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Be for dem
i høy verdighet

leder

De i høye stillinger
TEKST: Arne Borgersen

I brevet til Timoteus ber Paulus om at det bes spesielt for de som har høye stillinger. De som i en
spesiell grad styrer samfunnet og påvirker trender
og tilstander. Vanlige mennesker er, som Mesteren
selv sa, er som en saueflokk som trenger hyrder. De
bare følger etter de som går foran.
Det ser dessverre ut til at de fleste bryr seg lite
om å tenke igjennom hvor samfunnsutviklingen
fører oss hen. Hva med familien, barna og de unge
i et samfunn der barns rettigheter ikke lenger eksiterer. Et samfunn der barna ikke skal ha rett til å
kjenne sin far og hvor de voksnes egoistiske krav
settes foran barnas behov for støtte og omsorg.
Vi trenger ledere som tør å skjære gjennom.
Ledere som SER! Som tar ansvar og ikke er opptatt
av å følge de siste politiske strømningene. Ledere
som tør og som elsker å stå opp for sannhet og
rettferdighet. Som ikke lar seg diktere av siste
meningsmåling. Ledere som ikke lar seg kjøpe
med penger og smiger. Som har ryggrad og styrke
til å gå i mot strømmen.
Men slike ledere er det ikke mange av dessverre. Derfor må vi be Gud reise dem opp. Ledere
som lik Hans Nielsen Hauge kan gå foran og snu
utviklingen. Ledere som tør å vedkjenne seg Bibelens sannhet og autoritet. Som ser hva den kristne
tro har brakt med seg av gode holdninger og ordninger.
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Da grunnloven ble til på Eidsvoll i 1814 ble Bibelen
brukt som grunnlag og rettesnor. Norges offisielle
religion skulle være den Evangelisk Lutherske Tro.
De som lagde lovene hadde sett hva dette hadde
brakt med seg av velsignelse. Under Hans Nielsen
Hauges tid hadde Norge reist seg fra fattigdom og
elendighet. Husmannsånden hadde fått en knekk
og alminnelige folk ble løftet opp og fikk verdighet.
Hauge satte folk i arbeid og viste fram en tankegang bygget på rettferdighet og sunn frihet for den
enkelte. Dette førte til økonomisk oppsving, som
Norge trengte akkurat da. I Hauges fotspor reiste
det seg ledere som tok ansvar og videreførte arven
fra denne mannen som satte så dype spor i landet
vårt.
Det er ingen hemmelighet at politikere, lærere,
underholdningsbransjen, alle medier med redaktører og journalister har en sterk påvirkning på
folket. Derfor er det viktig at mange av dem blir
frelst og fornyet i sinn og ånd, og at mange kristne
ser muligheten til å påvirke gjennom å gå inn i
ledende stillinger. La oss be det fram! La oss rope til
Den Allmektige om ledere i høye stillinger som har
integritet og tør å stå for sannhet og rettferdighet.
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Gode og dårlig konger
og andre ledere
TEKST: Trygve Bekkesletten

Her om dagen (15. januar) hørte jeg et fantastisk
innslag på NRK P2. En dro historien om gjendøpere, anabaptister eller baptister som vi kjenner
det som i dag. Hvordan de så dåpen, at det ikke
står om barnedåp i NT, og at de praktiserte hva de
trodde på. De ble forfulgt, brent, druknet og nesten
utryddet. Men de fikk reddet seg til USA via Nederland og England. Stemmen i radioen fortalte
videre om slavenes forhold fra overfarten hvor kanskje opp til halvparten av 40 millioner døde. Om
de mange uverdige forhold, men så var det noen
som så og handlet. Om Abraham Lincoln og lovforbudet mot slaveriet. Hvordan andre kjempet imot
og fortsatte med undertrykking og urettferdighet.
Så ble det fortalt meget gripende om baptisten og
prestesønnen Martin Luther King. Hvordan han
uten vold klarte å formidle et håp, en drøm om at
en dag skulle hvite og svarte barn leie hverandre
og leke sammen. Så langt stemmen fra NRK. Vi
klarer nok ikke å forstå hvilken fornedrelse det var
å bli utestengte fra skoler, busser og viktige arenaer. Og tenk på det, da Barack Obama ble født var
det fortsatt ikke lov for hvite og svarte å gifte seg
med hverandre. ”I have a dream” sa Martin Luther
King. Drømmen som han formulerte er langt på
vei oppfylt, hvorfor? Det var noen som bad og noen
som arbeidet.
Hva så i dag, i vår tid?

Vi ser først litt på to saker i Bibelen.
■■ Filemon, en god venn av Paulus, hadde en
slave. På en forunderlig måte blir han frelst og Paulus klarer på en fremragende måte å ”forfremme”
Onesimus fra slave til bror. Med Guds hjelp kan
vi være med på å bryte urettferdige ordninger og
systemer.

■■ Jødene ventet veldig på en god konge før Jesus
skulle bli født. De hadde opplevd mange dårlig
konger og mye undertrykkelse. Vi tar med noen
skriftsteder om dårlige konger: Ords.28.16 - - fattig på forstand, rik på vold. 1.kong.12.13,14. Undertrykker folket. Og vers 28 viser hvordan en dårlig leder fører til synd for folket. Og litt om gode
konger. Ords.16.9,10. Taler etter Herrens ord. V
20.8. Skiller ondt fra godt. Og 14.35. har behag i
gode tjenere. Beskrivelsene passer utmerket på
mer enn konger. Det stemmer på ledere over alt,
også i menigheter.
Hva med oss og våre forhold i dag? Har vi noe
som er så ille i dag da? Vi, folket i det store og hele,
venner oss til det meste. Om det er urettferdighet
ute i verden, i vårt nærmiljø eller om det er fosterdrap i mors liv. Bibelen sier; enhver urettferdighet
er synd. 1.Joh.5.17.
I 1.Tim.2 leser vi om å be og takke for de med myndighet. Det vil i praksis si alle som har blitt bemyndiget ansvar og makt. Det gjelder i næringsliv, kommunal / fylkeskommunal forvaltning, rettsapparatet,
storting, regjering, departement og Kongens hus.
Vi må be for de som har ansvar i dag. Og så må
vi be om at det fostres opp og reises opp personer
som kan bære ansvar og myndighet med verdighet
og styrke i tider som kommer.
Vi trenger ledere som er villige til å bygge på
sannheten, Jesu ord og NT, som fundament. Det er
flott med demokrati, men det må bygges på et fundament. Hvis ikke, kan enhver ledelse vedta hvilke
lover og forordninger som måtte passe dem. Både
urettferdige og grusomme. Det er historien full av.
Også kirkehistorien, ja selv frikirkehistorien, har
stygge eksempler på det. Velkommen til å være med
på å gjøre en forandring – ved bønn og arbeid!
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Undervisning

Be for alle som har
en høy stilling
Framfor alt formaner jeg dere å bære fram bønner og
påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for
konger og alle som har en høy stilling, så vi kan føre et
stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt og vinner
respekt. 1.Tim.2,2
TEKST: Jan Berg

Apostelen taler varmt om å be for konger. Vi

bør takke Gud for kongefamilien og be for dem
i våre daglige bønner. De har en samlende effekt
på hele nasjonen og løfter frem Bibelens verdier
åndelige verdier og den kristne tro som fundamentet i landet vårt.
Bønn for alle mennesker. Er det mulig? Når alle
kristne ber for mennesker de kjenner, så vil det være
et bønnenettverk rundt alle innbyggere i Norge.
Apostelen inspirer også til å be for dem som har
høye og viktige stillinger. De har stor innflytelse på
mennesker og systemer i hele samfunnet. Vi skal
be om Guds visdom og klokskap over dem, så de
kan bruke sin autoritet til å lede landet vårt på en
god måte så alle føler trygghet og tilhørighet i storsamfunnet.
Ledere som sitter i høye stillinger kan bruke

eller misbruke sin posisjon. Noen har nesten
grenseløs myndighet og makt. Når maktmennesker som misbruker sin tillitt inntar slike stillinger, kan nære og varme relasjoner bli byttet til
avstand, utrygghet og usikkerhet.

etter Bibelens standard, på en sunn og god måte så
ikke nasjonen blir et anarki hvor alle gjør og leder
som de selv vil. Det fører til kaotiske tilstander.
Gud er en ordens Gud. Han skaper orden og fred i
sin menighet og i samfunnet når vi ydmyker oss og
søker hans hjelp (2. Krøn.7,14). Gud har gitt oss sitt
eget Ord – Bibelen, som en veiledning og rettesnor.
Be for advokater og dommere som skal dømme
i vanskelige saker, så sannheten seirer og løgner
blir avvist. I vår rettsstat bør alle få en rettferdig og
human behandling.
Be for statsministeren, Regjeringen og alle i
Stortinget at de leder landet etter Guds hjerte og vilje.
Be for rektorer og lærere som har stor innflytelse
på barn og ungdom. De kan veilede eller villede
åpne og søkende barn og ungdom som har stor tillitt til læreren sin. Neste generasjon skal innta viktige stillinger i Norge om få år. Be om Guds ledelse
og hjelp for dem.
Be for ledere for fengsler, sykehus, børsen, banker,
forsikringsselskaper, utdannelse, Nav og viktige
etater. De trenger visdom og klarsyn i sine utfordringer så alle får den hjelpen de trenger.

For at landet vårt skal fungere og alle borg-

Konkrete bønner gir konkrete bønnesvar.

ere leve et trygt og godt liv, trenger vi politikere som
leder nasjonen vår på rett vei. Øvrigheten er Guds
ordning. ( Rom.13,1) Gud vil at landet skal styres

Abstrakte bønner gir abstrakte bønnesvar.
Vår oppgave er ikke å forbanne mørket, men å
tenne lys. Lyset er sterkere enn mørket. Når lyset
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kommer, forsvinner mørket. Det ser vi ute hver morgen. Mørket viker for lysets kraft.
Tenk på innflytelsesrike personer som du vet om
på riksplan, fylkesplan og lokalplan. Lag en bønneliste og bønnestrategi. Be for dem (helst hver dag).
Du kan be alene, to og to, i bønnegrupper eller når
menigheten er samlet til bønn.
”Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og
virkning,” (Jak.5,17) skriver Jakob. Han minner oss
om Elias’ innflytelsesrike bønner for nasjonen, selv
om han var et menneske med sine føleleser og begrensninger som oss.
”Alt det du ber om med tro i din bønn, det skal du
få.”( Matt.21,22) Hilsen Jesus.” Alt det to av dere på
jorden blir enige om å be om, skal dere få av min
far i himmelen.” ( Matt.18,19). Hilsen Jesus. ”Det
skjedde da menigheten gjorde inderlig forbønn,”(Ap.
gj.12,5) at Peter ble som et mirakel reddet ut av fengslet. Kong Herodes ville avlive ham som han gjorde
med Jakob. Menighetens inderlige forbønn førte til
bønnesvar selv om forbederene ikke forsto det da
bønnesvaret Peter banket på døra å ville inn til bønnefolket i bønnemøtet.
Når vi ber, arbeider Gud. Han har grenseløs
arbeidskapasitet og er alle steder på en gang.
Gud hører bønner som blir bedt i Jesu navn
(Joh.14,13-14: 15,16: 16,23.24.26) og sender hjelp til de
vi ber for. Han gir visdom og kunnskap i vanskelige
situasjoner. ”Hans hånd er ikke for kort til å frelse og
hans ører er ikke tunghørte så han ikke kan høre.” (
Jes. 59,1)
Han ser behovene lenge før oss. Jesus sitter ved
Nådens Trone, ved sin Fars høyre hånd og
”går i forbønn for oss.” ( Rom.8,34: Hebr.4,16:
7,25: 10,19-22) ” Også Ånden sukker og går i forbønn
for de hellige etter Guds vilje” (Rom.8,26-27). Vi har
himmelsk bønnehjelp.
Umuligheter og håpløsheter finnes ikke i Guds

hjerte. ”Alt er mulig for Gud” (Matt.19,26) og ” alt er
mulig for den som tror.”( Mrk.9,23) ”Gud kan gjøre
mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår,
etter den kraften som er virksom i oss.” ( Ef.3,20)
Gud bruker hvem han vil til å gjennomføre sin
plan, om de tror på ham eller ikke.” Han bøyer
kongers hjerter som vannbekker. ” ” Gud la sine

tanker ned i Perserkongen Kyros da jødene skulle
bygge opp igjen ruinene i Jerusalem.” Vi skal be,
men vi slipper å diktere Gud om hva han skal gjøre
og hvordan han skal gjøre det. Gud har sin egen plan
og ved sin profetiske ånd vil han åpenbare oss sine
planer for sin menighet og nasjonen.
Be for Norges åndelige ledere. Biskoper, pros-

ter, prester, pastorer og alle som har lederansvar i
Guds menighet. La deres navn stå på bønne – og
takkelista vår. De har stort ansvar som Guds representanter og trenger mye visdom, salvelse og forbønner i de utsatte og krevende stillingene de står i.
Barneledere, ungdomsledere, sang- og musikkledere skal vi vil vi be for:
”Be at de fylles med kunnskap om Guds vilje.”
(Kol.1,9) Hilsen Paulus.
som
skal fornye Bibelen til moderne og folkelig språk
trenger forbønn. Bibelen er Guds rene tale til oss og
er høyt løftet over kristen litteratur og apokryfiske
bøker.( 2.Tim.3,16-17: 2.Pet.1,19-21).
Be at de får Guds hjelp til å spre Bibelen der det er
stort behov.
I en tid hvor andre religioner invaderer landet vårt,
bør vi ha respekt for Guds levende Ord og stå vakt om
Bibelens autoritet og åpenbaring.
Vi bør be for kristne ungdommer og oppmuntre
dem til utdannelse og søke stillinger som er viktige
for landets framtid.

Bibelselskaper og bibeloversettere

Hvorfor er alt dette så viktig? ”Da kan vi føre
et stille og fredelig liv, som er preget av gudsfrykt
og vinner respekt blant mennesker. Det er godt
og til behag for Gud, vår Frelser – han som vil at
alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å
kjenne.
For det er bare en Gud og en mellommann mellom
Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som ga
seg selv som en løsepenge for alle.” 1.Tim.2,1-6.
Også i denne sammenhengen bør vi ta med
2.Krøn.7,14: ” Når mitt folk, som er kalt med mitt
navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og
vender om fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen. Jeg vil tilgi deres synd og lege deres land..”
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bønn

Makten i våre ord
TEKST: Astrid Nestvold

Hvor er vårt fokus rettet når vi ber?

Er det rettet mot selve bønnen, mot troen eller mot
Herren? Når vi kommer innfor Gud i bønn må vårt
fokus være rettet mot Ham. Det er Han som er vår
forsørger. Det er Han som gir oss bønnesvar.
Tro vil si at vi stoler på Gud, og på Han aleine. Guds
tro begynner å virke i oss når vi vender oss bort fra
egne anstrengelser og fokuserer på Hans person og
makt. Han taler om det som ikke eksisterer som
om det allerede er der. Når Han sier ”la det skje,” så
skjer det. Jesus sa til disiplene at de skulle ha Guds
tro. Da Han talte til fikentreet brukte Han Guds tro
og talte med autoritet til treet. Og du og jeg er kalt
til å gjøre det samme.
For en del år tilbake fikk Tor, mannen min, en

lei fotsopp etter en tur i svømmebassenget. Det
gikk betennelse i det og det så ille ut. Han var hos
lege og fikk beskjed om å bløte beina i grønnsåpevann morgen og kveld og smøre på krystall –fiolett.
Det holdt vi på med en syv dagers tid uten at det ble
noen bedring. En kveld kjente jeg at det reiste seg
i min ånd. ”Nå er det nok”. Jeg ga klar beskjed til
Tor. ”Skal jeg gjøre noe mer nå så skal jeg be” Dette
var før Tor tok imot frelsen. Jeg tenkte på hvordan
Jesus forbannet fikentreet og det døde fra roten av.
Min bønn var ganske enkel ” Jeg forbanner soppen
i Jesu Navn, amen. Nå legger vi oss.” Neste morgen
kunne jeg ta en pinsett og løfte vekk hele soppen
og det var hel og fin hud under. Han har aldri hatt
sopp siden.
Gud har skapt oss i sitt bilde. Det betyr at det

er makt i ordene våre. Akkurat som det er makt i
Hans ord. Vi påvirker begivenheten og andre men6 forbederen

nesker med det vi sier. Ord bygger opp og de river
ned. Jesus ba sjelden for mennesker. Han uttalte
Guds Ord over dem, og det ble som Han sa. Med
ord helbredet Han syke, drev ut onde ånder, stilte
stormen, mettet sultne, vakte opp døde osv. Mennesket er skapt til å herske på jorden, men på
grunn av synden mistet Adam herredømme. Men
så kom Jesus og gjenopprettet alt for den som tror.
I dag utfører Jesus sitt herredømme gjennom deg
og meg. Bønnen virker gjennom ordene våre. Når
vi ber i tro taler vi svaret vi ønsker inn i situasjonen.
Vi samarbeider med Den Hellige Ånd. Det var det
Jesus mente når Han sa at vi skulle tale til fjellet.
Fjellet er alle hindringer som står mellom oss og
Guds vilje med livene våre. Og Jesus sa at vi måtte
gjøre noe med disse hindringene. Vi skulle tale
til fjellet med Guds tro. Bønnesvaret ligger i vår
munn.
Du tror at du får når du ber, og i denne over-

bevisning befaler du fjellet å flytte seg. Du taler til
fjellet, og fortsetter å tale til det flytter seg. Gi ikke
opp. Stå fast i troen og fienden må vike.
Mark. 11.23-24

…Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet og ikke tviler i sitt
hjerte, men tror at det han sier skal skje, for han skal
det skje. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene, tro at dere får det, så skal det bli gitt dere.

profeti

Antikrist,

den store trengsel og forfølgelsen av endetidens kristne
TEKST: Bjørn Olav Hansen

Del 1 av 2

Det har pågått en interessant debatt på denne bloggen om vi som Guds barn skal bortrykkes før den
store trengselstiden setter inn, eller om vi skal
igjennom deler eller hele trengselstiden. Jeg håper
dette ordskiftet kan fortsette, da det har kommet
flere interessante innspill i sakens anledning. I
sammenheng med denne debatten reises det også
spørsmål om Antikrist. Jeg skal forsøke å si litt om
hvordan jeg tenker rundt dette viktige spørsmålet.
Men før jeg gjør det, vil jeg gjerne sitere Jens Petter Jørgensen, som i en kommentar på Face Book
skriver at han oppholder seg i Roma for tiden på en
konferanse. Der hørte han denne uken en russisk
teologiprofessor som er overbevist om at de kristne
i Vest vil stå ansikt til ansikt med forfølgelsestider i
nær fremtid. Det stemmer veldig godt overens med
hva jeg selv har følt på, og skrevet om på denne
bloggen tidligere. I forbindelse med den nasjonale
bønnekonferansen i Danmark i fjor, hvor jeg var
en av talerne, opplevde det jeg tror var en tiltale fra
Den Hellige Ånd, om at forfølgelse vil komme over
Europas kristne i nærmeste framtid.
Jesus omtaler trengelstiden på følgende måte:

“For da skal det bli så stor en trengsel som det
ikke har vært siden verdens begynnelse og frem til
denne tid, og som det heller aldri skal bli.” (Matt
24,21) Det er de som mener at dette sikter til Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.Kr. Leser man Jesu ord
nøye vil man se at det ikke kan stemme. Ødeleggelsen av Jerusalem og Tempelet var tross alt begrenset til et spesielt land, og en spesiell by. Her er
det snakk om noe som verden ikke har sett frem
til nå, og som den heller ikke vil se igjen. Selv om
verden har opplevd mange slags trengselstider, har

den ikke vært i nærheten av hva denne innebærer.
Når vi så skal behandle “den store trengsel”, så kan
vi ikke unnlate å betrakte det Bibelen har å si om
Antikrist. For det er han som skal herske i denne
redselstiden.
Apostelen Johannes skriver: “Dere barn! Det
er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det det allerede nå kommet mange
antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.”
(1.Joh 2,18)
Legg merke til hvordan Johannes ordlegger seg:
“Og slik som dere har hørt ...” Dette var altså noe
som hans lesere kjente til. Dette var en del av den
apostoliske undervisningen. Dernest skal vi merke
oss at Johannes taler om at det vil komme “mange
antikrister”, men samtidig snakker han om en helt
spesiell, selveste Antikrist. De andre er med på å
forberede den enes komme. At Antikrist skal fremstå i en bestemt tid ser vi blant annet av Åp 13,5:
“Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt makt til å holde på med det
i førtito måneder.”
I Bibelen gis han syv forskjellige navn eller titler
som beskreiver hans vesen, karakter og virke. Det
første er Antikrist. Eller Anti-Messias. Det forteller
oss at han vil “være som” eller imitere Kristsus/
Messias. Dette er altså ikke en fiktiv skikkelse, men
en konkret mann som vil stå frem i en bestemt tid.
Han er utrustet av djevelen selv. I Dan 8,25 leser vi:
“Ved sin list skal han få svik til å lykkes under sitt
styre. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Han skal
ødelegge mange i deres trygghet.” FORTS. NESTE UTG.
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TAKKEEMNER OG BØNNESVAR
Bønnesvar:

Tusen takk fra Jann som fikk bedre søvn etter at
dere bad!

mennesker vitner frimodig om sin tro på gater og
torg. Nettbasert evangelisering og sterke støttearrangement for Israel.

Takkeemner:

VG-redaktør refser homobevegelsen.

Svein Nordvik

Nina Karin Monsen får støtte fra landets ledende
avis. Hanne skartveit skriver: I stedet for å feire
seieren, fortsetter homobevegelsen kampen. Motstanderne skal knebles. Kritikk tåles ikke! DagenM.
(Vi må takke Gud for at det finnes noen der ute som
er våkne og tør å si ifra!)

33 frelst på Bømlo, 56 frelst i Ølen og 500 frelst i
løpet av 2009.

Åpen Valla om tro og tvil.
- Jeg er ikke en ikke troende, sier en åpenhjertig
Gerd-Liv Valla i et intervju med Krigsropet. Hun
forteller at hun møtte Kjell Magne Bondevik i Trefoldighetskirken en søndag. De kom i snakk og
har hatt lunsj sammen og snakket om tro og tvil,
Jesus og Gud. Hun uttrykte overfor Kjell Magne at
han var heldig som hadde en tro. Etter rystelsene i
2007 hadde hun fått bedre tid til å tenke, så hun var
opptatt av disse spørsmålene. DagenM
( Be for Gerd Liv Valla at Gud åpner hennes øyne så
hun ser Jesus som bar hennes synder!)

Bønn og faste i utlandet for Norge i hele
januar!
Gjennom hele januar måned vil to millioner kristne
i Wenchou i Kina engasjere seg spesielt i bønn for
Norge. Mer enn 1.000 kristne i Kenya ber og faster
for Norge. Womens Aglow grupper i 172 land bli
oppfordret til bønn og faste for Norge. Alle Youth
With A Missions basene i verden bli oppfordret til
å be spesielt for Norge. Det gjør disse for oss og
landet vårt. Hva gjør du??

Vekkelsens vind blåser over Norge
Det sier Karl Johan Hallaråker til Dagen Magazinet.
Han nevner det som skjer i kristne skoler og barnehager, at mange har sagt ja til Jesus i 2009. Unge
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Jørn Strand
Over 2500 på teltmøter på Sørlandet og mange
frelst og helbredet i løpet av 2009. I Skien bla 21
frelst under en kampanje.

The Rivers
I underkant av 100 personer tok i mot Jesus og flere
titalls ble helbredet under The Rivers sommerstevne i 2009.

Harvest Cry
75 ungdommer ga til kjenne at de ville ta i mot
Jesus da Johannes Amritzer inntok samme øya
som Quartfestivalen pleier å være på.

Jesus-jenter
Da Rita på 14 år og Linda på 16 tok i mot Jesus på
den nasjonale kvinnekonferansen i fjor, utløste det
et skred på hjemmebane. De neste ukene ville 17
jenter i nærmiljøet bli kristne.
Pinsevennenes Europakonferanse i Skien
Hele 26 mennesker i Skien bekjente troen på Jesus
etter å ha blitt utfordret av Visjon Norges gateevangelister.

Haugerom på arbeidsplassene
Fem aktører har gått sammen for å danne organisasjonen ”ROM i arbeidslivet”. Den skal være en pådriver
for at norske bedrifter oppretter et ”Haugerom” for
andakt og samtale på arbeidsplassen.

takkeemner
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Bønneemnene

i den nasjonale bønn og fasteaksjonen
Fortsett å be disse bønnene! De er så sentrale
at svaret på disse bønnene er ensbetydende
med vekkelse over landet.
Uke 1: Vår relasjon til Gud

Uke 2: Vår relasjon til Guds ord

04/01

11/01

Tilgi oss at vi som nasjon har glemt deg i vår
rikdom. 5.Mos 8.12-14a, 17-19

Vi vil høre når du taler Herre
Jes 50.4b-5, Jes 55. 2b-3a

05/01

12/01

Led oss på dine veier. Sal 139.23-24
Ordspr 4.18, Ordspr 4.14-15

Gi oss forståelse og åpenbaring i ditt ord.
1 Kor 2. 12-14, Joh 6.63

06/01

13/01

Gi oss å elske deg. Mark 12.30, Rom 5.6-8
Joh. 4.19

07/01

Vi vil anerkjenne og underordne oss ditt ord som
den høyeste autoritet
Joh 1.1, Joh 17.17
Sal 138.1-2

Led oss tilbake til vår første kjærlighet
Hos 2.14-16, Åp 2.4-5

14/01

08/01

Gi oss vilje til å la Ordet lede oss i våre handlinger
og valg. Sal 119,105, Jak 1.22-25, Matt 7.24-27

Gi oss styrke i vårt indre slik at vi kan ta imot
kjærligheten og forpleiningen fra deg
Joh 13.6-9. Ef 3.16-19

15/01

09/01

La Ordet igjen forme nasjonen vår
Jes 55. 10-11, Jer 23.29
Heb 4.12

Hjelp oss til å elske deg med våre liv
1.Joh 4.20-21, Joh 14.15

16/01

10/01

La Ordet bli forkynt åpent, klart og rent i Norge.
Jer 22.29, 1 Pet 4.11 . Kol 4.3

Vi vil jage etter å kjenne deg, Herre
Fil 3.7-12, Hos 6.-3

17/01
La det bli godt jordsmonn for Ordet ditt i landet
vårt slik at vi kan få en rik høst
Luk 8. 5-15

Uke 3: Vi omvender oss fra en del

Uke 4: Vi ber for menigheten i Norge

”hovedsynder” i vårt folk

25/01
18/01
Gud tilgi vår materialisme
Jak 5.1-3, Matt 6. 19-21
Luk 12.13-21, Åp 3.17-20

19/01
Frels oss fra gjerrighet og hjelp oss som nasjon å
vise raushet
Luk 5.38. Luk 16.9
2 Kor 9.8-9

20/01
Bevar oss i enhet og frels oss fra individualisme
1Kor 12. 12-27
2Joh 17. 20-23

21/01
Rens oss fra seksuell urenhet og bevar oss i renhet
i tanker, øyne, ord og handling.
Joh. 8. 1-11, Jes 1.18.

22/01
Hjelp oss å forvalte vår tid på en riktig måte og
bevar oss fra travelheten
Matt 6.33, Sal 31.16
Sal 5.4, Sal 23. 2-3a

Reis opp Din menighet i Norge og sett alt i rette
stand hos oss
Jes 60.1-2, Matt 5. 13-14

26/01
Styrk lærergaven i menigheten i Norge
Matt 28.18-20, 2 Tim 4.2-3
2 Tim 3.16-17, 1Tim 4. 12-16

27/01
Styrk evangelistgaven i menigheten i Norge
Mark 1.17-18, Mark 16. 20
Luk 9.1-2

28/01
Styrk profetgaven i menigheten i Norge
2Pet 1.19-21, 1Tess 5.19-21
1 Kor 14.1 og 3-4, 1 Joh 4. 1

29/01
Styrk hyrdegaven i menigheten i Norge.
1. Pet 5.2-3, Jes 58. 11

30/01
Styrk apostelgaven i menigheten i Norge
Rom 15.15-21, 1 Kor3. 9-10

23/01

31/01

La den åndelige lengselen i oss rettes mot Herren
og hans Ånd og ikke mot andre urene kilder
5. Mos 18.9-15, Apg 16. 16-18 Jak 3.17, Sal 87. 7

Reis opp bønn og lovprisningsaltere i landet vårt
Jes 62.6-7, Jes 61.3
2 Krøn 7.14-15, Ef 6.10-18

24/01
Vis oss vår vantro og frels oss fra den
Heb 11. 6, Joh 11.40
Rom 4. 18-21, Mark 9. 23-24

bønnebrev

vi ber for
alle i høy
stilling
Ole Holmen

Bibelen oppfordrer
Bibelen oppfordrer oss til å be for ALLE som har ledende stillinger i samfunnet:
”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og
takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan
leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og
noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli
frelst og lære sannheten å kjenne.” 1. Tim 2,1-4.
I stedet for å være kravfulle overfor våre ledere, og kritiske til dem og deres gjerning,
oppfordrer Bibelen oss i stedet om å hjelpe dem til å gjøre en god (bedre) jobb, ved
at de blir gjenstand for vår forbønn.
Hva skal vi be om? Først og fremst om deres frelse (Han som vil at alle skal bli
frelst og lære sannheten å kjenne). Dernest at de kan få visdom til å utøve en god
gjerning, til beste for folket.

Media
Denne gangen vil vi spesielt oppfordre til bønn for alle som jobber i media, spesielt for
redaktører og andre ledere i aviser, TV, og internett, og alle de som setter dagsorden
for nyheter og vinkler stoffet. Vi ber om media som legger vekt på positive nyheter,
omtaler som bygger opp og oppmuntrer, men også som omhandler rettferdighet i
Norge og verden på en god måte. Vi ber om uredde redaktører som vil kjempe for
det gode!
Vi ber også for kristne media; TV, internett, kristelige aviser, m.m. Vi ber spesielt for
Familier og Medier som har en unik oppgave i å følge med og sette etiske krav til de
ulike media. Be om flere kristne innslag og program på TV. Be om at TV 2 fortsetter
med kristne sendinger.

Forkynnelse i profane medier
Be om åpenhet for kristen forkynnelse i alle profane medier. At troen og Jesu navn
kan nevnes uten at det blir satt strenge grenser for hva som kan sies. At det skal
være lov til å fortelle alt det Bibelen sier om frelse og evig liv. Be for redaktører og
programledere i alle profane medier.

Politikere
Av andre i ledende stillinger vil vi fortsatt oppfordre til bønn for våre politikere,
på Stortinget og i regjeringen. Denne gangen vil vi spesielt oppfordre til bønn
for utenriksministeren og de som arbeider med saker utenfor Norge. Dette er en
krevende jobb, se eks. på situasjonen i Haiti. Vi ber om at Jonas Gahr Støre får
visdom, at han vender seg vekk fra Yoga, og vender seg til Gud! Gud, du må gi
ham opplyste øyne, og visdom! Bevar ham og hans medarbeidere når han er ute
i verden! La ham bedre forstå situasjonen for Israel, og velsigne landet og folket!
Hold fortsatt din hånd over Norge, Gud!
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vitnesbyrdet

Rapport Team
Nordland
Nordic Mission sendte i sommer
ut 6 team til Norge, Sverige
og Finland.
TEKST: Linda Abildsten Gisnås

Deltakere: Lise Abildsten, Eimund Kringstad
Skjæret, Eirin Sevåg Aasen, Lisa Vikjord, Morten
Olsen, Magnus Stenstad, Linda og Stig Ove Gisnås,
Daniel Haddal.

Mo i Rana - søndag til torsdag
Her hadde vi kveldsmøter i Filadelfia, og evangelisering på dagene.
Vi kom i kontakt med noen ungdommer, og det
endte med at 25 ungdommer samla seg rundt oss
og vi fikk vitne om Guds kraft og godhet, og se
mange bli helbredet. Var bl.a. en fot som vokste ut,
flere som ble helbreda for smerter i kne, smerte i
rygg, osv. Vi dro tilbake to dager senere, og da fikk
13 nye ungdommer kjenne Guds kraft og to stykker
ble helbredet.
Det skjedde mange helbredelser på kveldsmøtene på Mo, og 1 jente ble frelst her. Bl.a. ei jente
helbreda for astma og flere helbreda for kroniske
ryggsmerter. Var også ei dame som hadde hatt kroniske smerter på og under begge føttene i over 10
år, og problemer med å gå. Etter å ha gitt nøyaktig
kunnskapsord, ble hun fullstendig helbredet!

Stuvland - torsdag - lørdag
Vi dro på hytta til Haddal et par dager for å bli bedre
kjent med hverandre og slappe av litt. Noen på teamet
dro ned til kaia en dag, og kom i kontakt med to jenter
på 15 år. De fortalte at vi var på teamtur osv, og inviterte de til hytta vår på kvelden dersom de ville snakke
mer. Om kvelden kom de, og begge ble helbredet for
ryggsmerter. Vi profeterte også nøyaktig inn i livet
deres, og de ble begge frelst.

Bodø søndag - søndag
Veldig mange ble helbreda og møtt av Gud i Bodø,
og byen var veldig åpen! Her hadde vi evangelisering på dagene, og “Encounter konferanse” torsdag
- søndag. Vi dro på bowling en kveld og kom i kontakt med noen ungdommer, som kom på møtet
lørdag. De ble profetert over, og møtt av Gud, og ble
veldig sjokkert. Ei dame ble helbreda for reumatisme som hun hadde hatt i mange år, og en annen
ble helbreda for åreknuter. Også ei jente som ble
helbreda for kronisk betennelse i tærne siden fødselen. Flere indre helbredelser - ei dame som ble
helbreda fra alvorlig angst. Ei jente og en gutt ble
døpt i Den Hellige Ånd, og to stykker ble frelst.
Siste kvelden hadde vi firetunnel i Glasshuset!
Vi har hatt usedvanlige bra ungdommer med
oss, og sammen har vi vært dynamitt!
Teamturen har overgått alle forventninger, og vi
har sett 104 utprøvde helbredelser, og 5 stk frelst. I
tillegg har utallige stykk fått sterke møter med Gud
og opplevd Hans kraft og godhet.
Vi har hatt stort fokus på det profetiske og
kunnskapsord, og praktisert det på alle møter, og
ute på gata. Det har vært spennende å se at bortimot alle profetiske ord og kunnskapsord vi har gitt
har stemt, og at de har blitt mer og mer presis for
hver dag.
Det har vært veldig inspirerende å sett hvordan ungdommene har vokst og sett at når de tar
et steg i tro - så leverer Gud et mirakel. Halleluja,
Gud er god!
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intervju

Den Hellige Ånd
er hyperaktuell
14 menigheter i Sandefjord har virkelig satset på Global Bønnedag
i pinsen dette året. De vil innta torget i byen og vise at menighetene står sammen om å løfte opp Jesu navn. Per Arne Drivdal
røper også at de planlegger å dele ut informasjon til alle husstandene om Den Hellige Ånd og pinsen.
Intervju med Per Arne Drivdal

Per Arne Drivdal representerer Salem Sandefjord,
og er en av drivkreftene i arbeidet med å markere
Global Bønnedag lokalt i Sandefjord. Global
Bønnedag, eller Global Day of Prayer, er blitt den
største massemønstring av bønn i historien.
Hva var det med Global Bønnedag som gjorde at
dette var noe du ønsket å satse på?
- Det beste er at opprinnelsen kommer fra Afrika
- de fattigste kristne i verden. I år er det faktisk
100 år siden pinsebevegelsen sendte ut sine første
misjonærer. Her er vi i det rike Vesten og så kommer dette bønneinitiativet fra de fattigste i verden.
Det harmonerer slik med Gud. Det var så fint og så
stort, og det utviklet seg. Det var ikke bare et blaff.
Det var så sterkt og så riktig.
Hva har menighetene i Sandefjord tenkt å gjøre i
pinsen 2010?
- I Sandefjord har vi lyst til å gjøre noe ekstra i pinsen. I de ti dagene før pinse vil vi be dag og natt.
Det skal vi klare. Vi gir det til Jesus rett og slett. Jeg
tror det skal gå ganske greit å følge turnusen. I de
ti dagene vil vi samles hver dag til inspirasjon og
informasjon.
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På pinseaften har vi holdt av hele torget i sentrum
i byen. Vi har litt dialog med en gartnerskole og et
hagesenter. Vi vil gjerne bygge opp et bønnens hus
midt i byen, vakkert pyntet, og gjøre dette for Gud
på en kunstnerisk og kreativ måte. På pinsedag vil
det vakre bygget være bygget, uten tak og vegger.
Hvis det skal være noen dører der, skal de hvert fall
være åpne og dørtersklene skal være lave. Midt i
dette huset, ”bønnens hus” som Jesus kalte det, vil
det være en trone eller en scene som vi kan kalle
det. Alle som kommer og bidrar på den scenen har
ett for øye - at Jesu navn skal tilbes. Vi har kontakt
med lokale krefter som skal bidra, alt ifra barn, kor,
duetter og solister. Vi henter også noen utenfra for
å hjelpe oss med å bringe fokus på Jesu-navnet og
Den Hellige Ånd.
Du har tidligere gitt utrykk for at du ønsker et
fornyet fokus på Den Hellige Ånd. Kan du dele noe
av det du har på hjertet på dette området?
- Vi vil gjerne at folk skal få greie på hvem Den
Hellige Ånd er og hva Han gjør. Jeg har aldri sett en
slik åpning for det åndelige som nå. Englefokuset
og åndsfokuset, det er liksom fullt akseptert av folk
flest. Den Hellige Ånd er kommet litt i skyggen
nesten, synes jeg. I det som skjer på pinseaften,

og gudstjenesten på andre pinsedag, vil vi demonstrere og praktisere vår kontakt med Gud og Den
Hellige Ånd. Det vil også gå ut et enkelt skriv som
vi sender ut til alle husstander. Vi skal sende ut en
kort informasjon om hvem Den Hellige Ånd er, hva
han gjør, hvorfor er han her. Den Hellige Ånd er
jo den sterkeste autoritet, den sterkeste åndsmakt.
Vi må tørke litt støv av dette. Den Hellige Ånd er
hyperaktuell i vår tid! Tiden er nå! Vi vet ikke hvor
lenge den åpenheten vil vare.

fikk ikke akkurat det vi hadde satt som mål, men
ikke så langt unna. Hvis vi satser for smått, så får
vi selvfølgelig det vi satser på. Så tenker vi etterpå:
Hvorfor gjorde vi ikke noe større? Det bibelske er å
satse stort, synes jeg. Nå har vi ikke tid til å somle.
Det er bedre å gjøre noe enn ingenting.
Se våre nettsider www.benorge.no eller den internasjonale
siden www.globaldayofprayer.com for mer info om Global
bønnedag.

Hva vil du si til de menighetene som vurderer om
de skal satse på Global bønnedag?
- Det er nå det gjelder! Vi kan ikke somle med bagateller og unødige diskusjoner. Gå rett til kjernen.
Gjør noe. Nå! Ikke sats for smått. Det er lov å tenke
stort. Det er bedre å gå et skritt tilbake og si at vi
forbederen 15
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Slepp Bibelen laus!
TEKST: Jostein Andreassen

Stadig er Bibelen bestselgeren i Norge. Hvilken
forfatter kan måle seg med ca 100.000 solgte bøker
- år etter år? Og på verdensbasis er Bøkenes Bok
eller deler av den nå oversatt til hele 2.400 forskjellige språk – over 1/3 av de tungemål som finnes!
De siste årene har det fra uventet hold stadig
kommet innspill om at norsk språk og litteratur
er uforståelig uten et godt kjennskap til Bibelen.
Kulturradikaleren Andreas Hompland var en av de
første. I en artikkel i ”Kirke og kultur” nr. 9, 1986
har han en artikkel som heter ”Slepp Bibelen laus”:
”Statistisk sett er eg ein erke-typisk representant
for dei som ikkje les i Bibelen her i landet. Eg er
mann, mellom 30 og 44 år, er borgerleg gift med
udøypt barn, har høg inntekt og høgare utdanning,
bur i Oslo og stemmer radikalt. Eg har ikkje på noe
tidspunkt i livet som eg har klare minne om, hatt
noe gudeleg forhold. (…) Men så har eg altså likevel
eit forhold til Bibelen. Forholdet er ganske nytt, og
det utvikla seg med voldsom kraft (…)”
I en senere artikkel i ”Fædrelandsvennen” skriver
han om samme emne og hevder: ”Bibelen er ei så
god bok at dei kristne ikkje må ha henne for seg
sjølve.” Disse og liknende utsagn fra andre gjorde
Bibelen etter hvert så stueren at til og med Den
norske bokklubben gav den ut i en egen utgave.
Svein Tindberg hadde samtidig gigantsuksess med
sine oppførelser av Markus-evangeliet og Apostlenes gjerninger – på teaterscenene! Og Dag Kjær
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Smemo har med sine bøker på en slående måte
dokumentert hvor gjennomspekket språk og personnavn her i landet er med bibelsk tankegods.
Studentmagasinet ”Credo” har i nr 8, 2001 et
intervju med Edvard Hoem: ”Nøkkelen til europeisk kunst og litteratur ligger i stor grad i Bibelen
og dens fortellinger, og han synes at det er veldig
synd at mange foreldre i dag er oppsatt på å holde
elevene borte fra kristendomsundervisninga. Han
trur de mister mye av forståelsen av egen kultur
og tradisjon på den måten.” I ”Fædrelandsvennen”
02.03 i år påstår den kjente språkforskeren Sylfest
Lomheim at ”det er umulig å forstå vestlige språk
uten å kjenne Bibelen. Særlig det engelske språket
er breddfullt av skjulte tilvisninger til Skriften.” Fra
før kjenner vi til at da Luther på 1520-tallet oversatte
NT på Wartburg, så la han samtidig grunnlaget for
det tyske skriftspråket.
”Guds ord det er vårt arvegods
Det våre barns skal være
Gud gi oss i vår grav den ros
Vi holdt det høyt i ære!”
Derfor: Les Bibelen! Du unner deg da ellers et godt
måltid mat hver dag?
Den engelske kong Georg V (1865-1936) sa:
”Bibelen er, ut fra et verdslig synspunkt, den fremste av
våre nasjonale verdier. Og i åndelig betydning er den
det mest verdifulle som denne verden kan fremvise.”

nyheter

Nyheter fra REvital Polen
TEKST: Jostein Andreassen

Det er ikke så mye nyheter vi har hatt fra Polen,
en her har du noe som skulle vekke takk og pris til
Gud. Dette er fra den byen vi har hjulpet til å starte
en menighet. Det går framover, og jeg skal ned dit i
mars og se nærmere på arbeidet. Takk til dere som
har gitt fast støte til dette. Ønsker DU å være med
og støtte dette, kan du bare sende oss en mail.
Jeg gleder meg så mye til å treffe deg, Arne, igjen.
Jeg vil skrive noen ord om hvordan vi har det. Jeg
vil si at det var det vanskeligste året på jobben,
men samtidig opplevde jeg mest undergjerninger
og glede på grunn av det Gud har gjort. Det ble et
fantastisk år - jeg så hvordan Gud ledet meg i tjenesten der jeg aldri ville tenkt meg. Jeg takker Ham
for det.
17.12.09 hadde vi møte. Det kom 40 personer, det
var et møte når vi oppsummerte det gamle året. Jeg
stod og så hvordan folk var øvrige til å komme fram
og fortelle vitnesbyrdene sine, de fortalte hvordan
Gud virket, helbredet, forandret menneskeliv. Jeg
så på det og det var bare glede i hjertet mitt. For
dette er min lille menighet, min lille innsats i Guds
rike. Vi synger sangen Å store Gud. Det slik jeg ser
Gud. Selv om jeg virkelig har det travelt, det er så
mye som skjer i løpe av dagen, vet jeg at dette var
et spesielt år. Selv om alt virket umulig for jeg er
alene i dette arbeidet med Dagmara og vår bestyrer

Irek, så kunne jeg se store ting i tjenesten Gud
viste meg. Jeg ser allerede nå hvordan vi flytter til
en kinosal. Jeg tror ikke at det er bare drømmer for
om en kort tid blir det helt nødvendig fordi vi er
stadig flere og flere. Ikke for lenge siden drømte
jeg om noen som kunne spille på møtene, for det
er vanskelig å synge uten gitar når vi er så mange.
Og så overreaskelse - Irek kom tilbake til å spille
gitar, han kjøpte til og med elektrisk gitar og forsterker (håper at jeg kaller det riktig - tolken:).
Til meg kjøpte han tambourine, en kan le, men jeg
ser for hele lovprisningsgruppa... Jeg trengte ikke
å vente lenge. Tomek, som bor i blokka vår og kan
spille piano, ble frelst. Så vi skal kjøpe instrument
for ham.
Og slik har Gud overrasket meg gjennom dette
året. Det kostet oss mye noen ganger, som du vet
jobber jeg utafor senteret, men heldigvis hele huset
vårt er fokusert på ett mål. Til og med Julia kjenner seg igjen og roper alleluje når vi nærmer oss
Niewiadom.
For noen dager siden var i Ustron på regelmessig
stevne for rusmisbrukere. Det var 25 personer som
reiste. Vi var den største gruppa fra hele Polen.
En dag, når vi hold på å forlate menigheten,
skjedde det noe veldig trist. En fra gruppa vår falt
på gulvet. Han fikk hjerteinnfarkt og døde. Det var
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virkelig trist, men jeg tenkte mye på det og kom til
at Jozek ble frelst samme søndag, han ringte kona
si og de kom overens. Så vi bør være glad, og igjen
kunne jeg se annerledes på arbeidet vårt.

Vi har store planer for året som kommer. Når vi lar
Gud virke, blir det enda mer arbeid og glede. Det
kommer undergang noen ganger, men jeg skal ikke
fortelle om dem.

Vi hentet også klær fra Radomsko. Der er det en
bror som får sendinger fra Norge. Vi hentet ikke
så mye, men kvinnene våre fikk sengetøy, og det
virker at de begynner å skjønne at Gud har omsorg
for dem. De ser at Gud kjenner deres minste behov.   
Det varierer, men vanligvis kommer det ca. 35 - 40
stykker på møtene. Jeg ser at det begynner å bli
felleskap av mennesker som vet at Gud er mektig,
de ser hvordan Han virker, de lærer hvordan de kan
leve sammen med Ham, hvordan være edru, hvordan vinne. Noen ganger når jeg ser at det er kommet veldig få personer på et møte, føler jeg meg
så tungt, men så kommer det en tanke at kanskje
blant dem er det noen som blir berørt av Gud, og
jeg må si at det er så fascinerende for meg å kunne
fortelle om Gud slike “bortkastede” mennesker. Og
jeg ser at de slutter å drikke, de kommer tilbake til
familene sine, og dette er ikke lenger drømmer,
men virkelighet. Jeg kunne godt skrive og skrive,
men du vet at uansett hva jeg skriver, blir det ikke
det samme som å komme å se det med egne øyne.

Vi starter med møter for kvinner, men det blir Dagmara som tar seg av dette, hun har mange ideer.
Det blir støtte-/bønnegruppe, alt i ett, til og med
kanskje også inkludert kurs for neglpleie/negldesign. Hun er virkelig knyttet til disse kvinnene,
hun forstår deres problemer og bekymringer, så
jeg tror at det blir noe veldig godt. Vi fortsette med
bønnemøte hver om onsdagene. Om tirsdagene
er det møte hjemme hos Wladek Wozny. Og så er
det torsdagsmøter. Siste torsdag er bønnemøte for
syke.       

18 forbederen

Det blir alt for nå. Sender deg bilder fra torsdagsmøte og fra møtet der folk fortalte vitnesbyrd.
Du må hilse kona di og dine medarbeidere. Gud
velsigne dere! Må juletida bringe dere mye ro og
hvile, og det nye året - Guds visjon og velsignelse.
Vi elsker dere, zygmunt, dagmara, martynka,
natalia i julia.

ANNONSE

Hefte med ord fra Bibelen - med eller uten navnetrykk

Teksten i heftet består av bibelvers, formet som et brev fra Gud til den enkelte. Teksten
er skrevet i direkte tiltaleform, og gjør budskapet personlig og sterkt.
Forsiden er trykket opp med et utvalg navn, men heftet kan også bestilles med nøytral
forside. Heftet er unikt og egner seg til evangelisering, men kan også være til trøst, støtte
og oppmuntring for kristne. Sentrale emner er: frelse, helse, fred, nåde og Guds kjærlighet og omsorg. Teksten er skrevet på en enkel måte og er lett å forstå. Heftet er illustrert.
Pris: 50,- pr. stk. 40,- pr.stk for 10 stk eller mer. Avtale ved større bestillinger.
Kan bestilles med følgende navn: (Se hjemmeside: www.benorge.no
Send mail til arne-go@hotmail.com. eller ring 41108772 / 63875559 for bestilling
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ANNONSE

En sterk beretning
om tro og utholdenhet.
Petra Sveum har lagt ned en enorm innsats
for misjon i Kongo. Hennes livsverk lever
enda og vokser der ute.
Les denne meget spesielle boken og bli
inspirert til å tro Gud og vandre i hans
gjerninger.
Boka koster kr. 250,- og alt går til
misjonsarbeid i Kongo. Den kan bestilles
direkte fra Petra Sveum
på tlf. 61167079 / 415 06 896

ANNONSE

SE VÅRE NYOPPDATERTE HJEMMESIDER:

www.benorge.no

www.revitalnor.no

