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Bønnen og
ordets tjeneste

leder

Hvorfor slutter
menigheter å vokse?
TEKST: Arne Borgersen

Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på
ytre omstendigheter. I utkantstrøk vil man si at det
er fordi de unge flytter ut og forlater menigheten.
I de store byene vil man vise til en kultur hvor
mange bare stikker innom for å se om det er noe å
hente som kan en øyeblikkelig tilfredsstillelse.
Noen vil sikkert også peke på materialismens makt
i en egosentrisk kultur. Man kan peke på manglende bønneliv, laber interesse for Guds ord og en
generell sløvhetstilstand blant guds folk.
Alt dette til sammen ødelegger selvsagt vekstgrunnlaget for en menighet.
Men jeg tror vi må pløye dypere enn dette. Guds
menighet i den vestlige kultur har mistet sin
åndelige identitet. Vi søker løsninger på det
menneskelige plan og tenker i rasjonelle baner
hvor strategier meisles ut uten å bløytes i bønn.
Psykologi og vekstprinsipper fra næringslivet tas
direkte inn i menighetslivet uten å prøves på Guds
ord. Aktiviteter sees på som bevis på at menigheten
er sunn og levende. Ordet og Ånden har ikke
lenger den samme plass som før. De andre tingene
er kommet i forgrunnen.
”Menigheten vokste ved Den Hellige Ånds hjelp”
står det skrevet. For at det skal skje, må vi ha en
levende kontakt med Ånden! Det er ikke nok å ha
teorien OM ham, vi må kjenne Ham! Erfare ham
i hverdagen. Hans kraft, åpenbaring i ordet og den
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frimodighet han gir. Hvordan han leder og gir innspill gjennom Guds ord. Uten denne dimensjonen
blir menigheten redusert til et menneskeverk som
bare makter å fremstille et produkt som ærer mennesker istedenfor Gud!
BØNNEN OG ORDETS TJENESTE er nøkkelen til et liv
under Åndens ledelse. Apostlene satte inn andre til
å ta seg av matutdelingen fordi de ikke fikk tid til å
be og studere Guds ord og undervise menigheten.
Det samme må vi gjøre.
Noe annet er kanskje det at vi ikke i tilstrekkelig
grad har tatt vare på alle tjenestegavene som står
omtalt i Ef.4,11-16. Vi har stort sett snakket om
evangelister, hyrder og lærere, mens apostelen og
profeten ikke har hatt samme status. I tillegg har
også evangelisten nesten forsvunnet fra norsk kristenhet. Det er bare noen få igjen som har en typisk
evangelisttjeneste hvor mennesker i stort omfang
vinnes og tegn og undere skjer. I tillegg skriver
Paulus også om legemet med mange lemmer i 1.
Kor. 12. Her er det mye å ta av. Altså er det ikke bare
de fem embetene som er gaver gitt av Gud, men et
vell av gaver som ikke er spesifisert. Når disse blir
satt inn i sin rette sammenheng og gitt akt på, vil
det føre til menighetsvekst og seier for guds rike
overalt. Når alle gavene kompletterer hverandre,
får vi se Kristi legeme i vekst!
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aktuelt

Bønn for byen i januar
Sarpsborg: Bønn for byen ble en spennende bønneaksjon. Trofaste forbedere for byen og landet kom
sammen til bønn hele formiddagen og kvelden flere kvelder i uka. Hjertene ble knyttet sammen i kjærlighet til Gud og hverandre. ”Bønn for byen” og ”Bønnetjenesten for Norge” gikk sammen om bønnedagene. Utsendinger fra Sarpsborg Arbeiderblad kom og var der i over en time. De lyttet, tok bilder, fulgte
med og skrev meget positivt om det som skjedde. Sjefredaktøren Eirik Moe skrev ”Bønn varmer i kulda og
”Jeg hører dessverre ikke med til de sterke i troen, men må innrømme at det stråler en varme fra dem som
deltok i bønnemøtet SA hadde reportasje fra, som vi trenger i kulda”. SA skrev om bønnen i flere nummer
og viet det stor plass. I fredagsnummeret ble det førstesidestoff. Bønnepostkasse (med bilde) som var
hengt på veggen utenfor Normisjon Betania hvor hvem som helst av byens innbyggere kunne legge inn
sin forbønnslapp. Vi ber for media, redaktører og journalister. Og: Vi ber at det må skje så mye positivt som
gleder og varmer byen at avisene får lyst til å skrive om det.

Bønn og undervisning
på Haugetun folkehøyskole
Haugetun: En brennende komite jobber for å føre arven etter Hans Nielsen Hauge videre i landet vårt.

Åndsdåpsopplevelsen bak plogen på jordet på farsgården den 5.april 1796 forvandlet 25-åringen fullstendig. Etter intens hengivelse til Gud i Bibel og bønn spredte han budskapet om Jesus over hele Norge.
Åndens og håndens tjeneste gikk hånd i hånd og forandret hele nasjonen. Denne gangen har komiteen
fått med unge ungdomsledere, så den yngre generasjonen vil bli en del av bønn - og undervisningen. Det
blir spesielt 5.april (2. Påskedag). Hvert år skal 5.april fortsatt være en spesiell bønnedag for Norge. Hjertelig velkommen.

Stiftelsen “Bønnesenter
i Østfold” er opprettet
Østfold: Stiftelsen jobber primært med en løsning hvor Tune Prestegård kan bli et FYRTÅRN I BYEN.

Styret består av mennesker som vil bevare den gamle og flotte bygningen og med ønske om et Bibliotek/
samlingssted med undervisning og Bønnesenter for distriktet. Jan Berg fra Bønnetjenesten er med i styret.
Hans Nielsen Hauge lånte bøker av soknepresten på den tiden og knyttet mange bånd mot boligen. Han
laget også et møbel til presten. Takk at du vil være med å be at Guds plan og vilje skjer med prestegården!
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Undervisning

Guds vilje, hensikt og
gjennomføringskraft!
TEKST: Jan Berg

Guds vilje
”Vår bønn er at dere må bli fylt med kunnskap om
guds vilje…” kol. 1,9.
Apostelen Paulus var en forbeder. Det kommer
tydelig fram i dette bibelverset. Menigheten i
Kolossæ ble sannsynligvis grunnlagt av Epafras
( Kol.1,7-8) rundt år 52-55 e Kr., på den tiden da
Paulus hadde sin grensesprengende virksomhet
i byen Efesus. Apostlenes gjerninger 19 beretter
om hva som skjedde i byen da Paulus forkynte
Jesus. En liten flokk på tolv.(v.7) nyfrelste, nydøpte
og nyåndsdøpte ble begynnelsen til den store
menigheten i Efesus. Bibelskole, undervisning,
evangelisering, tegn, mirakler, under og åndsfylde
skapte forvirring og forvandling i hele byen. Mange
trollmenn brente sine kostbare trolldomsbøker da
de møtte Jesus og ble frelst. ”Herrens Ord hadde
stor framgang og fikk makt”( v.20). Fem steder i
kapitlet henviser til det kraftige opprøret og den
forvirringen som oppsto i folkemassene.(v.23: v.28:
v.29: v.29: v.32: v.34).
Etter frelsen lot de seg døpe til Herren Jesu
navn(v.5). Da Paulus la hendene på de nydøpte, kom
Den Hellige Ånd over dem og de talte med tunger
og profetiske ord (v.6). Gud gjorde helt usedvanlige
kraftgjerninger ved Paulus’ hender (v.11).
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Epafras var fra nabobyen Kolossæ (Kol.4,12) noen
mil øst for Efesus . Han fikk salvelsen over seg og
forkynte i hjembyen sin om den kjærligheten som
Ånden hadde fylt Efeserne med. (Kol.1,7-8).
Epafras nevnes bare tre ganger i Bibelen, men det
som skrives om ham forteller mye om hans karakter
og hengivelse til Gud. Han omtales i Kol.1,7-8; 4,12.
I Filemon v.23 kaller Paulus ham sin medfange og
henviser til fangeskapet i Roma for evangeliets skyld.
Paulus’ bønn var enkel, kraftfull og inderlig: ”
Gud, fyll alle i menigheten med kunnskap om din
vilje..”(Kol.1,9). Paulus fikk bønnesvar. Ilden og
bønneånden smittet over på Epafras:
”Epafras er en Jesu Kristi tjener som alltid strider
for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne
og fullvisse i all Guds vilje..( Kol.4,12).
Den inderlige og lidenskapelige bønnen trenger
vi å be: ”Gud, fyll oss med kunnskap om din vilje..”
Herren reiser i dag opp hengitte forbedere som
Epafras. De søker Guds hjerte og vilje i
bønn for menigheten og lederskapet, så de kan stå
fullkomne og fullvisse i all Guds vilje..
Gjennom innvielse og hengivelse til den Gud som
kan gjøre mer enn alt (Ef.3,20), faller Guds Ånd over
Guds menighet så mennesker blir fylt av Ånden
og taler i tunger og profetiske ord. Joels profeti om
åndsutgytelse over alle generasjoner hvor sønner og
døtre taler profetisk, unge menn får syner og visjoner

mens eldre drømmer Guds drømmer. Alt er et resultat av åndskraften som Gud har lovet. ( Ap.gj.2,17)

Guds hensikt
”Gjennom forkynnelse og undervisning å fremstille
hvert menneske fullkomment i kristus. ”(Kol.1,28).
Det er Guds hensikt. Det var Paulus’ hensikt. Det er
menighetens hensikt. Det er vår hensikt.
Når syndere opplever frihet og tilgivelse fra synd
ved troen på Jesus, får de frelsesvisshet som fører til
frelsesfryd og frelsesglede. Nyfrelste vinner flest mennesker for Gud. Alt er så stort og herlig for dem.” At
ingen har fortalt meg dette før!! Dette må jeg fortelle
til hele slekta mi og alle vennene mine!” Slik hører vi
ofte fra de nyfrelste som lever i den nyfrelstes glød og
første kjærlighet til Jesus. Hva med oss som har vært
frelst noen år og sett enda mer av herligheten? Enten
blir vi sløvet av vanekristendommen og lunkne eller
søker vi dypere inn i bønnen og Guds Ord. Lever vi
i den samme nyfrelste frelsesfryden? ”Gud, forny en
stadig ånd inne i meg, ba kong David (Salme 51,12)
Jesus hilsen til disiplene lød: ” Gled dere ikke
over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller
over at navnene deres er skrevet inn i himmelen!”
(Luk.10,20)
Guds hensikt er å gi alle mennesker et godt og
trygt liv i troen på Jesus. Jeg møter dessverre altfor
ofte mennesker som har mistet frelsesvissheten
og frelsesfryden. De har stoppet opp i alt de ikke
klarer, ikke gjør og ikke får til. De har kommet bort
fra at frelsen er av nåde, ved tro. Det er ikke menneskers eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke
på gjerninger, for at ingen skal rose seg”. (Ef. 2,8-9).
Vissheten om frelse fra synd og evig fortapelse
er grunnlaget for frelsesvisshet og glede. Når vi er
trygge i den, har vi all grunn til å fryde oss i Jesu
fullkomne seier over satan og synden på korset.
Kong David ba denne bønnen da profeten pekte på
hans synd: ” Herre, gi meg igjen min frelsesfryd!”
(Salm.51,14)
Synd dreper frelsesvissheten og frelsesfryden.
Bekjennelse av synd gir den tilbake.
Jesu blod og tilgivelse gjør oss rene og hellige for
Gud. Når Gud ser oss gjennom korset og Jesus, da

ser han Jesu blod som renser oss fra all synd. Han
ser renheten.
Fryd deg i Jesus. Se hvem du er i ham – hva du har
i ham – og hva du kan i ham!
Guds hensikt med ditt liv er at du skal bli fylt med
kunnskap om Guds vilje og føre andre mennesker
inn i Guds vilje og hensikt med deres liv.

Guds gjennomføringskraft
For å nå dette målet arbeider jeg og kjemper i hans
kraft, den som virker i meg med styrke.. (Kol.1,29)
Hvilket mål snakker Paulus om? Å fremstille hvert
menneske fullkomment i Kristus (1,28).
Hvordan greide Paulus å nå dette målet?
Ved Guds kraft. ”Evangeliet er en Guds kraft til
frelse for den som tror..”( Rom.1,16) ”Ordet om korset
er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss
som blir frelst, er det Guds kraft..(1.Kor.1,18) Jesu ga
løfte om kraft på Kristi himmelfartsdag: ”Dere skal få
kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere
skal være mine vitner” ( Ap.gj.1,8).
Løftet er gitt. Ånden har kommet. Ilden og Ånden
forandrer mennesker fra svakhet til styrk og mismodige blir djerve og dristige kjemper i Guds rike.
”Den himmelske far skal gi Den Hellige Ånd til de
som ber til ham.” ( Luk.11,13)

Konklusjon
Gud leter etter menn og kvinner som han kan fylle
med kunnskap om sin vilje. Menn og kvinner som
forstår guds hensikt med livet og menigheten.
Jesus gjorde alt fullbrakt på korset da han sonet
verdens synd. Jesus kommer snart og henter sin
menighet til himmelen før antikrists mørke og
trengsel vil prege denne verden. Gud gir oss en ny
tid med innhøstning over hele landet.
”La oss løfte vårt hjerte og våre hender til gud i
himmelen” (klag 3,41) om den åndsutgytelsen som
joel profeterte om og som vi aldri har opplevd maken
til i norge, men som herren sier skal øses ut over alle
mennesker – også i norge.
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historie

Keiser Augustus
bekrefter Lukas
TEKST: Jostein Andreassen, Søgne

Da keiser Augustus var død, den 19. august år 14
e. Kr., kom vestalinnene til Senatet med fire dokumenter han hadde betrodd i deres varetekt. Det var
keiserens siste vilje og testamente, direktiver om
hans begravelse, en oversikt over imperiets finanser og en beskrivelse av hva han hadde fått utført
i sin herskertid. Hans befaling var at dette skulle
skrives på bronsetavler og settes opp foran hans
mausoleum på Marsmarken ved Tiberen i Roma.
Tavlene har ikke blitt bevart, men det har derimot
kopiene innhogd i stein i Augustus-templene i
provinsene Galatia og i Pisidia (Ankara og Antiokia
Pisidia i Tyrkia). Disse to store innskriftene utfyller
lykkeligvis hverandre der teksten er blitt ødelagt
og kalles henholdsvis Monomentum Ancyranum
(oppdaget 1555) og M. Antiochenum (oppd. 1914).
Selve teksten har fått navn etter ordlydens begynnelse, ”Rerum gestarum divi Augusti, quibus
orbem terrarum ..”, forenklet ”Res Gestae” eller:
”Hva den guddommelige Augustus fikk utført i sin
levetid”.
For å si det kort: I § 8 bekrefter denne utenombibelske og i høy grad ukjente kilden Lukas`
opplysning om ”at hele verden skulle innskrives i
manntall”. Kritikere i alle fasonger elsker å trekke
så vel evangelistens opplysning om fødestedet som
folketellingen i tvil. For eksempel heter det i det
tidsskriftet ”Levende historie” (nr. 2, 2007) at ”en
slik registrering av hele verden skjedde ikke før i
keiser Vespasians tid, 74 e. Kr.” Som her er vist, er
dette ikke riktig.
For innskriften forteller med all ønskelig tydelighet at Augustus foretok tre folketellinger i sin
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regjeringstid. Omregnet til vår tidsregning gikk
disse for seg i 28. f. Kr., 8 f. Kr. og 14. e. Kr.
Om den midterste, som er særlig interessant for
oss, heter det:
”Da Gaius Censorinus og Gaius Asinius var konsuler, foretok jeg en folketelling [census] for annen
gang, uten noen medregent, med støtte av det konsulære maktapparatet. Ved denne folketellingen ble
det talt opp 4.233.000 romerske borgere.” (”quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia”;
”Res Gestae”, §8,3f.).
Ifølge romerske oversikter var Censorinus og
Asinius konsuler fra 1. jan. til 31. des. år 8 f. Kr.
Innskriften stadfestes forresten av historieskriveren Tacitus i sin ”Annales”, I, 11.
Vi kan også legge merke til at den såkalte Lapis
Venetus, en gravstein funnet i Venezia i 1880 over
den romerske general Aemilius Palatinus, bekrefter en folketelling han selv forestod holdt i Syria
etter ordre fra Sulpicius Quirinius, ”den øverste
leder og utsending fra keiser Augustus”. I byen
Apamea ble der talt opp 117.000 romerske borgere,
heter det på innskriften.
Publius Sulpicius Quirinius er nettopp mannen
Lukas forteller om som var ”landshøvding” [eg.:
hægemonevontos; ”den som hadde hegemoniet”]
i Syria. Fra før vet vi at vår tidsregning ble regnet
ut på 500-tallet av munken Exiguus med noen få
års feilmargin og at Jesus derfor faktisk ble født i
tidsrommet 9 – 4 f. Kr. (G. Teres: ”The Bible and
Astronomy”).
Så her bekreftes altså evangelisten av selveste
keiseren!

profeti

Antikrist,

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

Del 2 av 2

”For mange forførere er gått ut i verden, som ikke
bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod.
Han er forføreren og Antikristen. Gi akt på dere selv,
slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan
få full lønn.” (2.Joh v.7-8)
Det er han som kalles kjærlighetens apostel, som
taler mest om Antikrist. Det burde påkalle ekstra
oppmerksomhet. Jeg har nevnt at Antikrist fremstår med ulike titler, blant annet “syndens menneske” og “fortapelsens sønn.” Som renheten og
helligheten er personifisert i Jesus, så vil Antikrist
være preget av det motsatte. Mens Jesus kommer ovenfra, kommer Antikrist nedenfra. Derfor
kalles han da også “den lovløse”. Du finner disse
benevnelsene på Antikrist: “syndens menneske” og
“fortapelsens sønn” i 2.Tess 2, og der snakker han
også om dette: “For lovløshetens hemmelighet er
allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som
nå holder igjen, skal bli tatt bort. Og da skal den
lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge
med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter
Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens
under og med all urettferdighetens forførelse blant
dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst.” (2.Tess
2,7-10)
Denne hemmelighet som Paulus her taler om
blir bare mer og mer åpenbar. De normer og morallover som har vært grunnleggende for folkene, for

eksempel vårt kjære Norge, og som har sin rot
i gudstroen og i den kristne tro, rives nå opp og
smuldrer bort. Alt flyter og relativismen hylles
nærmest som en gud. Men dette handler om mer
enn det som skjer i samfunnet. Det som skjer i
Kristi forsamling er også et slags speilbilde av det
som skjer i samfunnet forøvrig. Her ser man nå
gjennom fingrene med samboerskap, det er økt
antall skilsmisser, til og med ledere har vært gift
flere ganger. Man har avsatt Guds 10 bud, og sier
vi er fri fra disse. Man dyrker sanselighet i forbindelse med gudstjenestene.
Alt dette er med på å bane veien for forførelsen
og det store frafallet som skal komme, og dermed
også for Antikrist.
I 1.Joh 2,22 kalles Antikrist for løgneren. Som Jesus
er sannheten, vil Antikrist være løgneren. Gjennom sin løgnaktighet vil han forføre menneskene.
I Åp 13,3 leser vi følgende: “Og hele verden undret
seg og fulgte etter dyret.”
Her ser vi et annet navn på Antikrist: Dyret.
Kanskje den mest uhyggelige tittel på ham av alle.
Det dyriske har da fått fullstendig makt i menneskeheten og i den personen som representerer
denne. Dette vil først bli åpenbart i den andre fasen
av Antikrists tid på jorden.
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nyheter

Nyheter fra Polen
TEKST: Zygmunt og Dagmara

Vi får stadig nyheter fra arbeidet i Polen.
Menigheten i Niewiadom vokser og senteret for
rusmisbrukere får stadig nye som går igjennom
rehabibitering og blir satt fri fra rus og reiser seg
både sosialt og åndelig. Nå kjenner Zygmunt et kall
til å nå nye grupper ungdommer, og ber om forbønn for dette prosjektet. Vi velsigner ham og ber
at det skal lykkes på alle måter.
Jeg vil også be deg om en ting. Jeg holder på med

å få til et møte for ungdommer fra nabolaget mitt.

8 forbederen

Jeg har leid et større rom til 16. februar, og jeg vil
vise filmen “Korset og springkniven”. I området
her er det mange ungdommer som ikke vet hva de
skal ta seg til. Så de sitter i trappeoppganger, røyker,
tar narkotika, gjør ulovligheter, skaper uro blant
andre. Jeg kan ikke se på det uten å gjøre noe. Gud
viste meg klart at jeg skal få til et slikt møte. Disse
ungdommene er umyndige, men de er egentlig
forbrytere, både gutter og jenter, ofte er de fortsatt
barn. Jeg ber deg om bønn.

undervisning

Kapittel 1

Forbered deg på vekkelse
TEKST: Gunter Krallmann

”Å, om du ville kløve himmelen og stige ned…”
(Jes. 64,1)
”…i vekkelse kommer Gud ned blant mennesker, og
alle blir fanget inn i et overveldende Gudsnærvær…”
(Duncan Campbell)
Når Gud kløver himmelen og stiger ned i vekkelse,
skaper dette en overveldende erfaring av Guds
nærvær.
Vekkelse kan beskrives som et gjennomgripende
guddommelig nærvær, en ny sensitivitet overfor
Gud griper folks bevissthet, Gud selv som stiger
ned blant mennesker. Det kan også defineres som
et guddommelig gjennombrudd, en ny pinse, åndsutgytelse eller ild fra himmelen.
Blant kristne skaper den ekstraordinære intensiteten i Guds nærvær en dypere ærbødighet for
ham, den fornyer vår første kjærlighet til ham,
skaper frisk hunger etter hans ord, fordrer ny motivasjon til kommunikasjon med ham, fremmer en
dypere tiltro til ham og den gjenoppretter gleden
i ham. Den levende sensitiviteten overfor Guds
nærvær vekker de sovende, konfronterer de selvtil-

fredse, overbeviser om frafall, det åpner for en ny
nådestid.
Blant ikke-kristne fører bevisstheten om at
Gud er virkelig, til at hans rettmessige krav med
ett blir mer reelle. Bibelsk sannhet baner seg vei
inn i deres bevissthet, den Hellige Ånd ransaker
dypet av deres hjerter, en nød for deres egen frelse
melder seg, de lenger etter omvendelse.
En forståelse av syndens forferdelighet treffer
troende og ikketroende som aldri før. Men også en
forståelse av Kristi blods rensende kraft.
Vekkelse er et guddommelig verk. Likevel har
Gud i sin store kjærlighet gitt mennesket æren av å
spille en viktig rolle i dets fullbyrdelse.
Bønn

Allmektige Gud,
All ære til deg for hvordan du har valgt å åpenbare ditt nærvær tidligere. Jeg lengter etter å erfare
ditt komme på en lignende måte i dag. Åpne mine
øyne for hvordan du ønsker å forberede mitt hjerte
for vekkelse.
Amen.
forbederen 9

bønnebrev

Vi ber for
byer og
arbeidere
Jan Berg

Sarpsborg by er 1000 år i 2016
Byen ble grunnlagt av Olav Haraldson (Olav Den Hellige) da han som 21-årig konge
kom seilende innover sjøen og opp Glomma til Sarpefossen. Byen har mye historie
rundt mannen som var med og ” kristnet Norge.” Men den mannen som ” kristnet
Norge ” og betyr mer for det åndelige livet i landet enn den nevnte. Kongen kommer
også fra samme område: Hans Nielsen Hauge. Vær med i bønn at også det kristne
budskapet kan bli en del av feiringen!
		

Alternativ messe
I år ble jeg med på ” alternativ messe” noen timer på Quality hotell i Sarpsborg.
Mange sto i køer for å bli bedt for av de førtitalls healere som frimodig forkynner sitt
budskap. Jeg samtalte med noen av healerne og kjente hvilken kraft som er i Guds
Ord når jeg siterte det: ” Det er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget
sverd og trenger igjennom og kløver sjel og ånd…”
Neste år vil vi mobilisere sterkere for altenativmessa. Takk for forbønn.

Viktig bønn ( hilsen jesus)
”Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor til høstens herre at han vil drive
arbeidere ut til sin høst!”
Dette bønneoppdraget som kommer Jesu munn da han fikk inderlig medynk med
folket som var herjet og forkomne som får uten hyrde. ( Matt.9,36-38)
Denne bønnen hører jeg nesten aldri. Den skal vi ta på ramme alvor. Gud kan
gjennom inderlig bønn kalle mennesker inn i konkrete arbeidsoppgaver på små og
store steder. ”Noe skjer når vi ber!”

Be for:
■■ Et kristent ektepar som har vært utsatt for en bilulykke.
En av dem er hardt skadet.
■■ At Guds menighet må bli utrustet med alle nådegavene så mennesker kan bli
løst fra sine plager og sykdommer.
■■ At åndelige ledere søker Guds plan og vilje for sitt liv, menigheten
og stedet de betjener. 		
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bønnebrev

Vi ber for
menigheter
Arne Borgersen

sideheader

Framgang i Tvedestrand
Det er mye å takke Gud for i Tvedestrand. 8-10 stykker har til nå sagt ja til Jesus.
Dette er for det meste ungdommer. Noen av dem har kommet tilbake til Gud, men
de fleste er nye på troens vei.
Noen har tatt i mot ute på gaten mens andre har vært på møtene til Svein Nordvik.
Vi hadde håpet å komme inn på skolene, men det lot seg ikke gjøre denne gangen.
Det er der man får best kontakt med ungdommer. I stedet ble det evangelisering
på gaten, og det gav mange fine kontakter. Svein og Teamet hans opplevde stor
åpenhet i byen og fikk mange gode kontakter. Vi tror dette i sin tid vil føre til flere
omvendelser etter hvert.
Allerede dagen etter ble de nye innbudt til en av menighetens medlemmer på
kveldsmat. Dermed ble det opprettet god personlig kontakt og dette legger et
grunnlag for videre arbeid for å grunnfeste de nye i guds ord. Det blir møter hver
onsdag for å dekke behovet for undervisning og fellesskap. Dag og Judith Grande
har vært til stor hjelp i oppfølgingsarbeidet. De har holdt kontakt med både
menighetens medlemmer og de nye for å koble dem sammen. Noe som vi ser på
som en nødvendighet etter en slik kampanje. Nå er det menighetens egne som tar
hånd om oppfølgingen.
Vi tror at dette er Guds verk og gleder oss over framgangen for menigheten.

Revital satser i Nord Norge
I skrivende stund sitter vi på flyplassen i Kiruna, på grunn av uvær, i flyet som skulle
bringe oss til Alta. Vi er tre stykker som reiser nordover for å starte opp revitaliseringsarbeid på tre steder: Tverrelvdalen, Lakselv og Vadsø.
I Tverrelvdalen skal jeg undervise ut fra emnene i Menighetskolen. De er interessert
i undervisning og samtaler for å komme videre i et ellers bra menighetsarbeid. Jeg
skal ha samtaler med lederskapet og er spent på hva de ønsker fremover. Dette er
en stor og aktiv menighet i Nord Norsk sammenheng. Her har det vært flere vekkelser i nær fortid.
I Lakselv starter Vera Adolfsen opp med evangelisering, samtaler med folk som
ønsker det og forkynnelse i møtene. De er åpne for et bredt samarbeid med oss. Vi
er derfor spente på hvem vi kan få med oss å stå sammen med oss her. Filadelfia
Tromsø har flere forkynnere som ønsker å komme ut for å forkynne og hjelpe til i
menigheter.
Vadsø og Vardø får besøk av Astrid Nestvold i helgen 19-21. Hun skal tale i helgens
møter, men blir ikke værende på stedet foreløpig. Denne menigheten har et sterkt
innslag av afrikanere. Disse er til stor oppmuntring og glede for menigheten. Men
det er ikke mange ”innfødte” igjen der. Derfor trenger menigheten en sterk fornyelse og hjelp til å vinne nye.
I februar var jeg også i Mosjøen og talte i møtene og hadde samtaler om REvital
med menighetens ledelse. Det er ikke gjort noen avtale med denne menigheten
foreløpig, men de er interessert i vårt arbeid og er veldig bevisste på at de trenger
å nå ut med evangeliet.

Be for disse menighetene at Gud reiser opp arbeidere
og sender vekkelse over stedet
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nyheter

Revital på
Nord-Norge-tur

Betesda Tverrelvdalen

Arktickirka i Hammerfest

Turen startet i Betesda Tverrelvdalen. Der hadde
jeg seminar fra fredag til lørdag med tema
«Menigheten som den modne mann». Jeg underviste om hvba det er å være en moden menighet og
fikk umiddelbar respons både fra menigheten og
lederskapet. På søndag hadde jeg en samtale med
lederskapet om videre engesjement i Betestda. Det
ble bestemt at jeg skulle komme tilbake i mars. Jeg
fikk også navn på tre evangelister som virker i Nord
Norge.

Her hadde jeg undervisning om bønn for helt
nyfrelste. Det var en meget lydhør forsamling og litt
anderledes enn man er vant til. Tro og spontanitet
preget dette miljøet. Jeg hadde også en samtale
med Birger Wroldsen og det ble bestemt at jeg reiser til Bønn og Vekkelseskonferansen i Hammerfest i august måned og deltar på konferansen for
«Dugnad i Nord» litt senere på høsten.
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Zion Lakselv
Her var det ikke mange, men de som var der var
brennende i ånden. En sterk bønneatmsofære og
sterkt samhold preget samlingene. Her trenges
det et krafttak om menigheten skal vokse. Den ble
grunnlagt under en vekkelse for tyve år siden og
vennene her er instilt på å gå videre for å vinne nye.
Det ble bestemt at vi skal skaffe en evangelist som
kan hjelpe til i arbeidet.

Betania Honningsvåg
Dette er en baptistmenighet og har 6 medlemmer.
Men det er mange ufrelste som går på møtene og et
bra potensiale for nye medlemmer. Tone fra Lindås
utenfor Bergen har vært her i 12 år og gjort en sterk
innsats. Fra lørdag hadde vi besøk av venner fra

Tverrelvdalen. De sang og vitnet og var til stor oppmuntring. Vi har tilbudt å hjelpe dem og jeg skal
besøke dem i april for å se nærmere på saken.

Be for disse menigetene
Det er en stor utfordring å bygge menighet i disse
områdene. Det trenges både åndelig og mental
styrke og utrustning for å takle de utfordringene
man møter på slike steder. Folk flest er åpne for
allt mulig på det åndelige området. Derfor trenges
det sunn og klar forkynnelse som kan sette ting på
plass rent åndelig.
Hjelp oss å be at det lykkes!
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bibel

Den gode hustru,
Hvem finner vel henne?
TEKST: Trygve Bekkesletten

En god menighet hvem finner vel det?

Overskriften er hentet fra Ords. 31.10. Dette er en
flott tekst å bruke overfor kona ved forskjellige
anledninger, som jeg selv har gjort. I sommer
feiret vi rubinbryllup, 40 år, fantastisk. Men nå ser
vi på hustru som et profetisk bilde på menigheten.
En god menighet hvem finner vel det? Og mannen er her et bilde på Jesus. I Ords. 31. vers 10
leser vi, omskrevet: Går det an å finne den gode,
- menighet? I Efeserbrevet skriver Paulus om Guds
hemmelighet, etter sin vilje. Han hadde en plan, en
reserveplan når lovens plan ikke førte frem.
v11 Mannen stoler på hustruen, og det er
ikke mangel på fremgang. Utrolig nok har Jesus
valgt å stole på menigheten. Og det har vært en fantastisk fremgang siden apostlene fikk oppdraget.
V12 Hun gjør han bare godt, alle dager. Det er
et høyt mål, men alt vi gjør, gjør det som for Herren.
V13 Hun sørger for ull og lin og arbeider med
flid. Her ser vi planlegging og flittig arbeid. Det å
planlegge hva som skal til er viktig for å lykkes. Flittig og trofast har snart gått ut av språket og hverdagen, både i ekteskap og menighet. Men dette er viktige kvaliteter. Da kan vi vente oss at Jesus en dag
sier: ”Velkommen hjem gode og trofaste tjener”.
V14 hun skaffer mat, langveis fra. Vi har også
forsyning langveisfra, fra himmelen. Vi har Guds
ord og talsmannen Den Hellige Ånd.
V15 Hun står opp tidlig, mens det er natt
og sørger for mat og arbeidsfordeling. Arbeid i
menighet kan være både ubekvemt og slitsomt
mange ganger, men nødvendig. Og hva med
arbeidsfordeling. Speiderne sier; alltid berett. Paulus sier; når det passer og ikke passer.
V16 Hun undersøker en åker, skaffer den og
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planter en vingård. Så kreativ hun er. Hun følger
med, slår til og starter noe nytt. Vi må plante nytt
arbeid, når tiden er inne.
V17 Hun er preget av kraft og styrke. Vi
ser tydelig her at hun gjør noe aktivt for å bli sterk.
Like lite som kraft kommer av seg selv til en idrettsutøver kommer kraft og styrke til menigheten av
seg selv. Det må læres, øves og trenes.
V18 Hun forstår at hun gjør det godt og planlegger lys for natten. Selvbevist, når det er noe bra.
Evaluere resultater. Vi må være ærlige i vår rapporter. Går det bra så kan vi si det. Går det dårlig så
si det også. Paulus sier: ”Enhver tale sannhet med
sin neste”. Og sannhet her betyr ikke bare å snakke
sant i motsetning til å lyve. Sannhet her betyr å ikke
holde noe tildekket eller skjult for sin neste.
V19 Hun benytter både store og små redskap
for å spinne. Kloke ord! Vi må tilpasse redskapene,
eller virkemidlene til det arbeidet som skal gjøres.
Det er så mye bedre både for den som arbeider og
den som det arbeides med eller for.
V20 Hun åpner hånden for fattige og rekker
hendene ut til trengende. Åpen for å hjelpe andre,
både de som kommer og banker på vår dør og
for de som vi må dra til for å hjelpe. Vi har hørt
noen ganger at vår oppgave er å forkynne evangeliet, underforstått bare det. Men Jesus var tydelig
på at vi skulle se både den sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede. Vi har to oppdrag,
forkynne evangeliet og vise barmhjertighet.
V21 ”Hun er forberedt på snø og kulde, alle
er forberedt og har riktige klær”. Det kan bli ”kalde”
og vanskelige tider i menigheten. Det må vi være
forbered på. Spesielt hvis vi gjør fremstøt i forhold
til å vinne nye, da kommer det motstand. Ofte fra
kanter vi ikke hadde forventet.

V22 Hun lager tepper og klær, til nytte og

pynt. Opp gjennom kirkehistorien kan vi se at
menigheter har havnet i en av ”grøftene”. Enten
luksus som den katolske kirken eller så nøkternt
som bedehuset som står og råtner. Her ser vi at det
pekes på både og, nytte og pynt. Jesus sa en gang;
”de fattige har dere alltid”, da de sølte luksus.
V23 Hennes mann er kjent i porten. Han var
med i styre og stell. Jesus er ved Faderens høyre
hånd, og to av hans oppgaver er at han er vår talsmann og forbeder.
V24 Hun lager klær og belter og selger.
Igjen ser vi at det gjelder å være kreativ og produktiv.
V25 Styrke og verdighet er hennes kledning,
og smiler til dagen som kommer. Jeg drømmer om
det og gleder meg storlig når jeg ser menigheter
med styrke og verdighet. Og tar det kommende
med et smil istedenfor frykt. Vel forberedt på det
som kommer.
V26 Hun åpner opp sin munn med visdom og
barmhjertighet. Nettopp, tenk om all vår kunnskap
kunne flyte over til visdom, og fordømmelsen ble
byttet ut med nåde.
V27 Hun våker over de veiene som hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun
ikke. Tilsyn og kontroll er ikke bare hyggelig, men
nødvendig, også i våre menigheter. Det er ikke bare

i næringslivet man trenger internkontroll og HMS.
(Helse Miljø Sikkerhet) De siste årene har det blitt
mer og mer vanlig å høre: Jeg kommer på møtet
hvis det passer og jeg kan hjelpe til litt, men jeg
vil ikke ha noe ansvar. Hva er det? Ofte er det ren
latskap, etter min mening.
V28 Hennes barn står frem med velsignelse.

Når barna og unge, de nyfrelste og de eldre trives
blir det velsignelse tilbake på alle. Det er ikke noe
større i livet enn det å oppleve at man er der Gud vil
ha en og kjenne velsignelsen.
V29 Hennes mann priser henne. ”Det finnes
mange gode kvinner, men du overgår dem alle”.
Jesus setter pris på oss, menigheten. Det finnes
mange gode foreninger og organisasjoner. Men
menigheten overgår dem alle.
V30 Ynde svikter, og skjønnhet forgår, men en
kvinne som frykter Herren, skal prises. Det kan bli
noen rynker, arr og sår, men frykter vi Herren så
kommer vi igjennom med ”æren” i behold. Blir satt
pris på.
V31 Gi henne frukten av sine henders arbeid,
og hennes egne gjerninger skal bære fram hennes
pris i porten. En dag blir vi ønsket velkommen
hjem. Og vi vil gjerne som menighet, og jeg som
enkeltperson, vil gjerne høre: ”Velkommen hjem,
Trygve, vel gjort gode og trofaste tjener.”

forbederen 15

samfunn

Samfunnsutvikling I
TEKST: Trygve Bekkesletten

Samfunns - utvikling, eller skal vi kalle det samfunns – tilbakegang? I Norge har det pågått en
enormt stor samfunnsendring i de siste hundre
år. Vi kan gjerne se bare 20, 30 eller 40 år og det
er betydelige endringer. Såkalt utvikling. Mange
endringer er vi glade for, men i reformeringens
iver rives også mange verdier ned.

Vi kan sammenligne det med utbygging og forbedring av veier. Gamle veier hadde ofte solide steiner
som rekkverk der det var høye skråninger. Når
veien skulle utvides kunne det være lett å få litt mer
rom på ytterkant istedenfor å sprenge vekk fjell på
innsiden. Men da blir det veldig farlig å komme
litt langt ut på kanten. Uten steiner eller autovern
innebærer det en høy risiko å kjøre der.

prosessen suverent. Selv om det er formuleringer
i grunnloven fortsatt kristen tro hjelper ikke det,
når regjering og stortingets flertall ikke vil forstå
hensikten.
I dag, 9. mars, tas det en ny ”salamiskive”. Kristne

institusjoner får heretter en meget begrenset
frihet ved ansettelser. Helt utrolig. (vedtatt mot
stemmene til KrF, Høyre, Frp og V). Men som
Helene Bjørnøy (SV) uttalte nylig: SV forstår ikke
religion”. Og vi kan her legge til, det gjør ikke Ap
og Sp heller. Det går igjen både ved integrering her
i landet eller om det gjelder Midtøsten. Hva skal for
eksempel kristne skoler gjøre nå? Bare finne seg i
at de må ansette ateister eller homofile som lærere
i praktiske fag og som vaktmestere? Her blir det
snakk om omkamp eller sivil ulydighet.

SALAMIPRINSIPPET: Grunnen til at så mye har blitt

revet ned er at de som har villet ha vekk kristne
”rekkverk” har brukt salamiprinsippet veldig strategisk. Ved å fjerne en forskrift her og en lov der
og lagd en ny læreplan her og ett nytt rundskriv
der har noen, som har snakket sammen, styrt
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Vi kan be om, og håpe på, en landsomfattende vekkelse som kan forandre mange saker. Men la oss
først stå samlet i bønn for denne saken.
Be om at det kan åpne seg en ny vei ut av det nye
lovvedtaket.

Samfunnsutvikling II
TEKST: Trygve Bekkesletten

KRISTELIG FOLKEPARTI, HVA NÅ?

I Norge har vi vært vant til at KrF har vært å betrakte
som en ”menighet”. Jeg vil si på godt og vondt. Det
har nok noen ganger blitt mer menighet enn politikk, dessverre. Dagens situasjon i partiet må nok
sees ut fra det som bakgrunn. Vi ser at i en del land
ellers i Europa har kristendemokratiske partier
ordnet seg annerledes. Men hva nå?
Apropos KrF og verdier. I dag, 9. mars, hørte jeg
et foredrag av Inge Lønning. Fornøyelig og lærerikt. Han har vært, og er, en kjempe i verdidebatten. Det er befriende og gledelig at vi har sterke
røster også utenfor KrF. Som Nina Kari Monsen,
Sylvi Listhaug og ikke minst seneste i dag Hanne
Nabintu Herland som snakker om rettferdighet
fremfor likestilling. Tilbake til Lønning. Blant
annet sa han: ”Et samfunn med sterk velstand står
i fare for å verdsette mennesket også bare på en
økonomisk skala. Men alle mennesker er skapt,
ikke født, med samme verdige og med samme rett
til respekt”.

Hvis KrF får noen særlig mer avskalling er de ute
av Stortinget ved neste valg. KrF lekker i flere ender.
Noen som ser bare på noen enkeltsaker går til FrP.
Noen som ser på helheten i den sosiale profilen går
til Ap. Og noen som vil ha enda mer ”menighet”
går til Kristent Samlingsparti. KrF blir skviset. I så
måte har Inger Lise Hansen et poeng. Men måten,
formen, stedet og tidspunktet hun tok det opp på
var helt forkastelig. Spesielt at det er over ett år til
landsmøtet. Det var illojalt mot sine egne.
Kan en tenke seg en rundere formulering på ver-

digrunnlag, for eksempel; ”slutte seg til den apostoliske trosbekjennelse”. Eller ”bygge på kristne
verdier”. Eller hva synes du om denne? Etterkommere av ”Abrahams barn”. Da åpnes det opp for
jøder og muslimer. Kan alle tre stå sammen om
sentrale verdier?
Vi må be for at ledelse og utsendinger får visdom
fra Herren i videre veivalg, for hva som er best for
land og folk.
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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

SE VÅRE NYOPPDATERTE HJEMMESIDER:
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Husk å melde fra om adresseforandring

Global bønnedag
også i norge
”Blås i basun på Sion! Lys ut en hellig faste! Rop
ut en høytidssamling! Samle folket, innvi forsamlingen! Kall de gamle sammen! Samle de små barn og
de som dier bryst! La brudgommen gå ut av sitt rom
og bruden av sitt kammer! Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si:
Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære,
så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si
blant folkene: Hvor er deres Gud?” Joel 2,15-17
Global Bønnedag er et fenomen som startet i år
2000 med at Gud gav forretningsmannen Graham
Power en visjon basert på 2. Krøn. 7,14. Visjonen
handlet om å samle kristne i Cape town og SørAfrika, til en dag med omvendelse og bønn.   I mai
2001 var ca. 45000 kristne samlet til bønn og omvendelse på Newlands Rugby Stadium i Cape Town.
Ettervirkningene av intens bønn kunne merkes lenge
etterpå. Det var vitnesbyrdene og frukten av hva Gud
gjorde denne dagen som spredte visjonen til resten
av Afrika. Etter 3 år var alle land i Afrika involvert i
“Dagen for omvendelse og bønn for Afrika”. Samme
året (2004) ble det i Malaysia holdt et møte i Det
Internasjonale Bønnerådet. Der ble utfordringen gitt

videre til resten av verden om å delta i en Global
Bønnedag. Visjonen har siden spredt seg og har
hatt sterk vekst. 2009 ble første året da alle land
i verden deltok i markeringen. Global Bønnedag
er blitt den største manifestasjonen av enhet, bønn
og omvendelse vi har sett noensinne. Flere hundre
millioner er med på å be, og nå går utfordringen ut
til Norge. Selv om flere menigheter i Norge har vært
med på Global bønnedag de siste par årene, så har
ikke visjonen tatt skikkelig tak enda. I Danmark tok
det noen år for å bygge opp en solid markering, derfor arbeider vi også langsiktig i Norge for at visjonen
skal spres, grunnfestes og vokse. Jesus har spart det
beste til slutt!  

Global Bønnedag 2010
kommer til å være 23. mai
Se følgende linker for mer info:
www.globaldayofprayer.com
www.benorge.no – www.bonnogfaste.no

