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Savner aril!         
 - Støtter rune!
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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

Når du mottar bladet er Rune Edvardsen med team i 
Kongo og holder en unik fredskonferanse som samler 
alle partene i konflikten i landet. Kampanjer skal også  
holdes i to byer. Vi trenger midler til oppfølging/brevkurs 
til de som tar imot Jesus. 

Vi har i våre dager en unik mulighet til å svinge sigden i 
innhøstningsarbeidet. Bli med å skap historie!

Vedlagt dette nummeret 
av Troens Bevis ligger  
den første av årets to 
partnervideoer. Her vil 
du se reportasje fra Rune 
Edvardsens kampanjer 
i India i februar/mars. 
Tusener tok imot Jesus 
disse dagene og 24 
menigheter ble plantet 
i to byer. For å følge 
opp de nyfrelste i disse 
menighetene trenger 
vi midler for å lønne 
pastorene. Du vil 
også få se reportasje 
fra Miracle Channel, 
vi ser framover mot 
Indonesiakampanjen 
til høsten, og du får se 
norske barns innsats for 
jentene på Dinasenteret i 
Kongo

partnervideoen vÅren 2009

takk for et stort offer til misjonen!
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Savner aril!         - Støtter rune!

TROENS BEVIS

Forsiden: Kari Edvardsen forteller om sine dager etter Arils bortgang. Hun ønsker 
alle velkommen til Sommerstevnet. I dette nummeret får du også et møte med Lise 
Karlsen og Leiv Gunnar Skiftun. Rune Edvardsen er på sin fredskampanje i Kongo, 
som du og kan lese om.
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4  givergLede
  Av Sten Sørensen, redaktør

5  veLKommen tiL SommerStevnet
 Av Sten Sørensen

10 KaLLer en ny miSJonSgeneraSJon tiL 
 Å reiSe Seg
 Av Bente Rognmo Thakre
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 og nødhJeLpSarBeid
 Av Bente Rognmo Thakre

14 - viL Se SJeLerS freLSe
 Av Geir Ingar Egeland

16 ”Jeg tror pÅ materiaLiSmen”
 Anmeldt av Harald Mydland

26	 LiSe KarLSen og evangeLieSenteret 
 KLar for SommerStevnet 
	 Av Harald Mydland

28 fiKK Utvidet viSJonen 
 Av Harald Mydland
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 Av Sten Sørensen  

38 voKSne Som vinner BarnaS hJerter! 
 Av Bente Rognmo Thakre
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44 fred i SiKte i Kongo
 Av Rune Edvardsen
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GIVERGLEDE

LEDER

Den viktigste drivkraften vi har 
i arbeidet i Guds rike er gleden. 
Gleden er ikke bare styrken i  
kristenlivet, den er også driv- 
kraften bak det vi gjør for Herren.

Forsvinner gleden begynner vi å 
se om ting lønner seg. Da kommer 
menneskelige beregninger inn i 
bildet. For da vurderes oppgavene 
mot hva en selv får igjen for inn-
satsen.

Ingen må få lov til å ta gleden fra 
oss. Den er nemlig avgjørende for 
det vi gjør.

Gleden i arbeidet er ikke bare  
viktig i det kristne arbeidet. I alt  
dugnadsarbeid, enten det er for 
idrettslaget eller det er for skole-
korpset, er gleden viktig. Det  
finnes mennesker som har arbeidet 
et helt liv gratis for speideren eller 
noe annet fordi det å gjøre noe 
meningsfullt for barna gir en så 
usigelig glede! Gleden og meningen 
bak det en gjør – er lønn nok i 
massevis.

Noe av det mest meningsfulle vi 
kan gjøre er å gi av våre midler til 
misjonen. Tenk hvor mange  
mennesker som blir frelst og  
reddet for evigheten gjennom 
våre misjonsgaver! Mange av 
oss kan slite med frimodigheten. 
Menneskefrykten hemmer oss. Da 
kan vi i alle fall gi av våre midler 
slik at ikke evangeliet blir skade-

lidende. For gjennom misjons-
arbeidet blir mange mennesker 
frelst! 

Det er gleden og takknemligheten 
som er drivkraften. Vi gir av glede 
– i takknemlighet over at Gud gav 
oss sin enbårne Sønn. 
 Partnerne i Troens Bevis viser 
stor giverglede. Inntektene  
kommer gjennom frivillige gaver 
fra våre mange venner. Det gjør at 
vi kan være med å fullføre misjons-
befalingen! 
 Givertjeneste er en stor velsig-
nelse i eget liv, og en nødvendighet 
for at misjonsarbeidet skal bygges 
og Guds rike gå fram. I 2009  
trenger vi en økning i givertjenesten!
 Givertjenesten bygger på fri-
villighet. Frelsen er av nåde, og 
ingen behøver å betale for Guds 
velsignelse. Vår givertjeneste er 
en respons fra vårt hjerte på Guds 
kjærlighet til oss. ”Enhver skal 
gi slik han har bestemt seg for 
i sitt hjerte, ikke motvillig eller 
av tvang. For Gud elsker en glad 
giver”. (2Kor 9:7) 
 Bibelen underviser oss også om 
at den som gir, han får. Det kalles 
også ”loven om å så og høste”. En 
givende og åpen hånd kan både gi 
og ta imot, men gjennom en  
lukket hånd skjer det ingenting. 
”Den som sår rikelig, skal også 
høste rikelig”. (2Kor 9:6)
 Vi underviser og oppmuntrer 
de kristne til å gi tienden, det 
betyr 10 prosent av inntekten hver 

måned til Guds sak. Dette hand-
ler ikke om press eller plikt, men 
tiende er et prinsipp vi finner i 
Bibelen, knyttet til Guds velsig-
nelser og løfter. 
 ”Bring hele tienden inn i lager-
huset, så det kan være mat i Mitt 
hus. Prøv Meg nå i dette, sier hær-
skarenes Herre, om Jeg ikke vil 
åpne himmelens sluser for dere og 
utøse en slik velsignelse for dere 
at det ikke er rom nok til å ta imot 
den.” (Malaki 3:10)

Bladet Troens Bevis formidler 
inspirerende nyheter fra misjonen. 
Det gjør vi for å oppdatere deg og 
inspirere deg. Samtidig er bladet 
Troens Bevis også en ”kollekt- 
bøsse”. Den kommer til deg én 
gang i måneden. Vi har to slike 
”kollektbøsser”: ”Høsten i flammer” 
og ”Troens Bevis”. Vi merker det 
umiddelbart om ikke disse to  
”kollektbøssene” kommer ut i 
rett tid. De er avgjørende for vårt 
misjonsbudsjett.

Nå fokuserer vi på den ene kollekt-
bøssen – ”Troens Bevis”. Vi håper 
du har glede av bladet. Vi håper 
også at du blir inspirert til å sende 
noen av dine midler – i takk- 
nemlighet og glede – til misjonens 
viktige oppgaver.

Med ønske om Guds velsignelse til 
dere alle!

�

Av Sten Sørensen, redaktør.

■■■
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Kari Edvardsen:

Vi møter Kari Edvardsen i 
sitt hjem en nydelig vårdag. 
Samtalen dreier seg om det 
siste året som har vært så 
spesielt for henne. Hun deler 
sine tanker og følelser etter 
at hennes kjære mann, Aril 
Edvardsen, reiste til himmelen. 
Midt i sorgen understreker 
hun at hun håper mange tar 
turen til Sommerstevnet.

av Sten Sørensen

- Det har vært en tung og trist tid 
etter at jeg mistet Aril. Jeg har 
grått mye og går ingen steder uten 
å ha lommetørkle med meg. Jeg 
var ikke ferdig med å gråte over 
Tove som vi mistet tidligere. Jeg 
savner ikke våre mange reiser ut i 
den store verden. Men jeg savner 
Aril forferdelig. Stolen hans og hans 

seng virker så tomme, sier Kari 
lavmelt idet tårene presser på.

Hun var alltid	sammen med sin 
mann. Enten Aril arbeidet på sitt 
hjemmekontor eller at de var på 
sine mange reiser i misjonens 
tjeneste, var de alltid i nærheten 
av hverandre. Det er ikke mange 
par som deler liv og tjeneste så 
tett som Aril og Kari har gjort. 
Hennes liv og tjeneste har i stor 
grad bestått i å tilrettelegge livet 
for Aril, slik at han kunne gjøre 
det Gud hadde lagt på ham. Kari 
er en stor kvinne. Hun har virkelig 
tjent Gud på denne måten. Nå som 
Aril er borte, er hverdagene totalt 
annerledes og savnet er stort.

- Det var en så brutal måte jeg 
mistet Aril på. Vi hadde bak oss 
tre fine feriedager i Mombasa i 
Kenya. På ettermiddagen skulle vi 
begynne på hjemreise til Kvinesdal. 

Koffertene var ferdigpakket. Vi 
skulle bare hvile middag før vi 
skulle begynne på reisen. Mens 
vi ligger der hører jeg en rar lyd 
fra Aril. Jeg skjønner at det er noe 

veLKommen tiL SommerStevnet

Aril sammen med sin datter Tove.
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alvorlig. Han var ikke her. Men jeg 
klarte å få liv i ham. Jeg ringte med 
en gang til vår datter, Mona, og 
sa at pappa er syk, det ser alvorlig 
ut. Deretter sa jeg til Aril at vi må 
utsette hjemreisen.
 Da sier Aril at jeg må skaffe ham 
en rullestol for han vil hjem. Så 
faller han i koma. Jeg kontakter en 
doktor. Aril våkner igjen og er med 
bevissthet til doktoren kommer. 
Doktoren undersøker han og Aril 
faller igjen i koma. Doktoren star-
ter hjertemassasje og jeg tar munn-
til-munn-metoden på han mens det 
blir tilkalt surstoff og ambulanse. 
Aril blir kjørt til sykehuset. Jeg får 
ikke bli med inn på sykerommet, 
men må vente utenfor, og jeg 
skjønner at dette går galt. Likevel 
ber jeg til Gud og håper at han 
må leve. Kort tid etterpå kommer 
doktoren ut og sier at Aril er reist 
hjem, sier Kari beveget.

Det blir stille i stuen et øyeblikk. 
Kari fortsetter og sier at dette var 
så brutalt. Hun var der helt alene. 
Det er ikke fritt for at tankene har 
kommet om hvorfor det måtte skje 

på denne måten. Kunne det ikke 
ha skjedd noen dager tidligere da 
både Rune og Mona var tilstede? 
Nå var hun absolutt alene og langt 
fra alle! Heldigvis kom Rune noen 
timer senere til henne. Han var 
også i Afrika da det skjedde. Rune 
var til stor hjelp for Kari disse 
dagene før de kom hjem. 

- Disse feriedagene etter møte-
kampanjen i Zanzibar ble jo 
Arils siste dager. Hva snakket 
dere om?
 - Vi hadde tre fine dager og vi 
snakket blant annet om familien, 
våre barn, barnebarn, oldebarn og 
Sarons Dal og dens fremtid. Aril 
var veldig glad i familien, og det 
var naturlig at vi brukte mye tid til 
samtale om dem. 

Det blir en pause i samtalen, så 
skyter Kari inn og sier at hun er så 
takknemlig for den flotte familien 
hun har. Den har vært enestående 
til å støtte henne i denne tunge 
tiden. Mona og Rune passer så 
godt på meg at de nesten ikke får 
tid til og sørge selv. De har jo  

mistet sin kjære pappa. Tre år før 
mistet de sin søster.

Vi kommer inn på selve begravelsen. 
Kari er svært takknemlig og rørt 
over den oppmerksomheten og 
den store deltakelsen som ble vist:
 - Begravelsen skjedde i Aril sin 
stil. Den var overveldende. Det 
varmet hjertet å se alle folka som 
møtte opp. Det var også fint å se 
alle fra bygda som deltok, sier 
Kari.
 Hele bygda flagget med flagget 
på halv stang.

- Hvordan går det med deg nå?   
- Det er fortsatt en tung tid. Jeg 
savner Aril, men er glad jeg har 
mye å gjøre. Hagen er stor og jeg 
arbeider mye for å få tankene over 
på andre ting. Noen dager er jo 
tøffere enn andre, svarer hun.

- Hvordan vil du beskrive Aril?
- Det kan ikke sies i ord. Han var 
en spesiell mann. Det gikk ikke 
langt tid i vårt ekteskap før jeg 
fikk respekt for ham. Til å begynne 
med syns jeg det var merkelig at 

Kari Edvardsen i sitt eget hjem.
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han måtte be så mye. Han brukte 
timevis hver dag i bønn. Noen 
ganger fastet han også. Slik var jeg 
ikke vant til gjennom andre kristne. 
Jeg skjønte snart at Gud hadde 
bestemt han til noe spesielt. Etter 
hvert fikk jeg også del i det kallet 
Aril hadde fått. Vi sto sammen om 
det, svarer Kari.

- Det var også utrolig å se hvor 
disiplinert Aril ble. Han gjennom-
førte de tingene han hadde bestemt 
seg for. Han var modig og våget 
og stå for det han mente var rett. 
Dessuten var han en visjonér leder. 
Han så ting før de andre, og så 
kom de andre med etter hvert. Aril 
hadde jo rett i mange ting, fastslår 
Kari.  

- Og så vil jeg understreke at han 
var en god pappa og bestefar. Han 
hadde alltid tid til de små barna. 
Og de lyttet gjerne til bestefar når 
han fortalte. Aril var en stor fami-
liemann.   

Under samtalen kommer det fram 
at Kari syns Rune har flere likhets-

Aril Edvardsen taler i Florida.

Aril sammen med 
barnebarna i Israel 
1999.
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trekk med sin far: Han er positiv 
av natur og har evangelistens 
gaver.

- Det er viktig at Rune gjør ting på 
sin måte. Han må ikke bli en kopi 
av Aril. Det vil aldri gå. Han må 
være seg selv og ta vare på sin tje-
neste, sier hun omsorgsfullt.

- Jeg syns Rune klarer det utrolig 
godt. Han er flink. Jeg tenkte på 
Lise Karlsen i dag. Hun fikk etter 
Ludvigs død lagt alt på sine skul-
dre. Jeg har kunnet legge det på 
Rune. Det er jeg takknemlig for, 
sier Kari.

Hun sier at hun ber mye for Rune. 
Kari ber om at det ikke må bli for 
mye på ham. Skjønt man kan ikke 
gjøre dette halvveis. Dette arbeidet 
krever hele personen, likeså fami-
lien. Det vet hun av erfaring!

- Gleder du deg til 
Sommerstevnet?
- Jeg gruer meg forferdelig. Jeg 
har ikke vært i Sarons Dal etter 
begravelsen. Klarer det ikke ennå. 
Minnene er for sterke! Men jeg må 
ta en tur før sommerstevnet begyn-
ner for å ta bort den verste spen-
ningen. Samtidig så gleder jeg meg 
også. Sommerstevnet er jo så viktig 
for vår misjon, og jeg tror vi kom-
mer til å få et fint stevne!

Hun sier til meg at jeg må skrive at 
hun ligner Aril med at hun hater 
tomme stoler. Derfor må mange 
komme til sommerstevnet og støtte 
opp under misjonen, er hennes 
oppfordring. 

- Er det noe som bekymrer deg?
- Ja, mange av våre partnere er nå 
døde. Og det bekymrer meg at det 
ikke er så lett å få tak i de unge. 
Vil vi lykkes i å skaffe tilstrekkelig 

nok nye partnere? Det er de eldre 
partnerne som har holdt arbeidet 
oppe. Jeg håper inderlig til Gud 
at nye kommer til. For vi trenger 
både eldre og yngre partnere, sier 
Kari Edvardsen som har stått sam-
men med Aril i 50 år. 

Kari har med egne øyne sett hva 
Troens Bevis har utrettet. Hun har 
sett og følt utviklingen fra dens 
spede begynnelse. Slik har hun 
sett Gud i aksjon. Det er ikke 
tvil om at Gud vil vi skal drive 
misjon. Sammen med Aril har 
hun gitt av sin tid og av sitt liv. 
Misjonsbrannen slipper ikke taket. 
Arbeidet må gå videre - også uten 
Aril. Nå vil hun støtte sin sønn 
Rune i det videre arbeidet. 

Jeg deler hennes oppfordring 
og stemmer i med henne: 
Velkommen til sommerstevnet!

Aril og Kari sammen i hytta på Gatten sommeren 2008.
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KaLLer en ny miSJonS- 
generaSJon tiL Å reiSe Seg
I april holdt Rune Edvardsen  
en rekke misjonsmøter sammen 
med Kaj Johansen og Åge 
Åleskjær. Under møtene delte 
Rune fra sitt hjerte om den store 
hungeren etter evangeliet i den 
tredje verden. Utfordringen er 
ikke å få mennesker til å ta 
imot evangeliet. De kommer i 
skarer når evangeliet forkynnes. 
Utfordringen er å finne nye  
partnere her hjemme som vil 
være med på det fantastiske 
misjonseventyret. 

av Bente rognmo thakre

-Rune falt veldig godt inn blant 
oss. Han har et utrolig varmt 
hjerte, et hjerte som banker for de 
unådde, og det opplevde vi som 
meget positivt, sier pastor Kjetil 

Salminen i Pinsekirken Kvam i 
Molde. 
 Misjonsturneen, som var innom 
både Molde, Stavanger, Flekkefjord, 
Lyngdal og Vennesla, fikk en flott 
start onsdag 15. april. Da hadde 
400 møtt frem i Misjonskirken i 
Arendal for å høre på misjonstrioen 
Rune Edvardsen, Åge Åleskjær og 
deres egen pastor, Kaj Johansen.
Under samtlige møter delte Rune 
Edvardsen fritt fra sitt hjerte hvor-
dan han møter mennesker ute i 
den tredje verden med store  
menneskelige behov, men som 
også er åpne for Jesus. 
 Pastorene Åge Åleskjær og Kai 
Johansen understrekte det unike 
med Troens Bevis og oppfordret 
menighetene til å stå sammen med 
Troens Bevis i framtiden. 
 

På sin folkelige måte sa Åleskjær at 
det finnes tre virus som de kristne 
bør ha og som er smittsomme: det 
er Jesusvirus, menighetsvirus og 
misjonsvirus.
 - Guds ”hemmelighet” er Jesus. 
Jesu ”hemmelighet” er menigheten. 
Menighetens ”hemmelighet” er 
forkynnelsen av evangeliet, under-
strekte pastor Åge Åleskjær i 
møtene.

HILSEN fRA KARI
Mariell Edvardsen, som var med på 
flere av misjonssamlingene, forteller 
at for henne var det spesielt fint da 
de besøkte Filadelfia menigheten i 
Vennesla. Da kom hennes bestemor, 
Kari, også med en hilsen. 
 - Det var veldig sterkt når beste-
mor fortalte litt om hvordan livet 
for henne er uten Aril, samtidig 

Rune Edvardsen sammen med Åge Åleskjær og Kai Johansen på misjonsturneen i Norge.
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som hun oppfordret alle til å støtte 
Rune og misjonsarbeidet fremover. 
Hun gav en stor takk til alle de 
trofaste partnerne som har stått 
sammen med henne og bestefar 
i mange år. Men hun oppfordret 
inderlig nye, yngre misjonspart-
nere å stå sammen med Rune og 
Troens Bevis i tiden fremover. 

KALLER EN Ny gENERASJoN
Det var på denne måten at Aril 
Edvardsen bygde opp kjernen som 
har støttet Troens Bevis Verdens 
Evangelisering gjennom alle år. 
Mange av støttepartnerne ble med 
helt fra begynnelsen da Aril delte 
sitt misjonskall i menigheter og 
under sommerstevnet i Sarons Dal. 
Nå må Rune Edvardsen gjøre det 
samme som sin far, nemlig kalle 
en ny generasjon til å reise seg for 
misjonen. Nyere tall viser også at 
det gjerne tar fire nye partnere for 
å erstatte giverinnsatsen til en som 
tilhørte den eldre generasjonen. 

ARBEIDEt VoKSER RASKt 
Under kallet og ledelsen til Rune 
Edvardsen de siste årene har  
arbeidet vokst seg større enn 
noensinne. Hundrevis av nasjonale 
misjonærer er i aktivitet hver dag,  
og mange venter på støtte.   
 Brevskoler følger opp flere  
hundre tusen nyfrelste elever hvert 
år. På kun 3 måneder har over 
20 000 muslimer kontaktet Troens 
Bevis etter å ha sett på den  
arabiske TV-kanalen. 

Men når Rune er ute og reiser, så 
er det ikke de store massene han 
ser først, men den enkelte personen 
som trenger evangeliet. Det var 
denne nøden og disse historiene 
som traff mange hjerter under 
misjonsturneen.

BLIR Ny pARtNERMENIgHEt
- Søndagsmøte på kvelden hos oss 
var helt spesielt, jeg har aldri vært 
på et slikt sterkt møte før, sier 
Kjetil Salminen om søndagsmøte 
26. april i Pinsekirken Kvam.
 -Rune delte virkelig fra sitt hjerte 
og han traff folk hjemme. Han var 
veldig åpen og viste en slik inder-

lig kjærlighet for mennesker i  
nød og som har det vondt, og dette 
rørte sterkt med oss alle sammen.  
Nå skal vi fortsatt ha samarbeid  
med Troens Bevis, forteller 
Salminen. 

BRENNER foR RuSSLAND
Pinsekirken Kvam har vært sterkt 
engasjert i misjon til Russland. 
Kjetil Salminen forteller at han 
har vært 80 ganger i Russland og 
Latvia, Ukraina og Usbekistan. Mens 
det fremdeles het Sovjetunionen var 
han 100 ganger inne i landet. Mye 

av arbeidet har også vært  
hjelpesendinger. Nå ser Troens 
Bevis frem til et fruktbart sam-
arbeid med denne menigheten i 
fremtiden.
 Salminen understreker at det er 
hele menigheten som er involvert i 
misjon, og ikke bare han.
  –Vi er egentlig en liten menig-
het, men vi har stor tro. Nå ser vi 
frem til hva vi kan gjøre sammen 
med Troens Bevis i denne regionen. 
Også vil vi gjerne ha Rune tilbake 
på besøk i menigheten.

Filadelfia Vennesla der Gunnar Jeppestøl intervjuet Kari Edvardsen. 

Rune Edvardsen synger og taler på Sandnes kulturhus.
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viL Utfordre næringSLivet tiL 
miSJonS- og nødhJeLpSarBeid
Ved hjelp av to entusiastiske  
forretningsmenn i Stavanger har 
Troens Bevis nå fått en web-
side beregnet på næringslivet. 
Gjennom en spennende nettside 
som heter abetterlifenow.net kan 
næringslivet engasjere seg i nød-
hjelp eller misjon. 

av Bente rognmo thakre

- Vi ser at det finnes veldig mange 
resurssterke folk i næringslivet, 
gjerne fra 50 år og oppover, som 
har begynt å få litt bedre tid, og 
lurer på hva de skal gjøre. De har 
enorme ressurser, både i form av 
evner og midler. Vi håper at vi 
kan være med på å utløse noe av 
dette for misjonen, sier Tor Inge 
Vasshus og Kai Martin Brekke. Tor 
Inge Vasshus har vært en venn av 
Troens Bevis i mange år. Han har 
lenge grublet over hvordan han 

kan gjøre nødhjelpsarbeidet og 
misjonen lett tilgjengelig for forret-
ningsfolk og bedrifter. Selv er han 
en gründer med flere vellykkede 
bedrifter bak seg. I dag driver han 
Corporater som er et program-
vareselskap med 50 ansatte i fire 
verdensdeler. 
 - Jeg ser ofte at det er bedrifts-
ledere som er gode i bedriftslivet, 
men som ofte ikke får slippe til i 
menighetene med sine gaver. Det 
kan være at de rett og slett ikke 
har tid til å engasjere seg i noe fast, 
eller at menighetene ikke alltid vet 
å verdsette evnene deres, forklarer 
Kai Martin Brekke som er konsu-
lent for Dovre International.

KAN KJøpE MISJoN ELLER 
NøDHJELpSpAKKER
Nå har Tor Inge Vasshus og  Kai 
Martin Brekke, grepet fatt i denne 
problemstillingen og kommet frem 

til en spennende løsning. 
 Gjennom en ny webside som 
heter abetterlifenow.net kan bedrif-
ter kjøpe gull, sølv eller bron-
sepakker til forskjellige beløp. 
Pakkene er midler som går rett til 
Dina Stiftelsens hjelpearbeid eller 
til misjon, alt etter det giverne vel-
ger selv. Til gjengjeld får bedriftene 
bruke logoen og koble bedriften til 
prosjektet. De vil også få spesial- 
lagde julekort til sine kunder. 
Denne koblingen kan være med  
på å skape et positivt bilde av 
bedriften både blant ansatte og 
kunder. Bedriftene får også mulig-
het til å besøke prosjektene og 
bidra på fagområder der de har 
kunnskap.
 Tor Inge Vasshus forklarer at 
websidene er på engelsk for å gjøre 
dem tilgjengelige også for uten-
landske bedrifter. 

Tor Inge Vasshus (t.v.) sammen med Kai Martin Brekke.
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StARtER opp foREtNINgS-
SAMLINgER
En videreføring av dette konseptet 
er å starte opp businessamlinger 
for forretningsfolk i de fem største 
byene i Norge. Målet er å ha to 
samlinger i hver by hvert år.
 - Jeg vet at det allerede finnes en 
del nettverk for kristne i nærings-
livet, men dette konseptet vil bli 
annerledes fordi hensikten er å 
inspirere til initiativ utenfor ens 
egen verden. Vi vil minne om det 
store misjonskallet som vi alle har 
fått, også forretningsfolk, sier Kai 
Martin Brekke. Han forteller at da 
Rune Edvardsen hadde misjons-
møter i Stavanger i april, benyttet 
de anledningen til å invitere til en 
businessamling på samme tid.
 - Det kom faktisk 50 mennesker. 
Vi fikk en fin undervisning fra Åge 
Åleskjær om det å være en kristen 
forretningsmann, forteller Brekke.
 - Nå er vi veldig interessert i å 
komme i kontakt med forretnings-
folk som kan tenke seg å være 
med i ett slikt nettverk i Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger eller 
Kristiansand. Jeg tenker at de første 
samlingene blir en gang neste høst. 

Ved å sende en e-post til jon@tbve.
no vil Jon Løvland, som er admi-
nistrativ leder i Sarons Dal, lage 
en liste over interesserte. Disse 
vil igjen bli kontaktet når det skal 
være samlinger i nærheten av der 
de bor.  

Vi minner også om at det  
blir en egen samling for  
kristne ledere i nærings- og  
menighetslivet under  
sommerstevnet i Sarons Dal 
med Reinhardt Bonnke den 
��. juli.

Nederst til høyre: Business samling i 
Sandnes der Åge Åleskjær holder en 
appell.

■■■
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Årets Sommerstevne nærmer 
seg med stormskritt. En av 
hovedtalerne på årets stevne 
er Reinhard Bonnke. Vi har 
tatt en prat med han nå en 
måned før det braker løs i 
Sarons Dal i juli.

Hvilke forventninger har du til 
årets stevne i Sarons Dal? 
-	Jeg har ett ønske; å se sjeler bli 
frelst, og at den Hellige Ånd tenner 
dem i brann og gjør dem til men-
neskefiskere.
 
- Du møtte Rune Edvardsen i 
romjulen. Hvordan opplevde du 
dette møtet?
- For en fantastisk Guds mann! 
Han har virkelig en byrde for de 
unådde og jeg ser det som et privi-
legium å møte ham igjen og se hva 
Gud har gjort med ham. Gud vil 

bruke ham mektig slik han brukte 
hans far Aril.

- Hva tenker du om arbeidet Aril 
Edvardsen, og nå Rune fortsetter 
å gjøre gjennom Troens Bevis 
Verdens Evangelisering?
-	Aril gjorde et fantastisk arbeid for 
Guds rike. Han nådde millioner 
gjennom sine evangeliske kam-
panjer og også etter hvert gjennom 
TV-sendingene til Midt-Østen. 
Dette arbeidet vil Rune Edvardsen 
og Troens Bevis nå fortsette, til 
Jesus kommer igjen.

- Hvordan ser du for deg  
samarbeidet mellom din egen 
organisasjon, Christ for all 
Nations, og Troens Bevis 
fremover?
- Vi har alle ulike kall og gaver, 
og innhøstningen skjer med for-
skjellige redskaper. Så for ikke å 

la noen korn på åkeren bli igjen, 
kan vi skape en synergi gjennom 
å forkynne evangeliet, sammen og 
hver for oss. Norge, Europa, Afrika 
– overalt hvor det er en mulighet. 
Vi ber for Rune og velsigner han 
og Troens Bevis, og ønsker at han 
skal fortsatt følge sitt kall fra Gud. 
Vinne sjeler, be for helbredelse av 
syke og forkynne Ordet – til  
verdens ender.

Reinhard Bonnke taler på 
kveldsmøtet onsdag 15. juli.  
På ettermiddagen vil han holde 
et åpent misjonsseminar spesielt 
rettet mot pastorer og forret-    
ningsledere.  
 I etterkant vil det bli holdt 
en spesiell samling for pastorer, 
menighetsledere og forretnings-
folk. Påmelding til denne sam-
lingen gjøres ved å kontakte Jon 
Løvland på mail; jon@tbve.no

Reinhard Bonnke foran årets Sommerstevne:

- viL Se SJeLerS freLSe

■■■

Rune Edvardsen sammen med Reinhard Bonnke.
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VI HJELPER DEG MED:
Regnskap, lønn,

fakturering, skatt og
bedriftsrådgivning

Autorisert regnskapskontor
Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal

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

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

både i Songdalen og
Kristiansand

Teorikurs

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

Kongsberg Papir Engros
Askeladden 4
3614 KONGSBERG

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

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

KONGSBERG PAPIR ENGROS

• Kontorrekvisita

• Datarekvisita

• Tørkemateriell

• Hobby/forming

• Rengjøring

• Catering

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!

BØRRE
FEVANG A/S

KJØP / SALG
OG UTLEIE AV
EIENDOMMER

TLF. 32 27 49 00
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dU Kan fÅ troenS 
BeviS gratiS hver 
mÅned, KontaKt 

oSS. Se Side 3.

 ……Har du en 
    forretningsidé?......

 …...www.aider.no….

 ...din sparringpartner...
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NY BOK AV ARIL EDVARDSEN!

”Jeg tror på materialismen” 
omhandler Charles Darwins  
evolusjonsteori, som han delte 
med mange ledende vitenskaps-
menn i sin samtid. Men troen 
på den	filosofiske	materialis-
men, som egentlig er kjernen 
i Darwinismen, var uhørt på 
Darwins tid og vakte derfor stor 
oppsikt da den ble presentert.
 Darwin forfektet troen på  
materialismen som det eneste og 
opprinnelige. Alt vi ser, føler og 
produserer av for eksempel ånds-
verk i kunst og religiøs tro har 
utviklet seg fra den første celle. 
Alt stammer fra materien, ifølge 
Darwin. 
 Ja, til og med troen på at det 
finns en Gud kommer fra en 
avsondring og et sekret fra vår 
fysiske hjerne. Allerede i 1837 
”forstod” Darwin dette og skrev 
om sin hypotese: ”Min teori vil 
føre til en HEL FILOSOFI”. 

DARWINS tEoRIER EN gAVE 
tIL ALLE guDSfoRNEKtERE
I sine notatbøker anvendte Darwin 
resolutt sin materialistiske teori 
på alle livets fenomener, inkludert 
det han kalte for selve høyborgen 
- den menneskelige forstand. 
 Dersom tanken ikke har noen 
virkelig eksistens utenfor hjernen, 
kan da Gud være noe annet enn en 
illusjon - et produkt av vår fysiske 
hjerne? Filosofien, med materia-
lismen som ”gud”, har ført med 
seg enorme konsekvenser - særlig 
når den ble blandet med de andre 
ingrediensene til den filosofimiks-
turen som det 20. århundre skulle 
drikke seg syke på.
	 Kommunistiske og fascistiske 
diktatorer som kalte seg ”sam-
funnsreformatorer”, tok imot 
Darwins filosofiske materialisme 
med åpne armer. Darwins evolu-
sjonsteori, som konsekvens, ble 
videreført som sosial evolusjon. 
Den ble utnyttet av diktatorer 
som kvittet seg med millioner av 

”Jeg tror pÅ materiaLiSmen”
I år markeres �00 års jubileum for Charles Darwin - religions-
grunnleggeren for den filosofiske materialismen. Pastor Sten 
Sørensen, styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering, 
har redigert denne boka som bygger på to av kapitlene i Aril 
Edvardsens velkjente bok: ”År �000’ Falne Guder – og den nye 
verdensordning”, som utkom i revidert utgave i ����.

anmeldt av Harald Mydland
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”undermennesker” og ”medlem-
mer av borgerskapet”.
 Darwins evolusjonsteori kom 
som en gave til alle gudsfornektere, 
skriver Aril Edvardsen, i sin nye 
bok som utkommer på Hermon 
Forlag i nær framtid.

DARWINISMEN INSpIRERtE 
DRAp pÅ MILLIoNER 
uSKyLDIgE MENNESKER
Darwinisme og ny-darwinisme ble 
grunnlaget for den marxist-leninist-
stalinistiske ”vitenskap”, som kom 
til å dominere kommunistverdenen 
i over 70 lange år. 
 Bare i Sovjetunionen ble 53 mil-
lioner mennesker drept i årene fra 
revolusjonen i 1917 til Stalins død 
i 1953 - da er også de 20 millioner 
russere tatt med som ble drept av 
Hitlers nazister.
 Den største massemorder i det 
forrige århundre, Josef Stalin, 
utviklet sine sosialpolitiske ideer 
ut fra Darwins teorier og Karl 
Marx' ideer om klassekampen.
 Og selv om både Marx, Hitler  
og Stalin misbrukte Darwins  
evolusjonsteori og utnyttet den i 
sine grusomme politiske karrierer, 
kan det ikke fornektes at de bare 
dro politiske og sosiale konse-
kvenser av selve evolusjonsteoriens 
filosofiske materialisme, og den 
naturlige utvelgelse av den  
sterkeste. 
 Det er merkelig at slike motset-
ninger som kommunisme, nazisme 
og kapitalisme kan ha så mye felles 
når det gjelder darwinisme,  
humanisme og naturalisme.  
Men her ser vi igjen et eksempel 
på det Onde Mestergeniets ”splitt 
og hersk metode”, for så å koordi-
nere og dirigere moraloppløsningen 
gjennom den felles mikstur av  
livssynsfilosofi som har gjort vår 
verden syk, skriver Aril Edvardsen.

MANgE VItENSKApSMENN 
I DAg tRoR IKKE pÅ 
EVoLuSJoNStEoRIEN
Albert Einstein, som har blitt reg-
net for vårt århundres skarpeste 
hjerne trodde på Gud. Han ankla-
get vitenskapsmennene for å være 
”besatt av tanken på universets 

årsak” når de søker å finne ut 
”skapelsesmekanismen”. 
 Selv antydet Einstein at flere 
vitenskaper har i sin søken åpnet 
flere dører for Skaperen. ”Merkelig 
nok”, sa Einstein, da han stod 
konfrontert med en beviselig skapt 
orden, ”så må vi bare resignere 
og anerkjenne miraklet uten å 
eie noen som helst legitim måte å 
komme videre.” 
 Det å kunne tro på Gud er altså 
ikke et intellektuelt problem, men 
et moralsk problem. En slik tro 
krever at man da står ansvarlig 
for sine gjerninger og handlinger 
ovenfor en høyere	makt. Derfor 
kom evolusjonsteorien som en 
gave til alle som ikke vil tro på 
Gud.
 I dag finnes det mange viten-
skapsmenn som ikke lenger tror 
på evolusjonsteorien slik Darwin 
utformet den. Selv om mange av 
disse tror på former for evolusjon 
over millioner av år, så tror de 
likevel på Gud som skaperen. De 

ser på Gud som designeren av alt 
det skapte og av de lover som fun-
gerte gjennom evolusjonen.

EVoLuSJoNStEoRIEN HAR 
ALDRI KuNNEt BEVISES
Evolusjonsteorien har aldri kunnet 
bevises verken gjennom geologi, 
paleontologi, biologi, antropo-
logi eller andre naturvitenskaper. 
Derfor er evolusjonsteorien en 
TRO på lik linje med skapertroen. 
I dag kan ikke lenger vitenskapens 
bevis forenes med darwinismen. 
Darwin kjente ikke cellens opp-
bygging med dens hemmeligheter. 
Derfor står vitenskapsfolk i dag i 
kø for å motbevise Darwinismen, 
på tross av at skolebøkene fortel-
ler den oppvoksende slekt noe helt 
annet.
 I dag erkjenner selv de største 
naturvitenskapsfolk at ånd var til 
før materie, og ikke omvendt, som 
darwinistene hevder.

Pastor Sten Sørensen har redigert Aril Edvardsens nye bok om evolusjons-
teoriens far, som bygger på to av kapitlene i Arils bok: ”År 2000’ falne guder 
– og den nye verdensordning”, som utkom i ny utgave i 1998.
 Her fra overrekkelsen av sistnevnte bok til stortingsrepresentantene i 1999, 
her representert ved stortingets visepresident Hans Røssjordet.
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BLE DARWIN EN KRIStEN pÅ 
SINE gAMLE DAgER?
Darwins kone, Emma, hadde en 
sterk gudstro og ba stadig for sin 
mann i det stille. Det finnes fak-
tisk en rekke antydninger om at 
Darwin selv, mot slutten av sitt 
liv, kom i sterke indre konflikter. 
Hertugen av Argyle forteller at 
dette skyldtes hans kones stadige 
bønner og bibellesning hjemme i 
Downe.
 Lady Hope, som besøkte Darwin 
da han lå for døden, forteller at 
Darwin kom tilbake til kristen tro. 
Han uttrykte stadig sin kjærlighet 
til Bibelen, og at han skal ha uttalt 
til henne:
”Jeg var en ung mann med unifor-
merte ideer. Jeg kastet ut spørs-
målstegn og råd, og forundret meg 
hele tiden over alle ting. Og til min 
forskrekkelse tok disse ideer tak 
som en ildebrann. Folk gjorde en 
religion ut av dem.” 
 

oBLIgAtoRISK LESNINg foR 
ALLE SAMfuNNSBEVIStE 
MENNESKER
Skapelsesberetningen i Bibelen er 
fantastisk god, og den er briljant 
skrevet. Jeg tror på den og finner 
den fornuftig og meningsfull. 
 Det er mer enn hva ledende 
evolusjonister kan si om den 
utviklingsteorien de selv tror på, 
skriver Aril Edvardsen i denne fan-
tastiske boken, og avslutter med å 
beskrive hvordan mennesket er et 
åndsvesen skapt i Guds bilde.
 Boka ” Jeg tror på materialis-
men”, er Aril Edvardsen på sitt 
beste. For oss som har fulgt med i 
Troens Bevis opp gjennom årene, 
har vi gang på gang gledet oss over 
Arils fantastiske evne til å kombi-
nere vitenskap og Bibelens fortel-
linger.
 Charles Darwin og hans evolu-
sjonsteori er intet unntak. Heller 
tvert imot! Er det noen som har 
”fått kjørt seg” opp gjennom årene 
i Troens Bevis, så er det nettopp 
Darwin, og hans ”trosfeller”.
 Når året 2009 nå er gjort til et 
jubileumsår til minne om Darwin, 
kommer Aril Edvardsens bok: 
Jeg tror på materialismen, som et 
svært viktig korrektiv til de mange 
røster som har studert seg blind på 
Darwin og hans filosofi.
 Hvilket ynkelig grunnlag ”turis-
ten” Darwin hadde da han etter sin 
jordomseiling og innsamlingsreise, 
utviklet sin evolusjonsteori? Og 
hvilke enorme følger har denne 
teorien ikke hatt for samfunn, 
skole og individ?
 Aril Edvardsens kapitler om 
de mange motforestillingene fra 
vitenskapelig hold vi i dag har mot 
darwinismen, er meget oppbygge-
lig lesning. Her har du mye å glede 
deg til!
	
Aril Edvardsens bok: ”Jeg tror 
på materialismen”, anbefales 
på det varmeste. Den bør bli 
obligatorisk lesning for alle sko-
leelever, lærere og lektorer, folk 
i ledende stillinger i samfunnet, 
og for øvrig alle som er opptatt 
av moderne samfunnsliv.

I boka ”År 2000’ falne guder – og 
den nye verdensordning” presenterte 
Aril Edvardsen historien om den 
moderne livsfilosofi, som har brakt 
vår sivilisasjon på sammenbruddets 
rand gjennom normoppløsning og 
livsstilssykdommer.

Charles Darwin. Ble han en kristen 
før sin død den 19. april 1822? Det 
hevder E.K. Victor Pearce i  ”The 
New International Dictionary of The 
Christian Church”. Boken fortel-
ler at hertugen av Argyle fortalte at 
Darwins indre konflikt varte helt til 
hans alderdom på grunn av hans tro-
ende kones bønner.

Lady Hope som fortalte at Charles 
Darwin kom til kristen tro og uttalte 
for henne sin kjærlighet til Bibelen, 
og ordene ”Jeg var en ung mann med 
uniformerte ideer. Jeg kastet ut spørs-
målstegn og råd, og forundret meg 
hele tiden over alle ting. Og til min 
forskrekkelse tok disse ideer tak som 
en ildebrann. Folk gjorde religion ut 
av dem.”
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BoKA ER I SALg uNDER 
SoMMERStEVNEt 2009
Her er Aril Edvardsens bok, hvor 
han tar opp Charles Darwin sine 
teorier. 

Disse teoriene har fått stor  
gjennomslag i norsk skole. 
I denne boka setter Aril Edvardsen 
disse teoriene på rett plass.

pRIS KR. 149,- pR. BoK 
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nÅde over nÅde
”For av Hans fylde har vi alle 
fått, og det er nåde over nåde.” 
(Joh 1:16)
 Luther betonte ”NÅDEN 
ALENE,” ”troen alene” og 
”Kristus alene.” Alle former for 
gjerningsreligion faller til  
marken i lyset fra evangeliet.  
Paulus sier: ”Og er det av nåde, 
da er det ikke lenger av gjerninger. 
Ellers er ikke nåden lenger 
nåde.” (Rom 11:6)

av pastor Åge M. Åleskjær

fRELSt AV NÅDE
Alle kristne vet at frelsen er av 
nåde. 
 ”For av nåde er dere frelst, ved 
troen, og det er ikke av dere selv, 
det er Guds gave, ikke av gjernin-
ger, for at ikke noen skulle rose 
seg.” (Ef 2:8-9)
 Nåde betyr ”en gledelig overras-

kelse” og ”ufortjent velvilje”. Fordi 
frelsen er en gave, er den gratis. 
Man betaler ikke for en gave! En 
gave kan være kostbar, men det er 
den som gir gaven som har betalt 
for den. Vår frelse var så dyr at den 
kostet Jesus livet, men for oss er 
det gratis. Det eneste vi skal gjøre, 
er å ta imot gaven! 
 Det tragiske er at mennesker går 
fortapt selv om synderegningen er 
betalt. Noen må fortelle dem om 
frelsens gave. Selv om all synd er 
sonet, må mennesket nemlig bli 
født på ny for å komme til himme-
len. Derfor står det så flott: ”Alle 
dem som tok imot Ham, dem gav 
Han retten til å bli Guds barn, de 
som tror på Hans navn. Og disse er 
født - av Gud!” (Joh 1:12-13)
 Gaven er gratis, frelsen er fer-
dig og syndene er sonet. Men når 
man tar imot denne gaven, skjer et 
under som heter å bli født på ny! 

Det skjer også av bare nåde. ”De er 
født, ikke av blod, heller ikke av 
kjøds vilje, heller ikke av manns 
vilje, MEN AV GUD.” (Joh 1:13)   
Den nye fødsel er ikke av oss selv, 
den er av Gud! Men denne nye 
fødsel gir oss del i guddommelig 
natur, og blir starten på et helt nytt 
liv. ”Det gamle er borte, se alt er 
blitt nytt!”

guDS NÅDES EVANgELIuM
Det finns bare ett evangelium! Jeg 
tror ikke vi har forkynt det klart 
nok. Den dagen vi gjør det, vil vi 
få se et skred av syndere som blir 
frelst. I det vesle heftet som heter 
”Paul’s revelation: The Ministry of 
Reconciliation,” forteller Kenneth 
Hagin hvilket sjokk det var for 
ham da han oppdaget 2.Kor 5:19. 
Der står det nemlig at Gud har for-
sonet verden med seg selv, så Han 
ikke tilregner DEM deres overtre-

Pastor Åge Åleskjær.
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delser. Dette budskapet om forso-
ningen har han lagt ned i oss. Vi 
skal fortelle verden at Gud nå har 
kansellert deres synder.
 Hagin siterer den versjonen 
Amplified Bible gir av dette verset: 
”Gud var personlig til stede i 
Kristus og gjenopprettet verden til 
å ha Hans yndest og velvilje. Han 
teller ikke opp menneskenes syn-
der og holder dem opp imot dem, 
FOR HAN HAR KANSELLERT DEM! Nå 
er vi ambassadører for Kristus, vi 
oppmuntrer dem til å benytte seg 
av den yndest og velvilje som nå 
tilbys dem, og bli forsonet med 
Gud.”
 Dette budskapet har verden aldri 
hørt! De har hørt det motsatte, for 
kristne har jo holdt syndene opp 
mot mennesker. Først må folket få 
høre om forsoningen, og at Gud 
har løst alle problemer på korset. 
Syndene er kansellert! Nå kan 
de komme og ta imot Guds gave 
– GRATIS!

 Men alle som tar imot Ham, får 
retten til å bli Guds barn. Da blir 
de født av Gud. Det betyr en helt 
ny natur, de får del i ”guddomme-
lig natur.”

Ny SKApNINg AV NÅDE
Dette nye livet er svaret til alle 
dem som lurer på om ikke faren 
med nådebudskapet er at det gir 
folk en frihet til å synde, og at det 
skaper sløve kristne. Virkeligheten 
er helt motsatt! Når Efeserbrevet 
beskriver frelsen av nåde uten gjer-
ninger, sier neste vers: ”For vi er 
Hans verk, skapt i Kristus Jesus til 
gode gjerninger, som Gud har gjort 
ferdige på forhånd, for at vi skulle 
vandre i dem.” (Ef 2:10)   
 
Kan du se det? Frelsen er gratis og 
uten gjerninger, og det nye livet er 
GUDS VERK! Den nye skapningen 
er et under som inkluderer et nytt 
liv med gode gjerninger som frukt. 
”Gjerningsreligionen” fikk ikke 
engang slippe til når det endelig 
ble snakk om ”gode gjerninger.” 

Det var dette som var bakgrunnen 
for Galaterbrevet. De visste at frel-
sen var av bare nåde. Men nå trod-

de de at den kristne veien videre 
var ved egen kraft og gjerninger. 
Derfor tar Paulus så hardt i for å 
forklare dem at det er NÅDE HELE 

VEIEN; FRA START TIL MÅL! Han har 
malt Kristus for deres øyne som 
korsfestet, nettopp for å forkynne 
det fullbrakte verket. Fordi alt nå 
ligger ”latent” i det fullbrakte ver-
ket, kan vi gå inn i hvilen fra våre 
egne gjerninger, slik Hebreerbrevet 
4 snakker om. 
 
fyLDEN ER AV BARE NÅDE 
– NÅDE oVER NÅDE!  
Det er dette som er ”nåde over 
nåde.” En oversettelse sier: ”Nåde 
etter nåde.” Nåden står i kø! 
Frelsen er av nåde, fylden er av 
nåde, helliggjørelsen er av nåde, 
det nye livet er av nåde, nådega-
vene og tjenesten er av nåde! 

Teksten fra Joh 1:16 forklarer 
at FYLDEN er ”nåde over nåde.” 
Nettopp fordi frelsen er ved gratis, 
ufortjent nåde, kaller han fylden 
”nåde over nåde.” Fylden er altså 
nåde etter nåden. For de som er 
frelst av nåde, er det en fylde av 
nåde.

Det er her kristenheten har bom-
met. Man har trodd at vår egen 
kraft ville komme inn på ett eller 
annet punkt. Men da ville vi jo 
hatt noe å rose oss av? Nettopp 
denne mangel på innsikt i nåden, 
har skapt ”åndelige rasere” og 
”åndelige tapere.” De sterke ”fikk 
det til,” de svake ”kom til kort.”

Men slik er det ikke i det sanne 
evangelium. Hvis vi går rett fram 
etter evangeliets sannhet, er ”gjer-
ningsreligionen” parkert fordi ALT 

ER FERDIG.
Ånden er utgytt, du behøver ikke 
be om at Ånden skal falle. Den 
gledelige overraskelsen er at det 
allerede er skjedd! Det var det som 
avsluttet alt mitt strev med å bli 
fylt av Ånden eller ”åndsdøpt.” Jeg 
hadde lært å be ”send meg Ånden 
just nu.” Karismatikerne synger 
fortsatt ”La Ånden falle ned.” Men 
vi har gode nyheter til dem og alle 
andre: Ånden er kommet fordi 

Jesus nå er herliggjort. Ta imot 
Den Hellige Ånd! Som Osborn sa 
så fint: ”Vi ber ikke kraften ned. Vi 
preker kraften ut!” Evangeliet er 
nemlig Guds kraft.

Fylden er nåde over nåde! Det har 
altså ikke noe med deg å gjøre, 
dine bønner eller din innsats vil 
aldri få Ånden til å falle. Han har 
nemlig gjort det allerede! Ånden er 
sendt. 
Det er nåde, ”en gledelig overras-
kelse.” Jeg er SÅ GLAD at jeg fikk 
se det, og avslutte strevet med ”å 
jage etter Gud.” Han er kommet, 
Han har flyttet inn. Jesus sier at nå 
tørster vi ikke mer, vi har drukket 
av det levende vannet og fått en 
kilde innlagt. Men fortsatt er det 
mange som forkynner om å ”tørste 
etter Gud” og ”jage etter Gud.” 
Hvor lykkelige vi kan være som 
ikke behøver å tørste mer. 

HELLIggJøRELSEN ER AV 
NÅDE
Dette er det vanskeligste punk-
tet for mange oppriktige kristne. 
Det er her til og med noen tror at 
loven må inn for å være rettesnor 
og ”kjøreregler” for den kristne. 
Men det blir jo et hån mot Kristi 
kors! Bibelen forklarer at ved 
korset ble det gamle menneske 
korsfestet med ham, for at synde-
legemet skulle bli fratatt sin makt, 
så vi ikke lenger skal være treller 
under synden.” (Rom 6:6)

Det er altså Jesu Kristi kors som 
setter oss fri fra slaveriet under 
synden! Det å male Kristus kors-
festet er nøkkelen, han har gjort 
et liv ferdig for oss der vi er døde 
fra synden og levende for Gud ved 
Hans oppstandelseskraft. Dette 
har Han også gjort ferdig for oss, 
så nå kan vi overgi våre lemmer til 
døden nettopp fordi vi er døde. 
Derfor er lyset så klart: ”For synd 
skal ikke herske over dere, SIDEN 

DERE IKKE ER UNDER LOV, MEN 

UNDER NÅDE.” (Rom 6:14)

Det er altså NÅDENS BUDSKAP som 
tar knekken på et liv under syn-
dens slaveri.
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Kristus er vår helliggjørelse. (1.Kor 
1:30) Nøkkelen til framgang er at 
”Kristus vinner skikkelse i oss.” 
Hellighet er at vi er korsfestet med 
Kristus, vi lever ikke lenger selv, 
MEN KRISTUS LEVER I OSS. (Gal 2:20)

Derfor må vi ikke forkludre dette 
Kristus-livet ved å blande inn 
noe annet eller noen annen, vi 
har ingen annen ektemann enn 
Kristus. Nå er vi døde fra vår tid-
ligere ektemann, loven, og vi til 
hører en ny ektemann, Han som 
stod opp fra de døde. (Rom 7:4-6). 
Nå holder vi fast ved en ”enfol-
dig troskap mot Kristus,” og vil 
ikke la oss lokke inn i et forhold 
med noen annen eller noe annet. 
KRISTUS ER ALT OG I ALLE!

Titus brev sier dette rett ut: 
”For Guds frelsende nåde til alle 
mennesker er åpenbart, og DENNE 

NÅDEN OPPDRAR OSS FOR AT VI 

SKAL FORNEKTE UGUDELIGHET OG 

VERDSLIGE LYSTER og leve edrue-
lig, rettferdig og gudfryktig i den 
nåværende tidsalder.”(Tit 2:11-12)
 
Nåde over nåde! Helliggjørelsen er 
et produkt av den frelsende nåde! 
DENNE NÅDEN oppdrar oss…
 
tEgN og uNDER SKJER VED 
NÅDE
Paulus fortsetter tankerekken i 
hele Galaterbrevet 3. På samme 
måte som frelsen er av nåde ved 
tro, skjer tegn, under og helbre-
delser som en frukt av det full-
brakte verket. Det er ved å se på 
Kristus korsfestet vi får legedom, 
for ved hans sår er vi legt.
I ørkenen ble folket helbredet ved 
å se på kobberslangen. Den var 
bare et forbilde på Jesu kors. Nå 
har virkeligheten kommet! Hvis 
Guds kraft kunne flyte ved synet 
av et forbilde på Jesus korsfestet, 
hvor mye mer kan vi da bli hel-

bredet ved det virkelige Jesu Kristi 
kors! 

Men gjerningsreligionen har all-
tid ligget på lur. Folk har skre-
vet bøker om ”prisen for Guds 
undergjørende kraft” - som om det 
var en pris VI skulle betale. Men 
evangeliet forklarer at Han har 
betalt prisen! Selv nådegaver til å 
helbrede og kraft til å gjøre under-
gjerninger er av bare nåde! Det er 
derfor det kalles NÅDEgaver!
 
tJENEStEN og ARBEIDEt ER 
AV NÅDE
Evangeliet er ”Guds nådes evange-
lium!” Det er nåde fra start til mål! 
Derfor blir det nåde over nåde.

Det er lett å tenke at nådebud-
skapet om den frie nåden skaper 
late kristne, siden det ikke er noe 
som ”pisker” dem fram. Men det 
er motsatt. Nettopp fordi vi nå 
har fått komme til Ham med våre 
tunge byrder som vi bar på og 
strevde med, har vi nå tatt på oss 
Hans åk. Det åket er gagnlig, den 
byrden er lett. (Matt 11:28-30)
Hvorfor det? Fordi HAN drar hele 
lasset, vi bare går sammen med 
Ham i Hans åk og nyter resultatene 
av at Han virker i oss både å ville 
og å virke til Hans behag. Det for-
løser krefter og resurser som ikke 
er basert på våre egne begrensnin-
ger, og derfor kunne Paulus kon-
kludere på denne måten:
”Men ved GUDS NÅDE er jeg det jeg 
er, og Hans nåde mot meg har ikke 
vært forgjeves. Men jeg har arbei-
det mer enn dem alle, DOG IKKE 

JEG; MEN GUDS NÅDE SOM ER MED 

MEG!” (1.Kor 15.10)
 
Guds fylde er som en ild som 
Herren har kastet på jorden. (Luk 
12:49) Nå brenner den! Den bren-
ner i våre hjerter. Det gjør deg ver-
ken lat eller sløv.

A.B. Simpson forteller hvordan han 
møtte veggen som en 35 år gam-
mel pastor. Men da han oppdaget 
Kristus i oss, ble hans arbeidska-
pasitet firedoblet, og han sa: Nå er 
det bare en fryd å virke for Herren!

Paulus gjør det krystallklart:
”Ikke det at vi er dyktige i oss 
selv til å tenke ut noe som om det 
kom fra oss selv, men vår dyktig-
het er av Gud. Han som gjorde oss 
dyktige til å være tjenere for en 
ny pakt…”(2:Kor 3:5-6) Den rike 
kraften er ikke av oss selv, den er 
av Gud! (2.Kor 4:7)
 
NÅDE oVER NÅDE
Som om ikke det er nok, har 
Herren tenkt å gi oss lønn til slutt. 
Det er Han som virker i oss, det 
er av nåde vi arbeider, vi kan ikke 
gjøre noe av oss selv. Likevel vil 
han gi oss lønn! Det er nåde over 
nåde over nåde.
 
Fordi det er av nåde, er det jo 
HAN som skal ha all æren. 
”Ettersom enhver har fått en nåde-
gave, så tjen hverandre med den, 
som gode forvaltere over Guds 
mangfoldige nåde. Hvis noen 
taler, skal han tale som Guds Ord. 
Hvis noen tjener, skal han gjøre 
det ved den kraft Gud gir, SLIK AT 

GUD KAN BLI ÆRET I ALLE TING VED 

JESUS KRISTUS. HAM TILHØRER ÆREN 

OG HERREDØMMET I ALL EVIGHET. 

Amen.” (1.Pet 4:10-11)
 
Likevel vil altså Gud gi oss ros på 
en spesiell lønningsdag når Han 
skal si ”takk.” Slik opererer en god 
Gud!

TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING PÅ INTERNETT:
 www.troensbevis.no
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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!

*

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...

��

06/09

BLI FAST STøTTEPARTNER!



TROENS bEVIS MAgASIN JUNI 2009

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 

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

Du KAN fÅ DIN EgEN StEDfoRtREDER!
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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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av Harald Mydland

- Det har nesten blitt en tradisjon 
i forkant av vårt eget stevne på 
Østerbo, at vi deltar sammen  
med guttene og jentene på 
Evangeliesenteret under sommer-
stevnet i Sarons Dal. Også Aril 
Edvardsens gjenvisitt på siste møte 
i vårt eget stevne, ble etter hvert en 
tradisjon som vi satte veldig stor 
pris på.
 - Vi føler oss veldig velkomne og 
inkludert i Sarons Dal. Både giver-
gleden og gjestfriheten fra deltake-

re og ledelse i Sarons Dal, har vært 
til stor velsignelse for oss, sier Lise 
Karlsen, som står i spissen for det 
alltid like forfriskende innslaget fra 
Evangeliesenteret, som blir et av 
høydepunktene også under årets 
sommerstevne.
 - Vi prøver å skifte på slik at 
flest mulig av sentrene skal få 
anledning til å komme til Sarons 
Dal. Men Jostein Kirkenes er selv-
skreven som leder av sentermusik-
ken. Vi trenger en som er dreven 
til å slå an tonen, og som kan være 
med og spre liv og glede, sier Lise.

oppLEVDE HELBREDELSE foR 
føRStE gANg
- Jeg husker veldig godt første 
sommerstevne i Sarons Dal som 
Ludvig og jeg deltok i. Vi var på 
stevne både i Sarons Dal og på 
Hedmarkstoppen den sommeren. 
På den tiden var det som kjent litt 
vanskelig å besøke begge stedene.
 - Men vi hadde hørt mange fine 
prekener og mye annet fint om 
Sarons Dal og ville svært gjerne dit 
selv. Vi bodde i telt. På det tids-
punktet hadde jeg aldri sett noen 
konkrete helbredelser på nært hold.
 - Etter at det første møtet var 
ferdig, var det en del predikanter 
som stoppet igjen og ba for en 
kvinne, deriblant Aril. Etter for-
bønnen reiste kvinnen seg opp fra 
rullestolen og gikk på egne føtter. 
Dette gjorde meget sterkt inntrykk 
på meg. 
 - Dette var den første påtakelige 
helbredelsen jeg hadde sett inntil 
da. Senere har vi jo opplevd hel-
bredelser mange ganger, sier Lise, 
og trekker ellers fram den herlige 
Hellige Ånds atmosfæren, som alltid 
kjennetegner stevnene i Sarons Dal.

MANgE utfoRDRINgER foR 
EVANgELIESENtEREt
Evangeliesenteret har som vanlig 
mange baller i luften. For tiden 
jobber de med interne rutiner for å 
kvalitetssikre hele den omfattende 
virksomheten de driver.
 - Ja, vi jobber for å kunne forbe-
dre alle ting. Alle som har tilknyt-
ning til oss skal jo trives, og være 
omsluttet av omsorg og kjærlighet. 
Vi har to skoler for å møte beho-
vet for å kunne ta folk videre etter 
rehabilitering. 
 - Den ene er en bibelskole for 
grunnleggende bibelstudier; mens 
den andre er en videregående skole. 
Begge ligger i Østfold og har full-
tallig elevtall inneværende skoleår.

Ett av stevnets høydepunkt for mange:

LiSe KarLSen og evangeLieSenteret 
KLar for SommerStevnet

Lise Karlsen leder det flotte arbeidet Evangeliesenteret driver. Hun blir en av 
hovedtalerne under årets sommerstevne sammen med Jostein Kirkenes, og en 
flott gjeng gutter og jenter fra Evangeliesentrene.
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 - Den videregående skolen gir 
tilbud innen hotell og kokkefag, 
samt snekker og tømrerlinje. Det 
nye er at vi nå også har søkt om å 
få en medielinje. Mange vil videre 
innen mediearbeidet. Felles for alle 
dem som gjennomgår et studie hos 
oss, er at de møter verden utenfor 
Evangeliesenteret atskillig sterkere, 
sier Lise Karlsen, 

gJENVISItt fRA RuNE 
EDVARDSEN
- Vi er for øvrig veldig glad for at 
Rune Edvardsen har lovt å komme 
til vårt stevne på Østerbo denne 
sommeren. På den måten opprett-
holder vi det flotte samarbeidet 
med Sarons Dal, og bevarer det 
fine vennskapet vi har hatt gjen-
nom mange år, poengterer Lise 
Karlsen.

LiSe KarLSen og evangeLieSenteret 
KLar for SommerStevnet

To sentrale ”høvdinger” innen norsk kristenliv og samfunnsliv de senere 
årene: Aril Edvardsen og Ludvig Karlsen sammen på plattformen i Sarons 
Dal under sommerstevnet i 2004. Nå har de begge fullendt løpet og er for-
fremmet til herligheten.

Jostein Kirkenes på plattformen under sommerstevnet i Sarons Dal 2004 i spissen for en flott gjeng gutter og jenter  
fra Evangeliesenteret. 
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fiKK Utvidet viSJonen 
Richard Gunning fra Belfast vil 
nå mobilisere �00 korstogs-
evangelister. Han fikk utvidet 
visjonen da Aril ba for ham.

av Harald Mydland

- Aril Edvardsens sterke fokus på 
behovet for å nå de unådde folke-
slagene har vært en sterk inspirasjon 
for meg, sier Richard Gunning fra 
Belfast.
 - I 1999–2000 følte jeg at jeg 
kom til en ny etappe i livet. Noe 
nytt lå foran, uten at jeg helt visste 
hva Gud hadde i vente for meg. 
Vårt arbeid gjennom misjonen 
”Reach the Unreached” (RTU) 
var vel etablert.Vi hadde grunn-
lagt mer enn 300 menigheter og 
nådd de fleste folkestammene i 
Kenya med evangeliet. Gjennom 
1990-årene hadde jeg gjennomført 
mange møtekampanjer i India, 
men kjente at Gud hadde noe enda 
større for meg.
 Du vet; noen ganger når du leser 
en bok, kommer du til et blankt 
ark. Det betyr at et nytt kapittel 
følger. Det var slik jeg opplevde 
det. En kveld i India kjente jeg at 
noe nytt var i ferd med å skje. Jeg Richard Gunning forkynner evangeliet på en av de mange møtekampanjene 

han og nettverket ACE har holdt i India de senere årene.

- Richard Gunning fra Belfast gjestet 
sommerstevnet i Sarons Dal første 
gang i 1978. Skoleåret 1982/83 kom 
han tilbake som elev ved TBBMI. I 
løpet av skoleåret ble han kamerat 
med Peter Karangu fra Kenya. 
- I 1984 holdt Aril Edvardsen en 
møtekampanje i Nairobi, Kenya. 
Richard meldte seg på og her møtte 
han Peter Karangu igjen. I 1989 
besluttet de to kameratene seg for 
å starte en misjon kalt ”Reach the 
Unreached” (RTU) – Nå de unådde.
- RTU begynte snart å samarbeide 
med IEM i Sarons Dal om underhold 

av nasjonale misjonærer. I perioder 
har de hatt over 100 innfødte med-
arbeidere på samme tid i flere land. 
RTU har nå grunnlagt mer enn 300 
menigheter i Kenya, og nådd de 
fleste folkestammer i landet med 
evangeliet. 
- Richard ble snart en god venn 
med Aril, og var sammen med ham 
på flere møtekampanjer i Russland 
utover i 1990-årene. I 1991 begynte 
Richard selv å holde korstog og  
predikantseminarer etter mønster av  
Aril Edvardsen
- I denne perioden begynte Richard 

å holde møtekampanjer i India. 
Til hjelp i oppfølgingsarbeidet har 
han benyttet brevkurset Det nye liv 
fra Sarons Dal. Dette i tillegg til å 
underholde to pastorer på hvert sted 
kampanjene holdes, med oppgave å 
følge opp de frelsessøkende.
- Ved innledningen til år 2000 opp-
levde Richard, at Gud var i ferd med 
å gjøre noe nytt i hans tjeneste. Han 
begynte å søke Guds ledelse for 
neste fase i sitt liv. Svaret fikk han 
da han deltok som taler på sommer-
stevnet  i Sarons Dal i 2001.

RIcHARD guNNINg VAR ELEV VED tBBMI I SARoNS DAL SKoLEÅREt 1982/83
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ba om Guds ledelse; at Han skulle 
vise hva jeg skulle gjøre.
 I 1999 var jeg med Aril Edvardsen 
på møtekampanje til Nigeria. Det 
var en fin kampanje på mange 
måter, men ingenting åpnet seg 
opp for meg. Deretter var jeg med 
Richard Lundgren fra Sverige på 
kampanje til Sudan. Igjen kjente jeg 
de samme følelsene, men heller ikke 
denne kampanjen ga noe svar,  
forteller Richard Gunning,  
verdensevangelist fra Belfast.

INVItERt SoM StEVNEtALER I 
SARoNS DAL I 2001
- I 2001 ble både Peter Karangu 
og jeg invitert som stevnetalere i 
Sarons Dal. Jeg husker godt siste 
kveldsmøte under stevnet. Folk 
begynte å rydde. Peter og jeg gikk 
sammen gjennom hallen på vei 
til bibelskolen hvor vi bodde. Aril 
Edvardsen kom mot oss. Vi stoppet 
og samtalte med ham noen minutter, 
og spurte deretter om han ville be 
for oss. Aril ba, og deretter gikk vi 
til rommet. Der kjente jeg straks et 
sterkt nærvær av Den Hellige Ånd, 
forteller Richard.
 - Det var nesten som om jeg 
begynte å profetere overfor Peter 
der vi satt. Jeg sa: Vi skal bygge 
opp et team av korstogsevangelister; 
100 stykker. Vi skal benytte samme 
framgangsmåte som i Kenya. Dette 
stod veldig klart for oss, minnes 
Richard.
 
BEgyNtE MED NoEN fÅ
- Da jeg kom tilbake til Belfast 
tenkte jeg på hvordan vi skulle 
gjøre dette i praksis. Jeg kjente 
bare 4-5 evangelister, og begynte  

Bilde til høyre: Richard Gunning 
sammen med Peter Karangu. Etter 
skoletiden i Sarons Dal grunnla de 
misjonen Reach the Unreached. I dag 
leder Richard også nettverket ACE, 
og har visjon om å reise opp 100 
korstogsevangelister, for å bringe 
evangeliet til unådde folkeslag.

Indere søker frelse under Richard Gunnings møtekampanje i staten Jharkhand 
i India i mars 2009.
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å be om Guds ledelse for veien 
videre. I 2002 tok jeg en beslutning 
i tro. Jeg inviterte til en evangelist- 
konferanse i Belfast med folk jeg 
trodde kunne være interessert, 
samt noen nasjonale ledere. Blant 
dem Peter Karangu fra Kenya 
og Reuben Ezemadu, som leder 
Troens Bevis’ brevskolekontor i 
Nigeria. Dette var begynnelsen 
på det som senere ble nettverket 
ACE – (Association of Campaign 
Evangelists), eller Nettverket av 
kampanjeevangelister. 
 Vi bestemte oss for å møtes hvert 
år i september i Belfast. Antallet 
har nå økt til rundt 40 stykker, 
hvorav de fleste har en eller annen 
relasjon til Sarons Dal; enten som 
elev ved bibelskolen, eller som 
medarbeidere i staben, sier han 
begeistret.

ARBEID oVER StoRE DELER AV 
VERDEN
Nettverket ACE holder i dag gjen-
nomsnittlig én eller flere møte-
kampanjer hver måned. I Afrika 

står blant annet Burkina Faso, 
Benin og Togo sentralt. 
 I India har nettverket holdt mer 
enn 40 kampanjer i staten Andhra 
Pradesh. For tiden pågår stor 
satsning i staten Jharkhand i India, 
der 10 kampanjer er holdt fore-
løpig. Mange kampanjer er også 
holdt i Pakistan og etter hvert også 
Bangladesh. Nettverket har også 
holdt mange møter i land som 
Indonesia, Senegal og Etiopia.
 Strategien til ACE er å gjennom- 
syre en stat eller nasjon med møte-
kampanjer, for å få et sterkest mulig 
gjennombrudd for evangeliet. 
Kampanjene holdes i nært samar-
beid med nasjonale og lokale  
kirker. ACE konsentrerer seg om  
å nå de mellomstore byene og 
landsbyene med evangeliet; steder 
der det før aldri har vært holdt  
lignende kampanjer. Nasjonale 
ledere sørger for organisering av 
kampanjene og sikrer en best 
mulig fruktbar oppfølging.

StERK INSpIRASJoN fRA 
SARoNS DAL
- Jeg kjenner meg veldig inspirert 
av Aril Edvardsen og særlig hans 
fokus på behovet for å nå de unådde 
folkeslagene, medgir Richard 
Gunning.
 -Dette var noe Aril understreket 
meget sterkt på bibelskolen, og det 
var alltid ledestjernen i hans liv 
og tjeneste. Misjonsbefalingen har 
også alltid stått sterkt i min egen 
tjeneste. Her har jeg også hatt stor 
glede av Arils strategi med å bruke 
de nasjonale vitnene i de land vi 
har jobbet. For tiden underholder 
vi rundt 80 nasjonale misjonærer, 
som alle arbeider iherdig for å 
fullføre misjonsbefalingen i hver 
sine områder. I India er flere titalls 
tusen elever engasjert i brevkurset 
”Det nye liv” fra Sarons Dal. Det 
er min bønn og håp at det flotte 
arbeidet ut fra Sarons Dal må bære 
rike frukter i årene som kommer, 
nå med Rune Edvardsen i spissen, 
sier Richard Gunning.

■■■

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
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Pastor P.S. Dahanga møtte Aril Edvardsen i Itarsi i ����:

Pastor P.S. Dahanga forteller 
at han var lærer på bibelskolen 
grunnlagt av Kurien Thomas i 
Itarsi, India i  begynnelsen av 
1970-årene. I 1972 arrangerte 
Kurien Thomas en stor  
konferanse med deltakere 
fra hele India. Hit kom Aril 
Edvardsen og underviste til stor 
velsignelse for alle om deltok.

av Harald Mydland

- Jeg hadde meget stor glede 
av hans forkynnelse. Gjennom 
Arils inspirerende undervisning 
ble mange indere fra ulike stater 
hjulpet i sin tjeneste. Enda i dag 
er mange av dem som deltok den 
gang, opptatt med å nå de unådde 
folkegruppene i India med evan-
geliet.
 Dette forteller pastor P.S. Dahanga, 
som sammen med sin sønn, Sunny, 
organiserer Richard Gunning og 
nettverket ACE sine møtekampanjer 
i India.

ARIL EDVARDSEN utfoRDREt 
oSS
- Jeg minnes godt Edvardsens 
kraftfulle undervisning om leder-
skap, men ikke minst dette med 
visjon for verdensvid misjon til 
unådde folkeslag Edvardsen fortalte 
om hvordan Norge, som et lite 
land i verdensmålestokk, hadde 
sendt ut flere misjonærer enn noe 
annet land. Han utfordret oss som 
unge pastorer og evangelister, til å 
gå til de unådde områdene i vårt 
land med evangeliet.

- Jeg husker også godt Aril 
Edvardsens flotte forkynnelse 
om Jesus, Kongen på korset og 
hvordan han oppstod igjen fra 
graven, etter å ha avvæpnet den 
onde. Dette var veldig mektig. 
Edvardsens frimodighet i Kristus 

var til meget stor velsignelse for 
mange.

Kurien Thomas ble underholdt 
som nasjonal misjonær fra Troens 
Bevis i Sarons Dal i mange år, og 
deltok også på flere av sommer-
stevnene. Han fortalte om kon-

feransen i Itarsi til Troens Bevis 
i etterkant, og skrev blant annet 
(gjengitt i boka ”Fra Sarons Dal til 
jordens ender”, side 82):
”Dette ble den første konferansen 
av sitt slag i Indias historie, hvor 
vitnene kunne samles fra alle stater 
i India. Over 500 deltok, derav 300 

vi KaLte ariL edvardSen 
eUropaS t.L. oSBorn

Pastor og biskop P.S. Dahanga møtte Aril Edvardsen under den store misjons-
konferansen som ble arrangert av Kurien Thomas i Itarsi i 1972. Dahanga 
har forkynt evangeliet over store deler av India og også til flere av nabolan-
dene.
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predikanter som representerte mer 
enn ti forskjellige samfunn i India.
Predikantseminaret ble en enestående 
opplevelse med ny visjon for oss alle. 
Predikantene var glade over dette 
fellesskapet, og kunne for første gang 
i deres liv glemme sine forskjellige 
særpreg og samfunn. 11 misjonærer 
deltok i seminaret.”

LEDER 100 pAStoRER
Pastor P.S. Dahanga er i dag en av 
lederne i bevegelsen som bærer 
navnet Pentecostal Holiness i Nord 
India. Han leder 100 pastorer i  
staten Jharkhand, men det er til 
sammen 250 pastorer i 6 stater 
som hører til samme bevegelse.

Dahanga har forkynt evangeliets 
gode nyheter over stor deler av 
India gjennom de siste 40 årene, 
som bibellærer, konferansetaler 
og med egne møtekampanjer og 
seminarer. Han har også besøkt 
land som Nepal og Bhutan med 
evangeliet.
	
BER foR MISJoNSARBEIDEt 
ut fRA SARoNS DAL
- Jeg ble lei meg da jeg mottok 
beskjeden om at Aril Edvardsen 
nå har fullført sitt løp. Fortsatt 
vil jeg be for det store misjons-
arbeidet som har sitt utspring fra 
Edvardsens hovedkvarter i Norge, 
og for sønnen, Rune, som nå har 
tatt over.
  - Fortsatt fins det millioner av 
indere og mange andre folkeslag 
som trenger å høre de gode nyhe-
tene om frelse i Jesus Kristus, sier 
pastor P.S. Dahanga.

Øverst til venste: Det siste bildet Aril 
Edvardsen tok av Kurien Thomas, 
Nord Indias apostel, i 1998, ca. ett 
år før han ble forfremmet til herlig-
heten. På grunn av støtten fra Troens 
Bevis har Thomas og hans medarbei-
dere grunnlagt mer enn 1800 menig-
heter i India.

Til venstre: Et av de over 20 predi-
kantseminarene Aril Edvardsen holdt 
for 300 nasjonale pastorer og ledere 
i India.
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gRIpENDE MøtEKAMpANJE I 
ARENDAL
I april hadde evangelist Aril 
Edvardsen en tre ukers møte- 
kampanje i Filadelfia, Arendal. Det 
ble en vidunderlig tid for oss, hvor 
vi kveld etter kveld fikk merke 
Ordets gjennomtrengende kraft og 
virkning. Lokalet var sprengt med 
folk, og alt vi hadde av benker og 
stoler ble satt inn. Det enkle evan-
gelium fengslet hjertene hos både 
barn og voksne. Flere ble frelst og 
åndsdøpt. Vi hadde også en  
herlig dåpshandling hvor 10 kjære 
venner fulgte Jesus i dåpens grav. 
Deriblant også 
noen av menig-
hetsbarna, hvil-
ket er særdeles 
godt. Hele livet 
blir da reddet.
 Vi følte sterkt 
at Edvardsen 
skulle stått 
enda en tid for 
bølgen steg, og 
på siste møtet 
brøt det riktig 
igjennom. Folk 
kom frem for å 
bli frelst, uten 
noe særlig over-
talelse, og tross 
folketrengselen.

tuSENER oppLEVER JESuS  
I BoLIVIA
Aldri har verden opplevd vekkel-
sestider som nå. Over hele verden 
går evangeliet frem med stor makt. 
Også her i Bolivia har det vært 
mirakler som har åpnet veien for 
vekkelsen. Som i Bibelens dager, da 
folket så de tegn som ble gjort, har 
det også skjedd i Bolivia. Brødrene 
Jimenez har holdt mange kampanjer 
over store deler av Bolivia. I byen 
Sucre, som er et sted for sosieteten 
og høysete for katolisismen har 
det vært evangelisk virke i 28 år. 
Men stedet har vært stenhardt og 
menigheten har bare hatt noen få 
medlemmer. Det har aldri før vært 
samlet over 500 mennesker til 
evangeliske møter i byen.
Legestanden og den katolske kir-
ken startet en veldig offensiv mot 
kampanjen for å få myndighetene 
til å stanse den, og det hadde 
vel lykkes om ikke et under var 
skjedd.
 En liten gutt var vanskapt i den 
ene foten. Han kunne kun gå på 
tærne. Denne gutten var sønn til 
en av Bolivias kjente politikere, 
og berømt advokat. Alle landets 
leger kjente tilfellet med denne 
gutten, og flere utenlandske leger 

hadde behandlet ham uten at han 
ble bedre. Men så ble han bedt for 
i kampanjen og ble momentant 
helbredet. Dette åpnet døren til 
en strøm av helbredelser og stor 
tro blant folket. Et under til Jesu 
ære, lik da Æneas ble helbredet 
under Peters virksomhet i Lydda, 
og skarer kom til tro på Jesus. Slik 
skjedde det også i byen Sucre, og 
skarer kom til troen på Jesus. Opp 
til 20 000 mennesker samlet seg til 
møtene.

RuSSISKE EVANgELIStER foR 
RuSSERE I BELgIA
Det er ikke alle kristne misjons-
venner som har det privilegium 
å kunne ha en virksomhet iblant 
det russiske folk. Men det privile-
gium har nå flere venner gjennom 
Innfødt Evangelist Misjon. Det 
kjære russiske folk lever i million-
vis bakenfor jernteppet, og ingen 
utenfra kan nå dem med evange-
liet. Men i Belgia lever ca 100 000 
russere og slavere, og disse blir 
nå nådd med evangeliet om 
Jesus. Belgias pinseleder, Lionel 
Coekelberghs, har kontakt med 
noen få russiske kristne grupper 
i Belgia. Disse få hundre kristne 
hadde inntil IEM kom til hjelp 

med underhold 
ingen fulltids 
evangelist til å 
virke blant sitt 
folk, som teller 
rundt 100 000, 
og som lever 
omkring i de 
store kull-
gruvebyene i 
sør Belgia. Nå 
underholdes to 
russiske mis-
jonærfamilier 
som virker blant 
sitt eget folk og 
dessuten er med 
i arbeidet blant 
belgierne.

Troens Bevis for 45 år siden: 
Juni 1964.

■■■
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KJøDE tAR SEKS NyE ÅR SoM 
gENERALSEKREtæR
– Nå vil jeg ta fatt på disippel- og 
ledertrening av unge mennesker, 
sier han. 

Rolf Kjøde (49) har takket ja til til-
budet om å fortsette som general-
sekretær i Normisjon i seks nye år. 
Kjøde har vært ansatt i en åremåls-
stilling de siste seks årene.

Dyktig leder
– Vi opplever han som en dyktig 
misjonsleder med et godt teo-
logisk og et misiologisk skjønn. 
Han representerer på en god måte 
Normisjons synspunkter i den kir-
kelige debatten. Jeg håper Kjøde 
vil være med å tegne en tydelig 
profil for Normisjon på visjon og 
verdier i årene som kommer, sier 
landsstyreformann Kurt Hjemdal i 
en pressemelding fra Normisjon.

Rolf Kjøde er inspirert til å ta fatt 
på en ny periode som generalse-
kretær.
Ledertrening. – Jeg har brukt seks 
år på å få Normisjon til å bli orga-
nisert på en god måte. I min neste 
periode kan jeg ta fatt på disip-
pel- og ledertrening av unge men-
nesker. Jeg håper Normisjon kan 
bli kjent for å gjøre et viktig arbeid 

rettet mot unge ledere og disipler, 
sier Kjøde.

Han har vært generalsekretær i 
Normisjon siden 2003. Han har 
også jobbet som internasjonal leder 
i Normisjon. Kjøde har tidligere 
vært ansatt ved Hald internasjonale 
senter, Norsk Lærerakademi og i 
Indremisjonsforbundet.		

Rolf Kjøde fortsetter som generalsekretær i Normisjon i et nytt åremål for 
seks år.   Foto: DM-arkiv

■■■

Dr. Pete Menconi har skrevet 
flere bøker om menighetsvekst. 
Her har han samlet 7 globale 
trender som preger menighetene 
i det 21. århundre:  

1. EKSpERIMENtELL og 
JuBLENDE LoVSANg:
I økende grad ønsker kirkebe-
søkende å ha en følelsesmessig 
opplevelse gjennom lovsang der de 
kan oppleve Guds nærvær. En stor 
variasjon av musikk, drama, kunst, 
det talte ord og andre utrykksfor-
mer har slått rot i mange menig-
heter.

2. uRBANISERINg: 
Hovedandelen av verdens 
befolkning bor nå i byer. 
Fremmedgjørelsen mange opplever 
i byene trekker folk til fellesskapet 

i lokale menigheter. Kirken som 
tilfluktsted får dermed dobbel 
betydning.

3. gLoBALISERINg: 
Gjennom urbanisering, reise og 
teknologi begynner folk over hele 
verden å oppføre seg mer likt. 
Dette er spesielt tilfelle for de 
unge. Det er et faktum at hoved-
andelen av de kristne bor utenfor 
vesten. Kirken vokser fra nord 
til sør og fra vest til øst. Lokale 
menigheter finner kreative måter å 
gå sammen med brødre og søstre i 
andre land for å bringe evangeliet 
til nasjonene.

4. StøRRE SpREDNINg: 
Ettersom land, byer og bygder 
opplever tilflytting av forskjellige 
etniske grupper og nasjonaliteter, 

må lokale menigheter kunne inklu-
dere mennesker som ser og opp-
fører seg annerledes enn tidligere 
generasjoner. Mange menigheter 
opplever dette som utfordrende.

5. MISJoNERENDE gANgSyN: 
I stedet for å forvente at folk finner 
veien til menighetene, oppdager 
stadig flere at de må ut til folket. 
Dette har resultert i nye, kreative 
tjenester som tar evangeliet ut på 
gatene, inn i nabolag og til arbeids-
plasser.  

6. KIRKESAMfuNN pÅ VEI NED:
En hovedtrend som fortsetter inn 
i det 21. århundre er at store kir-
kesamfunn opplever tilbakegang. 
Teologisk og politisk kniving har 
skadet både konservative og libe-
rale kirkesamfunn i den grad at 

Syv nye menighetstrender verden rundt
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flere ikke vil overleve. Sannheten 
er at mange av dagens kirkegjen-
gere ikke har stor interesse av å 
tilhøre ett kirkesamfunn. Flere av 
verdens største megakirker har 
ikke tilknytning til ett bestemt kir-
kesamfunn.

7. uNgDoM foRSVINNER/
ELDRE foRSAMLINgER
Ungdom som vokste opp i forsam-
linger forlater menighetene i større 
grad enn før.
 Mange unge mennesker tror at 
de kan være gode kristne uten å gå 
regelmessig på møter. Resultatet er 
at flere forsamlinger består hoved-

saklig av eldre. Den minskende 
kontakten mellom den eldre og 
unge generasjonen i menighetene, 
og samfunnet for øvrig, er ikke 
sunn. Større innsats må til for å 
beholde flere generasjoner i samme 
menighet.  

kilde: christianitytoday.com

gLoBAL MISJoNS tRENDER:
Gjennomsnittlig hører 160 000 hver dag evangeliet om 
Jesus Kristus for første gang. Hver time bestemmer 3000 
nye mennesker seg for å følge Jesus.
 I 1880 utgjorde de som aldri hadde hørt evangeliet 
75 % av jordens befolkning. I dag er denne prosent-
andelen blitt 28 %. Men det betyr allikevel at 1.5 milli-
arder mennesker aldri har hørt evangeliet bare en gang.  
 For 15 år siden var det ca. 100 bønnenettverk rundt 
om i verden. I dag er det 4000 nettverk med 25 millioner 
forbedere.

10/40 VINDuEt:
Mindre enn 2 % av alle misjonsgaver i verden går til 
10/40 vinduet.Allikevel viser resultatene en 100/1 
gevinst på krone for krone og time for time på inn-
høstningen som kommer fra 10/40 vinduet i forhold 
til resten av verden. De 10 landene med den største 
andel unådde mennesker bor i 10/40 vinduet. 
85 % av de av de fattigste av de fattige bor  
i 10/40 vinduet.

INtERNEtt tRENDER:
Over en milliard mennesker er  
nå koblet til internett! Nesten en  
million nye brukere kobles opp hver 
dag. Utrolig nok er ”åndelig og religiøs”  
informasjon det nest mest populære 
søketema på internett.

Kilde: www. Joshuaproject.net
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David André Østby:

David André Østby er en kjent 
låtskriver og sanger. Han når 
langt ut med sangene sine. 
Denne kjente sangeren kommer 
på besøk til Sarons Dal i som-
mer. Foruten å synge kan han 
også skrive. I det daglige er han 
redaktør i ukeavisen Korsets 
Seier.

av Sten Sørensen  

Har du deltatt på stevner i 
Sarons Dal tidligere?
Jeg har deltatt på stevner i Sarons 
Dal to ganger. Første gang var 
på midten av nittitallet. Min 
far David Østby var taler under 
stevnet, derfor la vi årets ferietur 
om Kvinesdal. Jeg hadde faktisk 
en av mine sterkeste - og første 
– konsertopplevelser i Sarons Dal. 
Jerusalem spilte denne sommeren, 
og trengselen i døra og bassen som 

hamret i brystet på meg, var inntil 
da uopplevd. Konserten gjorde 
meg både stolt over å være kristen, 
og nøret oppunder drømmen om å 
selv stå på en scene. 

Hva er viktig for deg å formidle 
i sangen?
Jeg ønsker å formidle en stor 
Gud, en Gud som er større enn 
våre utfordringer, problemer og 
bekymringer. Særlig i en tid der vi 
ser ut til å fokusere på oss selv, for 
eksempel midt i finanskrisen, er 
det viktig å løfte blikket å se på en 
Gud som holder verden i sin hånd. 
Jeg håper at sangene jeg skriver 
maler en stor Gud foran mennes-
kers øyne. En Gud som er verdig 
vår oppmerksomhet, vår tilbedelse 
og våre liv.

Når begynte du å synge og hvor-
dan har din ”karriere” vært? 

Jeg begynte å lede lovsang som 
16 åring. Jeg er heldig som har 
fått være en del av en menighet 
som har gitt meg rom til både å 
utvikle talentene mine, og vokse 
i tjenesten. Da Ungfila, med 
Christoffer Svartdahl i spissen, 
bestemte seg for å gi ut sin første 
lovsangsplate, ønsket han å bruke 
to av sangene mine. Jeg bidro på to 
cd-er, og én dvd fra Ungfila, som 
også ble sendt på TV2. Ungfila 
ble på mange måter en utskyt-
ningsrampe for en tjeneste utover 
lokalmenigheten min. I dag er min 
lovsangsplate «Because of You» 
utgitt gjennom Kingsway Music i 
England, med distribusjon i alle 
verdensdeler. Jeg har alltid hatt et 
mål om å nå lenger en svenske-
grensa med musikken min, derfor 
har jeg også skrevet sanger på 
engelsk. Til tider har jeg følt meg 
som en «Noa» som har  

hÅper Sangene maLer en Stor gUd
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bygget en ark på tørr mark, derfor 
er det spennende å se at det nå 
åpner seg dører for sangene mine. 
Mitt største mål er å inspirere 
kristne og menigheter over hele 
verden til tilbedelse.

Hvorfor er sangen så viktig i den 
kristne virksomheten?
Overalt hvor jeg reiser og leder 
lovsang, ser jeg hvordan lovsang 
engasjerer. Musikken kjenner få 
grenser, verken kulturelt, konfe-
sjonelt eller aldersmessig. For min 
generasjon har lovsang blitt en 
måte å kollektivt uttrykke glede, 
takknemlighet og enhet i Gud. Der 
mye musikk står i fare for å eks-
kludere, har lovsangen evnen til å 
inkludere. Vi ser mange eksempler 
i Bibelhistorien på at sang, musikk 
og dans har vært et naturlig 
uttrykk for folks Gudstilbedelse. 
Derfor er ikke lovsang et moderne 
fenomen, som vi ofte kan få inn-
trykket av. Det er noe vi er skapt 
til å gjøre. 

Hvordan kan man unngå å bare 
havne i underholdningsbransjen 
angående sangen og musikken i 
våre menigheter?
Det er ikke tvil om at endel lov-
sangsledere og –band er blitt de 

nye kristne «superstjernene». Der 
er alltid en fare når budbringeren 
blir tydeligere enn avsenderen. 
Derfor er det mitt ansvar som 
lovsangsleder å sørge for at alt jeg 
foretar meg i sum ærer Gud. 
  På den positive siden, ser jeg 
en ung generasjon som lovsynger 
Gud, uten å ta hensyn til kirkelig 
tilhørighet eller teologi. Som rei-
sende lovsangsleder har jeg ledet 
lovsang i alle kirkelige sammen-
henger, og finner igjen det samme 
hjerteslaget over alt; folk lengter 
etter å uttrykke sin hengivenhet til 
Gud. 

Selv om jeg skriver sanger, gir ut 
plater og står på en scene, ser jeg 
ikke først og fremst på meg selv 
som en artist. Jeg vil heller defi-
nere meg selv som en tjener. Min 
jobb er ikke å vise fram mine gaver 
eller talenter, men å peke på  
mennesker i retning av Gud.  
Når jeg leder lovsang søker jeg 
hele tiden anledningen til å være 
en tilrettelegger for at folk skal 
kunne se mer av hvem Gud virke-
lig er, avslutter David André Østby.
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voKSne Som vinner BarnaS hJerter! 
Det fineste Glenn Tønnessen ser, 
som leder for Barneplaneten, er når 
generasjonene kommer sammen. 
I år stiller han selv opp som 
nybakt bestefar, og håper at det 
er mange andre besteforeldre og 
foreldre som også vil engasjere seg. 

av Bente rognmo thakre

- Jeg har sett mange eksempler på 
at når besteforeldre tar lederroller, 
vinner de barnas hjerter.
Målet for Planetene er at barna 
skal få sitt første møte med Jesus. 
Alle aktivitetene rundt er egent-
lig bare et middel mot dette, sier 
Glenn Tønnessen. 
 - Barna skal få oppleve at kris-
tenlivet er gøy og en glede. Det å 
komme sammen med andre kristne 
skal være en herlig opplevelse.
 I løpet av stevneuken kommer 
det flere hundre barn og ungdom-
mer fra store deler av Norge for å 
være med på barne- og ungdoms-
planetene i Sarons Dal. Det er fem 
fartsfylte dager med bibelundervis-
ning og aktiviteter tilpasset de for-
skjellige aldersgruppene. 
 Glenn Tønnessen har vært med 
på Planetene helt fra starten i 
2002. De siste 4-5 årene har han 
vært leder for Barneplaneten under 
sommerstevnet i Sarons Dal.
 - Før var det gjerne slik at det 
var foreldre som tok med seg barna 
på stevne, men nå er det faktisk 
snudd. Nå er det mange barn som 
tar med seg foreldrene på sommer-
stevnet i Sarons Dal, og det synes 
vi er kjempeflott, sier Tønnessen.

BEgyNtE MED 
BEStEfoRELDRENE
Det var besteforeldrene til Glenn 
som først begynte å gå i Sarons 
Dal. Hver sommer tok de turen fra 
Farsund og lå på campingplassen 
i Sarons Dal under stevneuken. 
Deretter fortsatte moren til Glenn 
å ta med seg barna hver sommer til 
Sarons Dal.
 - På grunn av familieforholdene 
hjemme var det ikke alltid lett 

for mamma å få dette til, men til 
Sarons Dal stevnet skulle hun. 
Men da jeg var 13-14 år så gikk 
jeg bort i fra livet med Jesus. Det 
var ikke noe ungdomsarbeid der 
vi bodde på Hidra, og spranget ble 
for stort for meg inn i de voksnes 
rekker på møtene, forteller Glenn.
 Det var ikke før han var 27 år 
gammel at han fant tilbake til barne-
troen. 
 - Da kjente jeg en utrolig drag-
kraft til å komme opp igjen i 
Sarons Dal. Da jeg kom inn i  
hallen var det som å komme hjem.  
 Tårene bare begynte å trille, for-
teller Glenn.
 Nå er det han som har tatt barna 
sine med til stevnet i Sarons Dal i 
flere år. 
 - Hadde det ikke vært for  
planetene og tilbudet som har vært 
for barna mine, ville det nok ikke 
vært mulig for meg heller å dra på 
stevneuken i Sarons Dal hver  
sommer, tror han.

VIL HA MENIgHEtEN MED
Men Glenn tenker lengre enn 
akkurat familien sin. Han er 
sterkt engasjert i Flekkefjord 
Pinsemenighet, og hver sommer 

prøver han å få med seg en hel 
gruppe fra menigheten på teamtur 
til Sarons Dal. Nå oppfordrer han 
på det sterkeste andre menigheter 
til å gjøre det samme.
 - Vi har begynt å vise DVD 
promoen for sommerstevnet i 
Flekkefjord Pinsemenighet for å 
få folk til å være med på team til 
Sarons Dal. Vi vet at de som er 

Glenn Tønnessen som leder på Barneplaneten under sommerstevnet i 2007. 
Her konkurrerer stammene om det beste stammeropet.  

Glenn Tønnessen
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med som ledere får jobbe sammen 
med noen av Norges beste barne- 
og ungdomsarbeidere. Som menig-
het får vi dobbelt så mye igjen 
etter en slik teamtur.

tRENgER fLERE  
StAMMELEDERE
Han oppmuntrer også besteforeldre 
til å bli med som ledere for barna.
- Vi har 2-3 besteforeldre som har 
vært med i flere år. Det er noe av 
det fineste jeg ser. Jeg synes det er 

spesielt verdifullt når generasjonene 
kan komme sammen. Det står i 
Bibelen at når fedrenes hjerter 
vender seg mot barna, skal barnas 
hjerter venne seg mot dem, og det 
har jeg sett mange eksempler på. 
 Det er behov for 40-50 med- 
arbeidere på Barneplaneten. Nesten 
halvparten kommer tilbake år etter 
år, men det er også ett stort behov 
for nye ”stammeledere”. Barna blir 
delt inn i stammer, og hver stam-
me trenger et par stammeledere 

som kan følge dem til aktivitetene 
de skal være med på i løpet av 
dagen. 
 - Som leder for Barneplaneten 
blir det jo til at jeg gir mye i form 
av tid i forkant av stevnet og under 
stevnet, men jeg får trippelt tilbake 
etterpå. Men det er typisk Gud å 
gjøre det sånn, humrer stamme-
sjefen som har hatt god tid til å 
teste ut påstanden.

”handS Up og henda i været!” 
Sier Janne og KÅre i Kor
Nå gleder Kåre Cowboy seg til å bli 
hentet opp fra fengselet i kjelleren 
i Sarons Dal! De som var med på 
Barneplaneten i fjor sommer hus-
ker at det siste som skjedde var 
at den usikkelige Kåre Cowboy 
endelig ble fanget med lasso og 
tønne og sendt rett ned i kasjot-
ten.  ”Dette blir helt klart den 
beste BarnePlaneten vi noen gang 
har hatt”, sier Kåre Skuland, ”og vi 
tror det kan bli flere barn enn noen 
gang. Det blir gjensyn med Willy 
Vesten og Kåre Cowboy og Glenn 
Penn. Polly blir med og hun har 
fremdeles problemer med å huske 
alle minneversene! 

DuKEt foR DE BEStE  
pLANEtENE NoENSINNE
-	Vi	ser	for	oss	de	beste	plane-
tene	noensinne	med	det	nye	til-
budet	MissionPlanet	og	et	ennå	
spenstigere	program	på	de	andre	
planetene,	lover	planetsjef	Elin	
Fidjeland.	

Vi minner om at tidlig påmelding 
gir avslag i prisen! 

Dette er noen av navnene vi kan 
skilte med til årets Planeter: 

MISSIoNpLANEt: 
Helge Flatøy og Hasse Høyer-
Hansen. 

youtHpLANEt: 
David Hasseløy, Harald Nysæther, 
Rebekka Høyer-Hansen og Espen 
Gilsvik med lovsangsteam. 

KIDzpLANEt:  
Hovedledere: Trygve Watne, 
Monica Angelsen, Ann Kristin 
Johansen, Kenneth Salte og 
Elisabeth Botn med lovsangsteam. 
Aktivitetsledere: Morten Haave, 
Tarjei Jørgensen, Thor Einar 
Skregelid, Martin Konstali. 

BARNEpLANEtEN: 
Glenn Tønnesen, Janne og Kåre 
Skuland med team og Jarle 
Waldemar. 

MINIpLANEtEN: 
Vanja og Peter Haltorp.

Kåre Cowboy gleder seg til å slippe ut av kasjotten i Sarons Dal der han har 
måtte være i hele vinter. Nå blir det nye påfunn under Barneplanetene i juli.

■■■
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med KriStUS i LivetS SKoLe
Et av de mest populære pro-
grammene på Miracle-kanalen 
akkurat nå heter “Med Kristus i 
livets skole.”  Programmet er for 
dem med muslimsk bakgrunn 
som har tatt imot Jesus.

av Bente rognmo thakre

- Det er veldig mange som er kom-
met til tro og som er blitt disipler 
av Jesus gjennom Miracle-kana-
len. Nå trenger de også noe som 
kan hjelpe dem å vokse i troen. 
Et av våre nye program gir derfor 
praktisk hjelp og svarer på mange 
spørsmål som seere med mus-
limsk bakgrunn kan ha etter at de 
har kommet til tro på Jesus, sier 
lederen for Miracle-kanalen, Barty 
Shokralla.

MIRAcLE-fAMILIEN
Denne våren er det kommet inn 
mange tilbakemeldinger fra seere 
som liker spesielt godt akkurat 
dette programmet. Mange av 
seerne har ikke anledning til å gå 
på møter eller å ha felleskap med 
andre Jesus troende. Flere forteller 
gjennom seerrespons at Miracle-
kanalen er det eneste fellesskapet 
de har med andre Jesus troende. 
Når de ser på programmene og 
kontakter oppfølgingskontoret 
føler mange at de blir del av den 
store ”Miracle- familien”, beståen-
de av mange tusen i samme situa-
sjon som dem selv.
Programvert for akkurat denne 
serien er Sameh Maurice. Han er 
pastor for den største menigheten 
i hele Midtøsten. Menigheten hans 
i Kairo, kasr El Dobara, er ver-
denskjent, og har bortimot 3000 
medlemmer. 

- For ikke så lenge siden gikk 
jeg inn på et bønnemøte i denne 
menigheten på en vanlig ukedag. 

Da var det 1400 mennesker som 
var samlet i bønn. Det var ganske 
fantastisk, forteller Barty Shokralla. 
Han er spesielt takknemlig for 
samarbeidet med Sameh Maurice 
som berømmes i mange kretser for 
sin fine bibelundervisning.

MoRSoMME poENg
”Med Kristus i livets skole” er 
raskt blitt et populært program 
blant Miracle-seere.  Hver episode 
tar for seg forskjellige tema og tar 
seerne ut av studio der hoved-
poengene blir visualisert, ofte på 
en morsom måte, gjennom drama, 
konkurranser og forskjellige spill.
 
- Programmet gir en grunnleg-
gende innføring i det kristne livet. 
Det tar for seg ting som karakteren 
til Jesus, hvordan vi kan leve i tro, 
hvem Gud sier at han er, Guds 
karakter, hva Gud tenker om oss, 
hensikten med bønn, hvordan vi 
ber og mange lignende tema, for-
klarer Barty Shokralla.

Han legger til at han føler pro-
grammet gir en fin balanse og 
utfyller mange av de andre pro-
grammene på kanalen som viser 
veien til Kristus. Dette programmet 
viser hva som skjer på veien sam-
men med Kristus.

HVA SEERE SIER
Her er noe av det seerne sa om 
dette programmet i mars:

Abdel:
”Jeg liker Miracle kanalen og jeg 
liker veldig godt undervisningen 
om Jesus mirakler i programmet 
”Med Kristus i livets skole.”

Hassan fra Marokko:
”Tusen takk for programmet “I 
livets skole.” Vi i Marokko har 
stort utbytte av det.”

Abdo:
”Livets skole er blant de beste pro-
grammene på Miracle kanalen.”

George:
”Gratulerer med programmet til 
Sameh Maurice. Dette er et veldig 
sterkt program.”

I løpet av de tre første månedene 
i 2009 har over 20 000 muslimske 
seere kontaktet Miracle-kanalen. 
For å følge opp den store inn-
høstningen av arabere i Guds 
rike er vi i stort behov av flere 
støttepartnere. Dersom du kunne 
tenke deg å støtte dette arbeidet 
med en fast gave hver måned, 
vennligst send en e-post til  
info@tbve.no eller ring til Sarons 
Dal for mer informasjon på  
tlf: (+47) 38 35 75 00.

Mange muslimer som har tatt imot 
Jesus liker spesielt godt å følge med 
på tv- serien ”Med Kristus i livets 
skole.

Responsen viser at programmet også 
er populært blant yngre seere.
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trenger tre nye media-miSJonærer
Lederen for Miracle Channel, 
Barty Shokralla, spør nå etter 
støtte til tre nye media-misjonærer 
som skal arbeide for Miracle 
Channel. 

av Bente rognmo thakre

- Vi trenger virkelig flere folk som 
kan arbeide for oss med å lage TV-
program, sier lederen for Troens 
Bevis sin arabiske satellittkanal, 
Barty Shokralla.  
Miracle Channel, som sender  
24 timer i døgnet fra Sarons Dal, 
høster en enorm respons fra ara-
biske seere som ønsker å vite mer 
om evangeliet. På kun tre måneder, 
fra januar til mars i 2009, fikk 
kanalen respons fra over 20 000 
seere.

Det er allerede tre media-misjonærer 
som jobber på fulltid i araberver-
denen med støtte fra skandinaviske 
misjonspartnere. Alle tre gjør en 
formidabel jobb for kanalen. En av 
dem følger opp seere i stengte ara-
biske land, mens to av dem, Farid 
og Gihan, er profesjonelle TV-pro-
dusenter som har Guds kall til å nå 
arabere med evangeliet. 

- De produserer program jevnt for 
oss hele tiden. Veldig mange av 
programmene som kanalen vår  
nå viser kommer fra dem. De har  
virkelig et hjerte for Guds sak, og 
de bruker sitt talent fullt ut for 
Guds rike, sier Shokralla.

Nå er det behov for en arabisk 
media-misjonær som kan redigere 
TV-program og to nye TV-produ-
senter. Shokralla forklarer at det er 
veldig resursbesparende for Troens 
Bevis å ha arbeidere inne i arabiske 
land på denne måten.

- Vi kan ta Egypt som et eksempel, 
der vi produserer flere av program-
mene våre. I dette landet er det 80 
millioner mennesker, og kanskje 
12 millioner av dem er kristne. Det 
er naturligvis mye lettere å finne 
folk som snakker arabisk og kan 
være med i programmene i et slikt 
land, enn om vi bare fokuserer på 
programproduksjon fra studio i 
Sarons Dal, forklarer han.

Hver av de tre nye media-misjonæ-
rene trenger månedlig underhold 
på 7000 kroner. De som går inn 
med støtte kan selv bestemme 
summen de kan være med å gi 
hver måned, slik at flere personer 
kan underholde en mediamisjonær. 
De som støtter vil også motta 
jevnlige rapporter om media- 
misjonærens arbeide og bønne-
behov. 

Dersom dette er noe du kan 
tenke deg å være med på, kan 
du ringe til Sarons Dal og spørre 
etter Kåre på tlf. 38 35 75 00, 
eller sende en e-post til  
info@tbve.no.

Miracle Channel håper nå på å få støtte til 3 nye media-misjonærer som skal 
arbeide inne i arabiske land.

Miracle Channel’s ”bakkepersonell” ber om forbønn
Troens Bevis sin arabiske satellitt 
kanal har tre mediamisjonærer 
og sju som jobber på fulltid med 
oppfølging av seere på bakken i 
Nord Afrika.  

-Vi er jevnlig i kontakt med alle 
sammen, og de ber oss stadig om å 
huske på dem i bønn. Arbeidet de 
driver er ikke lett, og byr på mange 
utfordringer for dem og familiene.
Det er fint at vi kan støtte dem 

økonomisk, for ellers kunne de jo 
ikke gjøre arbeidet. Men like viktig 
er det at vi ber for dem, oppfordrer 
Barty Shokralla. Han leder det  
arabiske Tv-arbeidet i Sarons Dal.

■■■
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nattverdSgUdStJeneSten 
- et UtStiLLingSvindU
Prest Leiv Gunnar Skiftun sier 
at den felleskirkelige nattverds-
gudstjenesten under sommer-
stevnet er et utstillingsvindu 
som forteller at de kristne står 
sammen. Nattverdsgudstjenesten 
er et av sommerens høydepunkt 
for den folkekjære presten i 
Kvinesdal.

av Sten Sørensen   

I rundt 10 år har den felleskirkelige 
nattverdsgudstjenesten vært holdt 
i Sarons Dal. I alle disse årene har 
Leiv Gunnar Skiftun vært forrettede 
prest. Han har for øvrig vært prest i 
Kvinesdal siden 1995.
  - På en veldig konkret måte blir 
søskenfellesskapet i Guds menighet 
understreket under nattverdsguds- 
tjenesten.  

Nattverdsgudstjenesten er et kall 
til enhet, sier Leiv Gunnar Skiftun 
med innlevelse.

foRREttEt I BEgRAVELSEN
Det var for øvrig Leiv Gunnar 
Skiftun som forrettet i begravelsen 
til Aril Edvardsen:
 - Det var en sterk opplevelse. 
Det var en veldig meningsfull 
begravelse. I sin person var Aril 
både verdensmenneske og bygde-
gutt. Gravferden slik den ble, fikk 
med seg den bredden som Aril sto 
for, sier Skiftun og fortsetter:
 - Det var en ære å bli bedt av 
familien å forrette i begravelsen. 
Det forteller mye om Arils økume-
niske holdning at jeg som luthe-
raner ble bedt om det, sier Skiftun 
ydmykt.

Et RAuSt MENNESKE
Du kjente jo Aril Edvardsen gjen-
nom dine mange år som sokne-
prest. Hvordan vil du beskrive 
han?
 - Aril var et raust menneske. 
Han viste andre stor tillit. Aril for-
midlet sin brann på en veldig fin 
måte. Han hadde en veldig trygg-
het i sitt kall og kunne formidle 
det han sto for på en god måte, 
svarer Skiftun. 
 - Hvordan opplever du Rune?
- Han er en annen type menneske. 
Jeg syns det er veldig flott at han 
er tydelig på å være seg selv. Jeg er 
overbevist om at Rune vil være en 
god skipper på ”Sarons Dal-sku-
ten”. Og så formidler jo Rune også 
fine ting som musiker, påpeker 
Skiftun.
 

Leiv Gunnar Skiftun forrettet i begravelsen til Aril Edvardsen.
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utfoRDRINgER I  
DEN NoRSKE KIRKE 
Under vår hyggelige samtale  
kommer vi inn på de mange  
utfordringer som Den Norske 
Kirke har i dagens samfunn:
 - Ved at det finnes lokale menig-
heter i hver eneste by og bygd, har 
Guds rike et brohode i hvert eneste 
lokalsamfunn. Vi har en enorm 
kontaktflate. Denne må fylles med 
innhold slik at neste generasjon 
kan få del i kristenarven. Dermed 
blir trosopplæring og trosformid-
ling til barn og unge kirkens største 
utfordring i tiden som kommer. 
Hver generasjon må jo kristnes 
på ny. Den lokale menighet på et 
hvert sted er et himmelsk redskap 
for å nå dette målet. Derfor: Vi må 
utruste menighetene våre!
Han utdyper enda klarere hva han 
mener: 
 - Skolen formidlet i tidligere 
tider viktig kristen kunnskap til 
alle. Nå må menighetene selv sørge 
for denne formidlingen, også i 
grunnleggende elementer i den 
kristne tro. Dette er vår hovedut-
fordring, slår Skiftun fast.
 Skiftun sier at det frivillige enga-
sjementet må øke. I Den Norske 
Kirke har en i en viss forstand  
sittet på Statens fang. Det vil ikke 
gå lenger. Derfor er det viktig at 
frivilligheten bygges ut.
 En annen utfordring er økte 
spenninger innen Den norske 
kirke. Dette gjør at mange bedehus 
utvider sine egne tilbud og går i 
retning av å bli egne menigheter. 
Siden de fleste kirkene mangler 
tjenlige lokaler til barne- og ung-
domsarbeid har hverdagsarbeidet 
ofte funnet sted på bedehuset.  
 Når dette samarbeidet blir van-
skelig, blir det et slags vakuum 
rundt trosopplæringen. Jeg er 
takknemlig for at vi i Kvinesdal 
nå har fått tjenlige lokaliteter ved 
at menigheten kjøpte et hotell rett 
utenfor kirken til menighetssenter. 
Forholdet mellom kirke og bede-
hus vil gi nye utfordringer i tiden 
framover.

DEN StøRStE foRSKJELLEN
- Hva er den største forskjellen på å 

være prest i dag og for 20 år siden?
 - I dag får jeg mer tid til å prio-
ritere det å være prest i møte med 
mennesker. Tidligere gikk det 
mer tid til å administrere prak-
tiske oppgaver rundt kirkehus og 
kirkegårder. Nå har vi har fått en 
mer ordnet hverdag som prest, og 
dermed er det blitt en mer fami-
lievennlig hverdag. Det er flott. 
Samtidig må en prest arbeide når 
andre har fri. 
 Leiv Gunnar Skiftun har for 
lengst snakket seg varm. Han er 
engasjert og en ivrig talsmann for 
sin prestestand: 
 - Å bygge menighet er et kall og 
en livsstil og kan ikke legges inn i 
en åttetimers arbeidsdag. Ordnede 
arbeidstider er et gode, men kallet 
kan en ikke helt regulere i arbeids-
avtaler, sier han med et smil. Og 
legger til: Du kan ikke få en mer 
meningsfull tjeneste enn å være 
med på å bygge menighet!

MANgE goDE oppLEVELSER
-	 Hvordan har det vært å være 
prest så nær Sarons Dal? 
 - Det har gitt mange gode opp-
levelser. Jeg var spent på hvordan 
det ville bli da jeg flyttet hit, men 
vi er Guds medarbeidere med 

ulike arbeidsoppgaver. Kvinesdal 
er en bygd som er rik på tro, håp 
og kjærlighet, og fra første dag i 
bygda har jeg opplevd at de ans-
atte i Sarons Dal har velsignet det 
arbeidet jeg står i som prest. På 
noen områder ser vi forskjellig, 
men det rokker ikke ved at vi på 
de største spørsmålene ser likt. Vi 
er søsken og vi står sammen, da 
er ikke en ryddig uenighet noen 
trussel. Ved at Sarons Dal står i 
en annen tradisjon, så har de også 
mye å lære oss i kirken, svarer den 
joviale presten. 

- HVoRDAN SER Du pÅ 
tRoENS BEVIS I fRAMtIDEN?
- Den strategi for verdensvid evan-
gelisering som Troens Bevis alltid 
har stått for, har framtiden for seg. 
Å satse gjennom nasjonale vitner 
er en inner-tier. Skal en bygge 
menighet må det skje i den lokale 
kulturen, og da er de som bor på 
stedet de beste til å gjøre det.  
  Utfordringene blir heller på 
hjemmebanen. Her hjemme finnes 
så mange gode tiltak som slåss om 
vår oppmerksomhet. Klarer Sarons 
Dal fortsatt å være et inspirasjons-
senter, vil en lykkes, avslutter 
Kvinesdal-presten.

Leiv Gunnar Skiftun har vært prest i Kvinesdal siden 1995.
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Troens Bevis arrangerer unik fredskonferanse

En fantastisk mulighet har 
åpnet seg i Kongo i juni. Den 
planlagte kampanjen i Burundi 
denne måneden har dermed blitt 
utsatt. For som ved et mirakel 
har vi i Troens Bevis fått samlet 
kirkeledere, opprørsledere og 
representanter fra myndighetene 
til en historisk fredskonferanse i 
Kongo. I tillegg vil det bli holdt 
evangeliske kampanjer i to byer.

av rune edvardsen

I en årrekke har politikere, ledere 
og utenlandske allianser forsøkt 
å få fred i Kongo uten å lykkes. 
Landet har siden kolonitiden blitt 
utnyttet av både hvite og sorte. 
Kongo har opplevd tragedie på 

tragedie og folket har opplevd 
ufattelige lidelser. Helt siden Kong 
Leopold og de belgiske kolonister 
har det vært en total utnyttelse og 
tyveri av landets ressurser. Gull, 
diamanter, koltan, uran og nik-
kel har blitt smuglet ut til Vesten, 
Midt-Østen og Asia. Presidenter 
og opprørsgrupper i Kongo har 
gjennom årene gjort seg rike ved 
at eksterne land og grupper har 
forsynt seg av disse veldige  
ressursene mot å gi andeler til 
de korrupte lederne. Dette skjer 
fortsatt. Kanskje det rikeste land i 
verden ligger der som et plyndret 
område fullt av krig, tragedier og 
konflikter. Og Vesten lukker øynene. 
Det er jo kun afrikanere som dør, 
og det er vi jo vant til.

foRSKJELL pÅ MENNESKEVERD
Hadde 5,3 millioner amerikanere 
eller europeere dødd de siste fem 
år i krig, så hadde det blitt satt  
inn helt andre tiltak. Det er  
skammelig at det skal være for-
skjell på verdien av liv i Vesten 
kontra Afrika. Det godtas at Afrika 
sulter og dør. Vi har sett bilder på 
TV i en mannsalder. Hver enkelt 
som dør er et av Guds barn, en 
av dem Jesus døde for. En person 
med samme hensikt og plan over 
sitt liv som Du og Jeg. 

SItuASJoNEN I KoRtE tREKK
Det er mange folkegrupper i 
Kongo. Og de bor sammen spredt 
over hele landet. Men i Syd- og 
Nord-Kivu har det vært store  

fred i SiKte i Kongo

Rune Edvardsen på kampanje i Kongo 2004.
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problemer etter folkemordet i 
Rwanda i 1994. Da kom millioner 
av flyktninger over til Kongo og 
andre land i området. President 
Kagame i Rwanda, som tidligere 
var opprørsleder, klarte å stoppe 
hutumilitsen som massakrerte en 
million tutsier i Rwanda. Denne 
militsen, senere kalt Interhamwe, 
ble presset ut av Rwanda og inn i 
Kongo. Dette skapte store problemer 
i Kivu-regionen. Drapene på  
tutsier fortsatte i Kongo. I dag er 
Interhamwe alliert med Kongos 
egen hær og er de som utfører de 
fleste drap, plyndring og voldtekter 
på lokalbefolkningen. Derfor har 
general Nkunda sloss mot denne 
fraksjonen i flere år. Han var med 
på å befri Rwanda sammen med 
Kagame i 1994. Senere kjempet 
han sammen med Kabila som 
nå er president i Kongo for å fri-
gjøre landet fra tidligere president 
Mobutus jernhånd i 1996. I etter-
kant av disse hendelsene har lan-
det blitt mer og mer korrupt. Store 
interesser fra Kina, Russland, Midt 
Østen og Asia er inne og henter 
ut ressurser som skulle kommet 
befolkningen til gode. Regjeringen 
driver politikk ved at beslutninger 
kjøpes. De kan ikke forsvare sine 
grenser og flere væpnede grupper 
herjer i landet. Andre afrikanske 
nasjoner er også inne og forsyner 
seg. Det er mange med skitne og 
blodige hender i Kongo.

EN NASJoN fuLL AV tRoENDE
Evangeliet og gudstro står imidler-
tid sterkt. Misjonærene som kom 
dit har gjort en fantastisk innsats. 
Det er likevel stor splittelse i  
kirkene. Også etnisk og politisk. 
I et land som er så nedbrutt er 
det trist å se at også verdiene og 
kristen enhet er svært prøvet i 

Øverst: Rune Edvardsen sammen 
med Laurent Nkunda.

Nederst: Rune Edvardsen møtte 
Gomas guvernør Julien Mpaluku.
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menighetene. Men samtidig er det 
et enestående utgangspunkt for 
fred. Alle opprørslederne har til-
knytning til kirkene og her har vi 
en fantastisk mulighet som ingen 
politiker har til å bygge relasjoner 
til fred.
 Min visjon er at freden vil 
komme fra kirkene som er Guds 
legeme på jorden. Her er vi alle 

like. Vi er skapt i Guds bilde som 
søsken. Ingen er favoritter og Gud 
stiller seg ikke på noen sin side. 
Fredsfyrsten er Jesus og her ligger 
sjansen.

Et MIRAKEL og pLANEN 
fREMoVER
Når du får dette bladet i postkassen 
er Troens Bevis på kampanjer i 

byene Rutchuru og Mwenga. Disse 
stedene ute på landet i Nord- og 
Syd-Kivu har vært, og er noen av 
de mest sentrale steder for konflik-
tene. Mange lidelser og mye død 
har blitt opplevd av folket der. Vi 
har fått til det umulige. 100 pasto-
rer og ledere og representanter fra 
alle væpnede opprørsgrupper er 
samlet til dialog og fredssamtaler. 
Samtidig holder vi en stor musikk-
festival med vekkelse og fredsbud-
skap til titusener i området. Gud 
har åpnet dører som ingen politiker 
har fått til. Vi, Hans budbærere 
har fått inngang og mulighet til å 
påvirke og bygge ned hat og sinne. 
Dette er helt utrolig stort. Midt i 
farene, døden og nøden kommer 
Jesus til. 

Planene er å fortsette innsatsen i 
alle områdene hvor krigens vold-
somme ødeleggelser har rammet 
så mange. Der kirkene inntar sin 
plass og står opp for rettferdighet 
og mot vold, krig og fattigdom-
men som kommer av feil bruk av 
ressursene. Etter hvert kommer vi 
til å koble på norske myndigheter. 
Bistandsminister Erik Solheim og 
statssekretær Arild Øyen er løpende 
informert om hva som skjer, og de 
er svært positive til dette. 

HVoRfoR fRED pÅ DENNE 
MÅtEN?
Jeg tror det er rette ”timingen”. 
Gud ønsker ikke å se dette folket 
lide mer. ”Den herlighet du har 
gitt meg, har jeg gitt dem, for at 
de skal være ett, slik vi er ett: jeg 
i dem og du i meg, så de helt og 
fullt kan være ett. Da skal verden 
skjønne at du har sendt meg, og 
at du elsker dem slik du har elsket 
meg” (Joh 17, 22-23).

Gud har ledet oss i kontakt med 
forskjellige grupper i Kongo fordi 
Han har en plan. 
 Sammen med menighetene 
skal vi gjøre vårt ytterste. Og ikke 
minst i et land der 2700 dør hver 
dag av krig, skal titusener få høre 
evangeliet i områder der folk har 
opplevd de verste tragedier. Kongo 
har en gjennomsnittlig levealder på 

��

Rune Edvardsen er god venn med Mohit Kapoor som er leder for FNs sikker-
hetsstyrker.
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under 40 år. Tiden er kort. Vi må 
arbeide mens vi kan nå dem. Ingen 
nasjon har større lidelser enn 
Kongo på vår jord i dag. 

STÅ MED I BØNN! STØTT OSS I 
OPPFØLGINGEN. Vi har allerede 
300.000 på brevskolen i Nord- og 
Syd-Kivu. Satsingen vi er i gang 
med nå går over flere år og det vil 
være enorme behov for å støtte 
opp under de som kommer til tro 
og kirkene vi planter. Kan du  
kjenne at dette stemmer med din 
ånd? Er ikke dette evangeliet? 
Venner, det er ikke slutt på opp-
dragene. De er større enn noen 
gang. Av og til kjenner en seg 
hjelpesløs. Det var så godt å ha 
pappa med oss i arbeidet. Nå har 
Gud gitt han fri og etterlatt opp-
draget til oss. Og det er større enn 
noen gang. Stå med de lidende og 
døende i Kongo og la oss gi dem 
evigheten i gave sammen med 
Gud som skapte alt for oss. Lytt til 

stemmen i tiden. Den sier FRELSE, 

FRELSE, FRELSE. LEGEDOM OG FRED.

Vi trenger to millioner kroner for å 
gjøre denne satsingen i Kongo. 
Samtidig opplever vi at lagrene av 
brevkurs er tomme på mange av 
kontorene rundt i verden. Bare i 
fjor fikk brevskolen 200 000 nye 
elever. Nå må vi trykke opp nye 
leksjoner. Kampanjene i Kongo vil 

generere nye elever til brevskolene 
i landet. Det er finanskrise for 
tiden. Folk er forsiktige. De som 
gir til misjon setter pengene på 
riktig sted. De blir sådd i sjelers 
frelse. Bedre rente kan en ikke få. 
Det er bare en ting som gir jubel i 
himmelen, det er når frelsen  
kommer til mennesker.

Rune Edvardsen sammen med jentene på Dina senteret. 

Brevkurset ” Det nye liv”.
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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

Det er fortsatt et stort behov for medhjelpere under årets sommer-
stevne. Kunne du tenke deg å bidra? Ta kontakt på tlf ������00 
eller nathalie@tbve.no

Reinhard Bonnke, Rune Edvardsen, Åge Åleskjær, 
Egil Svartdahl, Per Arne Dahl, Lise Karlsen, 
Kai Johansen, Thomas Åleskjær, Bjørnar Heimstad,  
Gunnar Jeppestøl, Anne og Stephan Christiansen,  
Lillemor Åleskjær, David Hasseløy,  
Jarle Waldemar, Janne og Kåre Skuland,  
Sten Sørensen, Helge Flatøy, Rune Heimvoll,  
Pål Pedersen, Hasse og Rebekka Høyer-Hansen, 
Bjørn Bergmann og Kjell Haltorp.

Musikk: Ole Børud m/band, Arnold Børud, 
Thomas Børud, Lisa Børud, David André 
østby, Arvid Pettersen, Espen Gilsvik, 
Hilde Svela, Solveig Leithaug, 
Theis Bernt Sandvik, Mariell Edvardsen.

Bli med som medhjelper!

Lisa Børud konsert tirsdag 14. juli
på nattåpent i Kvinesdal sentrum 
under stevnet.


