig å 
si noe positivt om ham. Men deres 
nære vennskap vil han ikke si for 
mye om. 
 
- Aril og jeg snakket sammen om 
ting bare vi og vår Herre vet om. 
Slik må det være.
 Djevelen har flere ganger prøvd 
å ødelegge vårt vennskap. Men 
han har ikke klart det. Aril har 
selv sagt på et møte her i Sarons 
Dal: «Nest etter Kari er det Bjørn 
som kjenner meg best». Det har 
tatt tid å komme under skinnet 
på Aril. Han var jo ikke en over-
flatisk person. Det er jo ikke våre 
personligheter som først og fremst 
bandt oss sammen, men at vi var 
opptatt av det sammen. Samtidig 
har vi jo også hatt stor glede av å 
komme godt overens. Vennskap 
er ikke noe man får, men noe man 
gjør seg fortjent til. Man investerer 
i det over lengre tid. Vi har jo vært 
travelt opptatt på hver vår kant - så 
vi måtte sette av tid til å komme 
sammen. Men det gledet vi oss til 
- for vi trengte det. 
 
Alle vet jo at det også har vært tur-
bulente tider. Det at vi har blødd 

en del i sammen har jo også betyd-
ning for vennskapet vårt. Aril hev-
det alltid at vi er soldater - og da 
må vi kunne tåle litt ondt. Han var 
ikke typen som ligger og slikker 
sine sår. Hva skulle det tjene til? 
Det var bare å komme seg videre. 
Han var drevet av det som var  
hensikten med hans liv. 
 
Da det var uroligheter og splittelse 
her hjemme framsto vi i utlandet 
som brobyggere. Det har alltid 
vært viktig for Aril at de troende 
skulle stå sammen. Nå har jo dette 
gått seg til også her hjemme. Det 
har vært viktig å få fram at vi krist-
ne er i samme firma - med samme 
sjef. Vi må være et forbilde for 
etterslekten på dette punktet. Selv 
om det er forskjellige menigheter, 
trenger det ikke være åndelige skil-
lelinjer. 
 
Men Aril hadde også en annen 
mykere side. Jeg har sett hvor flink 
han har vært med ungene sine og 
med barnebarna. Hadde folk sett 
det, hadde de kanskje fått et annet 
bilde av Aril, sier Bjørn Bergmann 
med varme i stemmen.
 
DyPERE VENNSKAP
- Vennskapet med Aril har de siste 
20 årene bare blitt enda dypere. Vi 
var så trygge på hverandre. Han 
prøvde ikke å imponere meg og jeg 

prøvde ikke å imponere ham. 
Vi kunne sitte i samme rom å lese 
i flere timer uten å prate. Når vi 
var sammen skulle det ikke mer 
enn et blikk til så visste vi hva den 
andre tenkte. Det er ikke for mye 
å si at vi var som to gode brødre. 
Vi hadde sterke felles interesser i 
tjenesten, men også interessen for 
historie delte vi.
 
Det er få som har ledd så mye 
sammen som oss. Vi har begge to 
fantastiske koner som har ledd av 
våre vittigheter i 40 år. Vi kunne 
bruke de samme vittigheter - bare 
legge inn en liten ny vri - ja, Aril 
var flink til det. Han hadde en 
utpreget humoristisk sans. Vi har 
fått mange festlige stunder av å le 
av oss sjøl også, forteller en hem-
melighetsfull og lattermild Bjørn 
Bergmann. Han braser ut i latter, 
men det er lett å tolke at han ler av 
noe som er unndratt offentlighe-
ten. Det nytter ikke å spørre.
 
Du arbeider jo med andre ting nå 
- hvilken rolle har du hatt i Arils 
visjon?
Bjørn blir alvorlig igjen. 
- Det har alltid vært Aril sin visjon. 
Jeg har vært kalt til å være hans 
hjelper. En tid var jeg med som 
daglig leder for Troens Bevis. Jeg 
har fått være med å legge opp en 
del korstog og delta på stevnene. 

De var ofte på turer sammen.



��

TROENS bEVIS MAgASIN MAI 2009

Vi har reist sammen i mange ver-
densdeler. Men det viktigste bidra-
get har jeg gitt som samtalepartner. 
Tanker og ideer krystalliseres ut i 
samtaler. Også Arils egne tanker og 
ideene kom klarere frem når han 
ikke bare bar dem inni seg, men 
hadde noen ”å spille ball med”. 
Jesus hadde også relasjoner på 
flere nivåer. Han hadde et nærmere 
forhold til de tolv enn til de sytti. 
Han hadde et nærere forhold til de 
tre enn til de tolv. Han hadde et 
nærere forhold til den ene enn til 
de tre. Slik har også Aril og jeg fått 
ha et veldig nært forhold.
 
Kan du nevne noen interessante 
trekk ved personen Aril?
Bjørn Bergmann tenker hardt - her 
er det sortering på gang. De må 
ha et festlig folhold - for Bjørn må 
stadig ta seg inn for å ikke le av alt 
han tenker på. Til slutt kommer 
han på noe han kan nevne:

DISIPLINERT
- Aril var utrolig disiplinert. 
Uansett i hvilken verdensdel han 
befant seg i, sto han alltid tidlig 
opp for å mosjonere. Det sto stor 
respekt av det. Han ble forresten 
flinkere til å ta vare på helsa si. Før 
pleide jeg å si til ham at han ikke 
måtte bruke så mye salt i maten. 
Da fikk jeg alltid til svar. ” Salt 
er en god ting.” Men så kom det 
en dag da han sa til meg under et 
måltid ”Bjørn - du burde passe deg 
for saltet”. 
 
Ellers så leste han mer enn mange 
personer til sammen og han hadde 
et fotografisk minne. Det er for-
resten en opplevelse å låne en bok 
som Aril har lest. Det er masse 
understrekninger og noen ganger 
har jeg måttet leite etter boksta-
vene under strekene. Men hvis han 
derimot var uenig med forfatteren 
kan det stå ”tosk!” i margen. Du 
så nesten aldri Aril uten en penn. 
Enten så leste han med pennen i 
hånd eller så skrev han.
 
INTENS
Ellers kan jeg fortelle at Aril var 
veldig intens i det han gjorde. 

Han var hundre prosent opptatt 
av det han holdt på med. En dag 
skulle han gå gjennom en dør han 
måtte ha kode for å komme inn. 
Aril hadde gått der utallige ganger. 
Plutselig en dag var han så i egne 
tanker at han hadde glemt koden. 
Så Aril snudde - gikk tilbake til 
bilen - gikk så mot døra en gang til 
- da kom han på koden. Han var 
så intens i alt han gjorde. Jeg har 
sagt til ham at det er rart han ikke 
har trykket knappene gjennom 
mobiltelefonen - slik han trykket 
på den. Selv når han så på TV, var 
han intens. Han orket ikke å se 
en hel film igjennom. Nei, jeg vet 
ingen som var så flink til å bruke 
kontrollen på TV. Han hoppet fra 
program til program, fra nyhetsen-
ding til nyhetssending. Han ville 
ha med seg alt på en gang. Konene 
våre orket ikke å se på TV med 
oss.
 
GLAD I MAT
At Aril var glad i mat kommer vel 
ikke overraskende. Han var ikke 
den som svingte seg på kjøkkenet. 
Det overlot han til andre. Men han 
var veldig glad i alt som kom ut av 
kjøkkenet. Han var særlig svak for 
etnisk mat, sterke sauser og hvit-
løk. Han var flink å grave laks og 
den skal serveres med mye hvitløk. 
Hadde det ikke vært for omgivel-
sene...Vi pleide å skøye med at det 
er mange måter å få folk til å falle 
på møtene...
 
UTENLANDSREISER
Ellers vet jeg ikke om noen som 
var så flink å holde samme tale om 
og om igjen med så stor innlevelse 
som Aril. Da vi reiste i Polen før 
jernteppet falt hørte jeg til slutt 
i søvne. ”Krullen, krullen, pan-
nen, pannen” (Herrenes Herre og 
Kongenes Konge). Men det var like 
levende hver gang.
 
Det er ikke fritt for at vi har opp-
levd morsomme ting på våre reiser. 
En gang vi var i India på et stort 
korstog og Aril skulle tale denne 
kvelden. Tusenvis av mennesker 
med store forventninger var sam-
let. Plutselig var det en mann i 

nærheten av der våre koner satt 
som begynte å klappe seg heller 
desperat på det ene beinet. Snart 
så vi at det datt en død mus ut av 
buksebenet. Rett etter dukket en 
rotte opp på plattforma. Den span-
kulerte litt rundt og forlot plattfor-
men. Akkurat i det Aril gikk opp 
for å tale så dukket rotta opp igjen. 
Jeg må si jeg beundret Arils fotar-
beid den kvelden.
 
KAPASITET
Han hadde en voldsom arbeids-
kapasitet. Han stilte store krav til 
sine medarbeidere. Men det er lite 
i forhold til hva han krevde av seg 
selv. På kampanjen han hadde i 
Bodø i 1998, var det noen yngre 
medarbeidere som uttrykte at de 
var slitne. En spurte Aril om ikke 
han også var sliten. Da kommer 
det tørt fra Aril. ”Nei, jeg har bare 
holdt på i 40 år”. Han så med 
andre ord ingen grunn til å ta på 
vei.
 
Er det sider ved Aril Edvardsen du 
beundrer?
- Beundrer og beundrer? Jeg vet i 
hvert fall at når historien skal skri-
ves så bør Aril beskrives som en av 
Norges store sønner. Han har vært 
en plogspiss, ikke bare som evan-
gelist i de kristne kretsene, men 
også i samfunnet forøvrig. Dette 
har han vært gjennom det han har 
talt, skrevet og gjennom sin bruk 
av media.
 
Han har vært en god ambassadør 
for Norge og nordmenn i utlan-
det. Mange har fått stor respekt 
for Norge og nordmenn gjennom 
et møte med Aril Edvardsen. Det 
gjelder også for hans mange møter 
med guvernører og presidenter.
 
I den tidligste tid ble Aril beskyldt 
for å være amerikansk i sine meto-
der. Hadde det vært tilfelle, hadde 
han ikke hatt den goodwillen han 
har rundt om i verden. Mange 
plasser er ”amerikansk” et skjells-
ord. Nei, amerikanerne må ha noe 
nytt hvert tredje år, mens Aril har 
gjennom hele sin tjeneste stått på 
det sentrale Joh.3,16.
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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

 Aril har selvfølgelig ikke stått 
på stedet hvil i alle disse år. Han 
har utviklet seg som menneske 
og som predikant. I begynnelsen 
gikk han hardere på i ettermøtene. 
Han engasjerte hele seg. De senere 
årene overlot han mer til Den 
Hellige Ånd å gjøre den jobben. 
Han forkynte ordet, så fikk resten 
være opp til Den Hellige Ånd. 
 
Hvordan vil du beskrive de siste 
10 årene?
-  Han har jo vært alvorlig syk 
flere ganger og det har forandret 
ham. I de senere årene var han 
ikke helt den samme. Aril ble 
mer fritt-talende enn han hadde 
pleid å være. Noen filter var nok 
forsvunnet gjennom sykdommen. 
Dessuten ble han mer alvorsstemt. 
Han så all den sløsingen som var i 
USA, og det gikk inn på ham.
- Aril gav ut heftet: ”Nå er det 
alvor”. Det kom noe alvorlig over 
han de siste årene, og han var opp-
tatt av å formidle at det var viktig 

for menneskene å satse på det som 
virkelig betydde noe.

Bjørn Bergmann sier at Aril hadde 
en ild og en brann helt til det siste. 
Han var lidenskapelig opptatt av 
å nå de unådde med evangeliet. I 
den senere tiden sa han flere gan-
ger at neste generasjon har fått et 
viktig redskap og medium – som 
Sarons Dal er – å bruke etter hans 
død. Nå er tiden kommet og neste 
generasjon må fullføre dette store 
arbeidet, sier Bjørn Bergmann som 
har vært Aril Edvardsens nære 
venn og medarbeider gjennom 44 
år!

 

	



��

TROENS bEVIS MAgASIN MAI 2009

EN BØLgE aV gUDS KRafT 
I OKITIpUpa, NIgERIa

Evangelist Reinhard 
Bonnke taler til den 
store folkemengden i 
Okitipupa, Nigeria.
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� millioner mennesker søkte 
frelse i Reinhard Bonnkes kors-
tog i �00�. Bonnke blir en av 
hovedtalerne på årets store 
sommerstevne i Sarons Dal.  

Fra Bonnkes nyhetsbrev 
januar 2009

Reinhard Bonnkes siste korstog 
i 2008 ble holdt i Okitipupa i 
Nigeria. I løpet av den fem dager 
lange kampanjen søkte hele 
480 730 mennesker frelse. 
 Kallet til å holde kampanjen 
kom mange måneder tidligere, 
nesten som et ”Makedonia-kall”. 
Forventningene var enorme til hva 
Gud ville gjøre. Bonnke ble ønsket 
velkommen av tusener begeistrede 
troende, men også av sterke utta-
lelser fra kirkeledere og politiske 
ledere.
 Biskop E.O.Akinboyo prokla-
merte i sin velkomsttale at: ”Gud 
sendte Josef for å hjelpe de sultne 
Israels barn. Gud sendte Moses for 
å utfri sitt paktsfolk fra slaveri og 
undertrykkelse i Egypt. 
 Gud oppreiste Josva for å lede 
Israels folk inn i det lovede land, 
og framfor alt sendte Gud Jesus 
Kristus for å frelse hele verden.
 Jeg tør si at Gud har sendt 
Reinhard Bonnke og hans team for 

Reinhard Bonnke er en 
av verdens mest kjente 
nålevende evangelister. 
Gjennom sine massekorstog, 
særlig i Afrika de siste tiårene, 
har han sett millioner søke 
frelse og evig liv i Jesus 
Kristus.
   Mange vil huske Bonnkes 
fantastiske møter under 
sommerstevnet i Sarons Dal 
i 1989. Nå er han klar til å 
møte misjonsfolket i Sarons 
Dal igjen. Sist han talte 
på sommerstevnet samlet 
Reinhard Bonnke sprengfull 
stevnehall.
   Det kommer til å bli trangt 
om plassene også dette året.  

Bonnke ble tatt imot av tusener begeistrede mennesker da han ankom byen 
med sitt team. Kirkeledere og politiske ledere holdt mektige velkomsttaler og 
sammenlignet Bonnke med Bibelens menn, som Josef, Moses og Josva, som 
alle ble tildelt store oppgaver av Gud.

Reinhard Bonnke og Daniel Kolenda ble ønsket velkommen av guvernøren 
for Ondo-staten, Olusegun Agagu. Samme mann tok imot Aril Edvardsen på 
samme måte under hans vennskapskorstog i Ibadan i november 1999, som 
representant for Nigerias president, som på det tidspunkt var i Sør Afrika.
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å befri oss fra syndens lenker og 
dens ødeleggende følger.”

KRAfTEVANGELISERING
Helt fra begynnelsen av kampan-
jen ble evangeliet forkynt klart og 
utfordrende av Bonnke og hans 
kollega, Daniel Kolenda. Hver 
kveld ga en stor folkemengde 
respons på budskapet.
 Titusener ble ledet til korsets fot 
og ga sine liv til Jesus hver kveld. 
Tusenvis av kyndige veiledere tok 
hånd om de frelsessøkende gjen-
nom kirkenes oppfølgingssystem, 
og hver av de frelsessøkende fikk 
tildelt en oppfølgingsbok.
 Helt fra første kveld ble de frel-
sessøkende invitert til å bringe 
med seg sine okkulte gjenstander 
til møtene. Disse ble kastet i store 
metallbeholdere, og satt ild på som 
et synlig tegn på at den tidligere 
eieren nå var satt fri i Jesu navn. 
Dette skjedde hver gang til stor 
jubel og dans innfor Herren.

DEN HELLIGE ÅNDS ILD
Som vanlig i Bonnkes kampanjer 
ble det holdt en såkalt ”Fire-konfe-
ranse” hver morgen. Disse holdes 
for å inspirere pastorer og andre 
arbeidere i kirkene til vitnetjeneste 
og evangelisering.
 Slike seminarer ble holdt tre 
dager, og ble avsluttet med en 
kraftfull utgytelse av Den Hellige 
Ånd siste dagen. 25 000 delegater 
ropte ut sin lovprisning opp mot 
himmelen i nye tunger, idet Den 
Hellige Ånds ild falt over dem.

TUSENER HELBREDET
Etter evangeliets forkynnelse om 
kveldene ble det bedt helbre-
delsesbønn for de mange syke og 
vanføre, som hadde kommet fra 
omkringliggende steder for å få en 
berøring av Herren.
 Tusener ble helbredet og hun-
drevis ble hjulpet fram til plattfor-
men etter helbredelsesbønnen hver 
kveld, for å avlegge vitnesbyrd om 
hva de hadde opplevd.

OVER 5 MILLIONER fRELST I 
2008
Da det siste møtet var over, opp-
summerte det utslitte teamet, med 
stor ydmykhet og glede, det fak-
tum at hele 5 millioner mennesker 
har blitt brakt inn i Guds konge-
rike gjennom alle kampanjene i 
løpet av 2008.
 Disse dagene er trolig helt unike 
når det gjelder hvilke muligheter 
som fins for Guds rike, og for alle 
som vil gå ut og forkynne Guds 
ord. Og viktigst av alt: Det fins en 
belønning i vente for alle som har 
gjort dette mulig gjennom bønn og 
ved å støtte økonomisk.
 Jesus sa: ”Høsten er stor, men 
arbeiderne få.” Det virker som at 
dette fortsatt gjelder etter at så 
mange år er gått, men ved Hans 
nåde, Herren lover stor suksess 
til de få som faktisk går og de 
som støtter dem, skriver Reinhard 
Bonnke i sitt nyhetsbrev i januar 
2009.  

 

Aril Edvardsen i samtale med Ondo-statens guvernør, Olusegun Agagu, under møtekampanjen i Ibadan i november 
1999.

■■■
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I �00� var det ���0 arabere 
bosatt i Skandinavia som  
kontaktet Troens Bevis etter  
å ha sett på Miracle Channel. 
Flere tusen av henvendelsene 
kom fra Norge.

Av Bente Rognmo Thakre
 
Miraclekanalens oppfølgingssenter 
i Stockholm forteller at det er et 
stort antall arabere som er bosatt 
i Europa og Skandinavia som ser 
på Troens Bevis sin arabiske satel-
littkanal. Kanalen fikk 20.548 
henvendelser fra europeiske mus-
limer i 2008. Og fra arabere bosatt 
i Skandinavia kom det 8590 hen-
vendelser. 

Mohammed er en ung muslim i 
Norge som gjerne vil lære mer 
om Jesus:
”Jeg er en ung muslim som 
liker kanalen deres veldig godt. 
Programmene tør å sette ord på 
vanskelige ting. Jeg har veldig lyst 
til å studere brevkurset ”Det nye 
liv”, og jeg vil gjerne ha bibelen 
om Jesus.”

Nihad er en ung kvinne i Sverige 
som har mistet mye:
”Jeg er en 35 år gammel muslimsk 
kvinne fra Irak. Jeg kom til Sverige 
for tre måneder siden som flykt-
ning. Min far og alle mine brødre 
ble drept i Irak. Ikke bare det, 
men de har tatt min mann som 
var professor ved universitetet i 
Baghdad og mitt barn. Jeg vet ikke 

hva som har skjedd med dem. Jeg 
jobbet i en bank. Jeg har mistet 
absolutt alt. Jeg ringer til dere fordi 
jeg pleide å se på Miracle Channel 
i Irak. Den var min eneste venn 
i livet etter at jeg mistet alt. Men 
jeg ringer dere fordi jeg har ett 
veldig viktig spørsmål; krever Gud 
at vi skal drepe i hans navn? I så 
fall skulle jeg ønske det fantes en 
annen Gud. Kan dere fortelle meg 
om denne andre guden?”

- Denne samtalen med Nihad varte 
i nesten 40 minutter, forteller lede-
ren for kanalens oppfølgingssenter 
i Stockholm, Merzek Botros. 
- Vi ba med henne, men hun 
begynte bare å gråte, og hun gråt 
veldig lenge. Jeg begynte å ringe 
henne hver dag, og etter en uke 

NÅR VÅRE NyE LaNDSmENN 
mED EVaNgELIET

Det første mange immigranter gjør når de kommer til Europa, er å sette opp en parabol antenne så de kan se TV på 
sitt eget språk. Slik finner mange arabere Miracle Channel.
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tok hun imot Jesus som sin frelser. 
Hun tar nå brevkurset ”Det nye 
liv” og vi er i kontakt med henne 
daglig.

En annen kvinne fra Sverige 
skriver :
”Jeg vil gjerne takke dere for pro-
grammene fordi de har hjulpet 
meg mye. Selv om jeg har mange 
problemer, klarer jeg nå å være 
glad i meg selv. I tillegg har pro-
grammene gitt meg håp for livet 
mitt.”

Habib i Norge forteller hvor  
mye kanalen betyr for henne og  
familien:
”Ettersom jeg er veldig takknemlig 
for Herrens kjærlighet vil jeg gjer-
ne skrive noen ord som kan vise 
hvor glad jeg og hele min familie 
er i Miracle Channel. Jeg har sett 
på mange program som underviser 
om bibelen. Og jeg takker Gud for 
kanalen deres for den har vært til 

stor trøst for oss når vi nå er borte 
fra vårt hjemland. Den er blitt en 
viktig del av vårt daglige liv. Nå 
håper jeg at dere kan gi meg den 
Hellige Boken (på arabisk).

Og Sarah fra Finland sier:
”Jeg følger programmene deres 
som fyller oss med Guds ord og 
som jeg har på 24 timer i døgnet. 
Jeg ønsker dere lykke til og at dere 
skal få være lys i mørket.”

Dina i Danmark vil gjerne ha 
brevkurset:
”Jeg er en irakisk kvinne som  
bor i Danmark. Jeg ser på Miracle 
Channel, og jeg så at dere  
reklamerte for brevkurset ”Det 
nye liv”. Nå håper jeg at jeg kan få 
dette brevkurset.”

Og Elisabeth fra Sverige forteller 
at:
”Brevkurset har blitt veldig viktig 
for meg. Jeg venter ivrig som et 

barn på posten til jeg får de nye 
leksjonene. Jeg føler meg lykke-
lig og fylles med fred hver gang 
jeg leser gjennom de nye brevene. 
Tusen takk for hjelpen. Be for meg 
at jeg skal kunne gå på denne 
veien og hjelpe andre til å lære å 
kjenne Jesus.”

Ønsker du at våre nye lands-
menn skal få høre evangeliet? 
Troens Bevis har stort behov for 
flere støttepartnere til den  
arabiske satellittkanalen.
 Ved å bli en fast partner er 
du med på et arbeid som sender 
evangeliet 24 timer i døgnet til 
over 300 millioner arabere. Og 
som du ser her, er det mange 
arabisk talende personer i 
Skandinavia som også ser på 
kanalen. For å lese mer om 
Miracle Channel kan du gå til 
www.troensbevis.no

Miracle Channel får ofte høre at programmene er til velsignelse for hele familien, enten de bor i Egypt, som her, eller i 
Skandinavia.
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BREVSKOLEN – TROENS BEVIS VERDENS 
EVaNgELISERINgS STØRSTE EVaNgELIST

Brevskolen er vår største evan-
gelist, pleide Aril Edvardsen å 
si. Vi som jobber med brev-
skolen i dag er helt enige og 
vil gjerne fortelle Troens Bevis’ 
lesere mer om dette arbeidet. 
Hvordan startet det hele? 
Hva er en brevskole i praksis? 
Hva betyr den for søkende 
og nyfrelste? Bli med oss på 
en tidsreise til fortid, nåtid og 
framtid…

Av Petra T. Aasland,  
NLS sekretær

NEW LIfE SCHOOL (NLS) 
BREVSKOLE
Etter evangeliske kampanjer i 
mange land forsto Aril Edvardsen 
at han trengte et nytt redskap for å 
følge opp alle søkende og nyfrelste. 
I 1970 skrev han brevkurset ”DET 

NYE LIV” (”New Life” på engelsk), 
et bibelsk selvstudium, som siden 
er blitt oversatt til 55 forskjellige 
språk. Det er delt opp i del I og del 
II. Hver del består av 5 leksjoner 
og avsluttes med et diplom. Til 
nå har ca. 4,5 millioner mennes-
ker over hele verden gjennomført 
brevkurset. Dette tallet er nok mye 
høyere i virkeligheten, men vi har 
ikke mulighet til å holde kontakt 
med alle dem som bruker brevkur-
set uten vår økonomiske støtte.
 Målet med brevkurset er å 
gi søkende og nyfrelste et godt 
bibelsk grunnlag i den kristne tro. 
Leksjonene er underbygget med 
mange bibelvers, så det er ikke 
nødvendig å eie en bibel for å 
kunne gjennomføre kurset. Dette 
er en fordel spesielt i fattige land, 
siden mange elever ikke har råd til 
å kjøpe egen bibel og vi ikke har 

Brevskolenes hovedkontor: Petra T. Aasland, Kåre J. Stusdal (leder) og 
Tommy Bjelland.
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midler til å dele ut bibler til alle 
som ønsker det. Brevkurset skal 
være gratis og tilgjengelig for alle. 
Hvem som helst skal kunne trykke 
det opp og dele det ut.
 I mange deler av verden er det 
selvfølgelig ikke så enkelt. Den 
økonomiske, religiøse og politiske 
situasjonen tillater ikke alltid det. 
Derfor har Troens Bevis med hjelp 
av våre trofaste støttepartnere 
startet brevskoler i vanskeligstilte 
land og finansiert driften av dem. 
Planen er å organisere oppstarten 
av NLS brevskolekontor, trene opp 
kontorpersonell som kan sende ut, 
rette og forklare leksjonene samt 
oppsøke og følge opp elevene. NLS 
staben organiserer og gjennomfører 
også egne mindre kampanjer for 
å nå ut til ufrelste. Brevskolene 
som blir drevet av oss, jobber etter 
samme visjon som resten av Troens 
Bevis: Å nå de unådde med evan-
geliet. Derfor skal vår økonomiske 
støtte bare gå til å dele ut NLS  
leksjoner til ufrelste og søkende.
Etter noen års drift er målet at 
brevskolen skal bli selvstendig og 
bli tatt over av en lokal misjons-
organisasjon eller menighet. Eneste 
betingelse er at leksjonene blir delt 
ut gratis. I noen land er fattigdom-
men så stor og omstendighetene 
så vanskelige, at vi er nødt til å stå 
sammen med våre kristne søsken 
over en lengre tidsperiode.

NEW LIfE SCHOOL, UNGARN
Fakta:
Hovedstad: Budapest
Styresett: Republikk
Språk: Ungarsk (off.)
Religion: Katolikker 54,4 %,  
protestanter 19,9 %, andre 25,7 %
Flateinnhold: 93’030 km2

Folketall: 10 millioner (2008)
Uavhengig fra: Østerrike-Ungarn 
1918

NLS Ungarn er et godt eksempel 
for hvordan vi optimalt sett ønsker 
at en brevskole skal bli startet og  
drevet med vår økonomiske støtte, 
for så å bli videreført av frivil-
lige senere. Det hele begynte med 

Jan og Randi Hoholmen fra ”Aksjon for Håp”, Kálmán Harka, Irén og Csaba 
Tenkely fra ”Hungarian Church of God”

Bíborka og Kálmán Harka.

NLS møte i Hajduboszormy. Kálmán sammen med en gruppe nyfrelste sigøy-
nere.
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at flere evangeliseringsteam fra 
Troens Bevis Bibel- og Misjons 
Institutt (TBBMI) i Sarons Dal 
hadde vært i Ungarn. Etter hvert 
ble behovet for å følge opp de 
nyfrelste på en mer strategisk måte 
stadig mer påtrengende. Under 
Aril Edvardsens korstog i Slovakia 
i september 1992 kom ungareren 
Kálmán Harka, forhenværende 
bibelskoleelev fra TBBMI, for å 
snakke med oss om muligheten til 
å opprette en brevskole i hjemlan-
det sitt. Samtidig hadde han med 
seg flere lister med navn og adres-
ser til mennesker som allerede var 
blitt frelst gjennom evangelise-
ringsteamene.
 Sommeren 1993 bestemte 
NLS Norge å åpne en brevskole i 
Kecskemét, Ungarn. Kálmán Harka 
og hans kone Bíborka ble valgt 
som ansvarlige og vi reiste med 
et evangeliseringsteam dit for å gi 
dem opplæring i arbeidsrutiner. 
Offisielt ble brevskolen åpnet da 
Aril Edvardsen var i Budapest som 
hovedtaler ved ”Det Europeiske 
Seminar”, som ble holdt for unge 
pastorer i slutten av september 
1993. Brevkurset var da ferdig 
oversatt til ungarsk og tykket opp. 
Det ble presentert på dette seminaret 
slik at det også kunne bli kjent 
blant de mange fremmøtte menig-
hetsarbeidere.
 Brevskolen hadde som mål å nå 
mennesker fra alle lag, men det 
viste seg snart at brevkurset var 
spesielt effektiv blant sigøynerne. 
Sigøynerne er en særegen folkeslag 
i Ungarn. Av total 10 millioner 
innbyggere er 9 millioner ungarer 
og 1 million sigøynere. Sigøynerne 
i Ungarn er fastboende, men har 
veldig lav status i befolkningen for 
øvrig. Det er veldig høy arbeidsle-
dighet og kriminalitet blant sigøy-
nerne - noe som er et stort pro-
blem for styresmaktene i Ungarn. 
Etter forfølgelse og diskriminering 
gjennom generasjoner har sigøy-
nerne utviklet en kollektiv lav sel-
vtillit og nesten ingen framtidstro. 
Å nå sigøynerne med evangeliet er 
derfor en krevende jobb og tilliten 
må vinnes gradvis tilbake. Desto 
større er da forvandlingen når de 

tar imot Guds kjærlighet og vier 
livene sine til Jesus. Det har faktisk 
også styresmaktene lagt merke til. 
De opplever at sigøynerlandsbygder 
med kirker og kristne som er født 
på ny er lettere å styre og holde 
orden på. Det igjen gjør at evan-
geliet møter velvilje, ja til og med 
økonomisk støtte hos  
regjeringen i Ungarn.

En frelst sigøyner forteller:
Alle i byen kalte meg ved navnet 
”Dangerous” (Farlig). Min far var 
alkoholiker og kriminell og min 
mor var en tyv. Jeg vokste opp uten 
far, fordi han var i fengsel. Du spør 
kanskje, hva barn kan lære av sånne 
foreldre. Vel, jeg vokste opp og giftet 
meg. Etter en stund forlot kona meg. 
Jeg var voldelig og på vei mot 
bunnen. Annenhver dag kom politiet 
hjem til meg og jeg ble arrestert flere 
ganger. Men Gud så mitt liv og han 
hjalp meg så jeg fikk begynne på 
nytt. Jeg fikk høre om en husgruppe i 
min tantes hjem, de inviterte meg og 
jeg gikk til dem for å lage trøbbel. Jeg 
tok lederen ut foran huset fordi jeg 
ville banke ham opp, men istedenfor 
velsignet han meg i Jesu navn. Det 
ble et vendepunkt i mitt liv og jeg tok 
imot frelsen. Jeg gikk tilbake til min 
kone, ba om tilgivelse, og vi ble en 
familie igjen. Vi lot oss døpe begge 
to. I dag er jeg selv en av lederne 
blant de frelste sigøynerne. Jeg elsker 
å lese Johannes 3:16: Gud sendte sin 
Sønn til sigøynerne også!

Etter 10 års drift ble den økono-
miske støtten til brevskolen lagt 
ned. Elevtallene var relativ lave og 
TB ville heller satse på en skole 
som hadde større vekst og i et land 
hvor økonomien var dårligere. 
Kálmán var selvsagt lei seg for 
denne beslutningen, men han 
kjente til visjonen bak brevskolen 
og godtok derfor avgjørelsen. 
Han bestemte seg for å utvide 
samarbeidet med den norske 
organisasjonen ”Aksjon for Håp”, 
ledet av Jan og Randi Hoholm. 
Ekteparet jobber hovedsakelig 
blant sigøynerne i Øst-Europa og 
ønsket også å dele ut brevkurset 
blant sigøynere i Ukraina. Dette 

ble vi naturligvis veldig glade for 
og vi har fortsatt god og jevnlig 
kontakt med Kálmán og Bíborka 
Harka. I januar i år fikk vi besøk 
av Kálmán, Hoholms og deres 
nye samarbeidspartnere Csaba 
og Irén Tenkely (President of the 
Hungarian Church of God). Vi fikk 
oss en god prat og ble imponert 
over visjonen og hjerte de har for 
Ungarn og sigøynerne. NLS brev-
kurset er fremdeles et viktig red-
skap og en velsignelse for kristne 
og ufrelste mennesker i Ungarn og 
Øst-Europa.

NEW LIfE SCHOOL,  
BUKAVU I KONGO 
Fakta:
Hovedstad: Kinshasa
Styresett: Republikk
Språk: Fransk (off.), lingala,  
swahili og andre afrikanske språk
Religion: Katolikker 50 %,  
protestanter 20 %, kimbanguist  
10 %, muslimer 10 %, andre 10 %
Flateinnhold: 2’345’410 km2

Folketall: 66,5 millioner (2008)
Uavhengig fra: Belgia 1960

Kongo er en krigsherjet nasjon 
med stor nød på mange plan, ikke 
minst på det åndelige. Både Aril 
og Rune har gjennomført flere 
vennskapskampanjer i Kongo for 
å forkynne evangeliet og for å 
undervise kirkeledere og menig-
hetsarbeidere. Begge deler de 
hjerteforholdet for Afrikas lidende 
sivilbefolkning. Ved siden av deres 
forkynnertjeneste har de støttet 
opp om bygging av skoler og bar-
nehjem for foreldreløse og vold-
tatte barn gjennom Karis Misjon 
og Dina Stiftelsen.
 Etter Aril Edvardsens bortgang 
har Rune fortsatt å gå i sin fars 
fotspor når det gjelder å knytte 
kontakter med både religiøse og 
politiske ledere i landet. Kongo 
er i dag et forkomment land med 
mye elendighet. Mennesker preges 
av lang tid med politisk uro, vold 
og krig. I tillegg kommer natur-
katastrofer som vulkanutbrudd og 
enorme oversvømmelser. Alt det 
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resulterer i at levealderen er kort 
og mange barn må vokse opp uten 
mor og far. Denne generasjon barn 
har fått en særdeles dårlig start i 
livet og mange strever med store 
trauma etter overgrep, fornedring 
og forsømmelse. De trenger sårt å 
få høre om Jesus. Bare Jesus kan 
være et fast holdepunkt og gi fram-
tidshåp i en hverdag hvor alt er 
uforutsigbar og ute av kontroll. 
 Det ble snart klart at det var 
et stort behov for å starte opp en 
brevskole for å følge opp nyfrel-
ste etter kampanjene og for å ha 
et tilbud til søkende mennesker. 
Under Aril og Rune Edvardsens 
vennskapskampanje i midten av 
august 2003 ble NLS brevskolen 
i Bukavu, Kongo offisielt startet. 
Biskop Mundyo Mwenelusiba og 
Dominique Kibasomba ble valgt 
som ansvarlige og fikk siden opp-
læring av vår andre brevskole i 
Kongo, NLS Goma og NLS Kigali i 
Rwanda samt veiledning per e-mail 
fra vårt NLS hovedkontor i Norge. 
Brevkurset ble oversatt og trykket 
på swahili og skulle deles ut på 
skoler, universiteter, til polititje-
nestemenn og soldater, i sykehus 
og fengsler. I tillegg organiseres det  
mindre evangeliseringsteam som 
går ut i nye bygder og byer med 
Evangeliet og brevkurset.

Bisimwa Lalondo forteller:
Jeg ble født i Rutshuru, Nord-Kivu. 
Som 19 åring lot jeg meg verve av 
den kongolesiske hæren og ble trent 
til soldat. I fjor ble jeg anklaget for  
å ha stjålet lønnspengene til mine 
100 undersatte soldater og kastet 
i fengsel. Sannheten er at jeg ble 
ranet av rwandiske rebeller når jeg 
reiste med pengene fra Bukavu til 
Kamituga. De tok alt fra meg, men 
jeg takker Gud for at de lot meg 
leve.
 Her i fengslet har jeg opplevd mye 
og gjort mange erfaringer. Jeg lider 
mye siden min familie ikke bor i 
nærheten og kan hjelpe meg med mat 
og annet nødvendig. En pastor fra 
brevskolekontoret besøker oss jevnlig 
og jeg har blitt godt kjent med ham. 
Han gav meg brevkurset og fortalte 
meg om Jesus. Jeg tok imot Jesus som 

Rune forteller om NLS brevkurset under en kampanje i Kongo.

Barna er Kongos framtid og de trenger vår støtte og omsorg.
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min Frelser og lot meg døpe her i 
fengslet.
 Nå er jeg snart ferdig med begge 
deler av brevkurset og gleder meg til 
å få diplom II. Denne måneden har 
jeg vært i fengsel et år og jeg tror at 
jeg, om ikke så lenge, kommer til å 
bli sluppet fri. Men jeg er ikke den 
samme som jeg var før, fordi nå har 
jeg en glede i meg og vil fortelle alle 
om Jesus.

Tabu Mwemba forteller:
Jeg hadde vondt i magen og kunne 
ikke få barn. Jeg levde et dårlig liv. 
Jeg prøvde forskjellige medisiner og 
oppsøkte tradisjonelle healere, men 
jeg ble ikke gravid. Mannen min for-
lot meg fordi jeg ikke kunne få barn, 
og hans familie brydde seg ikke lenger 
om meg.
 Jeg begynte å jobbe som prostituert i 
Bunyakiri og hadde sex med sjåfører 
der. En dag hørte jeg noen prate om 
barnløse kvinner på markedsplassen. 
En predikant sa at han kjente noen 
som kunne løse dette problemet. Jeg 
ble interessert og kom nærmere for 
å høre. Predikanten sa at vi skulle 
spørre Gud om å gi oss barn.
 Senere bestemte jeg meg for å 
slutte med prostitusjon og holde meg 
unna sjåførene. Istedenfor ville jeg 
stole helt på Gud. Jeg begynte å be 
og fikk tilbud om å ta ”New Life” 
kurset. Gjennom leksjonene har jeg 
erfart at ingenting er umulig for Gud 
og jeg har oppdaget at mange ting 
kan skje ved bønn. I dag har jeg og 
mannen min tre barn. Jeg vet at Gud 
har og er alt og at ingenting er  
umulig for ham. Nå er jeg født på ny 
og vil tjene Jesus med livet mitt.

Arbeidet i Kongo er langt fra ferdig 
og vi må nok regne med å gi  
økonomisk støtte til våre to brev-
skoler der i lang tid framover. 
Men gjennom Rune Edvardsens 
kampanjer og NLS brevkurset kan 
vi og våre støttepartnere være med 
å gjenoppbygge denne nasjonen 
innenfra på en effektiv og grundig 
måte. Kongos hardt prøvede sivil-
befolkning, både barn og voksne, 
trenger oss!

Ny OPPSTART: NEW LIfE 
SCHOOL, INDIONESIA
Fakta:
Hovedstad: Jakarta
Styresett: Republikk
Språk: Bahasa Indonesia (off.), 
engelsk og nederlandsk
Religion: Muslimer 86 %, kristne  
10 %, buddhister 1,8 %, hinduer 1 %, 
andre 1,2 %
Flateinnhold: 1,9 mill. km2

Folketall: 237,5 millioner (2008)
Uavhengig fra: Nederland 1949

Både i vår januar- og februar-
utgaven av bladet har vi fortalt 
om Rune Edvardsens planer for 
Indonesia. 
 Helt i begynnelsen av NLS 
brevskolens historie startet 
Aril Edvardsen en brevskole i 
Indonesia. Den ble ledet av søs-
kenparet Sam David og Hilda 
Daniel fra ”Immanuel Ministries”. 
Brevskolen ble senere lagt ned 
og Hilda Daniel driver i dag 
”Immanuel Bookstore” sammen 
med nevøen Billy Lantang. NLS 
Norge har bestemt at de to skal 
være våre nye samarbeidspartnere 
når vi nå igjen starter opp brev-
skole i Indonesia. Det er alltid 
spennende å åpne en ny brevskole, 
ikke minst fordi vi er helt avhen-
gige av våre støttepartnere for å 
lykkes med det. Vi er privilegert 
til å kunne tilby våre indonesiske 
kristne søsken, som virkelig lider 
for evangeliets skyld, en hjelpende 
hånd. Vær med å be for Musikk 
Festivalen og NLS brevskolens 
oppstart i Indonesia!

SISTE NyTT
I skrivende stund jobber vi med å 
oppgradere vår gamle NLS inter-
nett versjon. I løpet av våren skal 
den være klar for nye elever i hele 
verden. Her i Vesten har mange 
egen hjemme-PC og ellers i verden 
finnes det stadig flere Internett 
Kaféer. Vi ønsker at alle på en 
enkel måte skal kunne koble seg 
til vår nye NLS Internett brevskole 
og gjennomføre kurset. Det skal 
være mulig å kontakte oss. Kurset 

avsluttes også her med diplom. 
Gjennom NLS Internett brevskolen 
kan vi på en effektiv og samtidig 
billig måte forkynne evangeliet og 
nå ut til enda flere mennesker som 
søker frelse.

Vi som jobber med ”New Life” 
brevkurset er takknemlige for alle 
gavene NLS kontorene våre får. 
Flere av brevskolene skriver i  
rapportene sine at de ber for oss og 
støttepartnere våre daglig, noe som 
rører oss dypt. Tenk hvilken  
velsignelse i livet å ha noen som 
ber for deg hver dag, selv om de 
ikke engang kjenner deg og lever 
på den andre siden av jordkloden! 
 Kanskje du blir inspirert av 
det du har lest nå og ønsker å 
bidra selv i dette viktige arbeidet. 
Nedenfor er en liste av alle våre 
NLS brevskolekontor - du må 
gjerne klippe den ut, legge den 
i Bibelen din og be for våre NLS 
brevskoler og staben regelmessig.

 

 NEW LIfE SCHOOL
 Brevkurs

 NLS Norge

 NLS Burundi 

 NLS Chennai, India

 NLS Manmad, India

 NLS Panditavilluru, India

 NLS Indonesia

 NLS Bukavu, Kongo

 NLS Goma, Kongo

 NLS Pakistan

 NLS Rwanda

 NLS Sudan

 NLS Miracle Channel
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SOmmERSTEVNE 

For mer informasjon kontakt: Troens Bevis Verdens Evangelisering, 
Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon: (+47) 38 35 75 00    
Internett: www.troensbevis.no  E-post: mail@tbve.no

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

11. - 19. juli

pLaKaTEN:
Plakaten for sommerstevnet �00� vedlegges  
i dette nummer av Troens Bevis, og det er  
ønskelig fra vår side om dere kunne tatt job-
ben med å henge denne opp der du bor.

pLaNETENE:
Oppnå rabatt ved påmelding før �. juni. 
Brosjyren var vedlagt i april nummert av 
Troens Bevis.


