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Jeg har en rekke ganger vært i 
situasjoner der det er vanskelig å si 
sannheten. Noen ganger er det fordi jeg 
tenker det kommer til å støte eller såre 
mennesker, andre ganger er det fordi 
jeg er redd for hvilke konsekvenser det 
kommer til å få for meg selv. Hva vil folk 
tenke om meg hvis jeg sier dette? Presset 
fra gjeldende meningsstrømninger i 
samfunnet er stort. Personlig merket 
jeg det sterkt da jeg for noen år siden 
kom i fokus i landsdekkende media på 
grunn av en demonutdrivelse av en ung 
jente i Filippinene. Én ting er at det ble 
en stor belastning for en selv, men verre 
var det at det gikk utover familien. Det 
er lett å trekke seg tilbake da og mest 
mulig unngå å formidle sannhet som 
kan skape konflikt. Jesus var ikke redd 
for å si sannheten. Han skapte mange 
ganger konflikt.   Ordene Hans traff 
mange ganger som skarpe sverd. Men 
om man smaker på Hans ord finner 
man ikke en antydning av fordømmelse. 
Det er ren, skarp og brennende omsorg. 
Ingenting skjærer renere enn sannhet 
fylt av brennende omsorg og kjærlighet. 

Sannhet er også skumle greier. Den 

er litt som dynamitt og kan ødelegge 
mye i feil hender. Sannhet fylt av feil 
ånd ødelegger. Jesus var fylt av nåde 
og sannhet. Den som elsker mye kan 
si alt. Nåde uten sannhet utvanner 
Sannheten og renser den for den 
omsorg Gud har fylt den med for å gi 
oss sunne og gode liv og samfunn. Det 
kan se ut som kjærlighet, men kan fort 
bli bekreftelse på synd. Det kan skape 
teologi som er langt borte fra Guds 
hjerte og er tappet for kraft til å skape 
omvendelse. Sannhet uten nåde tar 
livet av både Sannheten og folket. Den 
har ingen raushet i seg. Ingen ekstra 
mil. Ingen nye begynnelser. Jeg har 
møtt mennesker som er så rettroende 
at de til slutt blir sittende alene igjen 
som de eneste som er « innafor.»  Når 
Jesus en gang snakket radikalt om 
skilsmisse, ble han spurt: «Hvorfor 
gav Moses oss skilsmissebrev?» Jesus 
svarte: «På grunn av deres harde hjerter 
gav Moses dere skilsmissebrev, men 
fra begynnelsen av var det ikke slik.»  
Jesus levde i en virkelighet som hadde 
forandret  og satt Guds ord ut av kraft 
på grunn av sine forskrifter. Han levde 
midt blant både tollere og skriftlærde, 

og spiste sammen med dem uten å 
fravike Guds orginale livsmanuskript. 
Det kostet ham livet, men har gitt liv 
til millioner av mennesker og skapt 
forvandlede samfunn. 

Når vår behandling av sannheten styres 
av følelser, står vi i fare for å frata Guds 
Ord autoritet. Kanskje står vi i fare for 
å betvile Guds udelte omsorg også, når 
Ordet irettesetter våre liv og holdninger. 
Har vi større kjærlighet enn Gud siden 
vi har behov for å forandre hans Ord?

For en tid tilbake ledet Gud meg til å 
tale om vanskelige tema i en forsamling. 
Midt inne i talen ble jeg klar over at 
det i salen satt mennesker som hadde 
opplevd både samlivsbrudd og levde liv 
som var utenfor den virkeligheten jeg 
beskrev. Da ble jeg først redd. «Hva er 
det jeg gjør nå?» Men Guds Ånd kom 
meg til hjelp umiddelbart: «Tal sannhet 
i kjærlighet også til mennesker som 
har opplevd at ting har gått i stykker. 
Også til mennesker som lever liv og har 
holdninger som ikke er på linje med 
Guds Ord.»  Hvem av oss lever «perfekte 
liv»? Hvem av oss har fullkomne 

holdninger?» I dag er jeg takknemlig 
for mennesker som talte sannhet til 
meg i kjærlighet, selv om det den gang 
bare opplevdes som smertefullt og 
sårende.  Det omtalte møtet ble sterkt, 
fylt av nåde og sannhet. Sannheten så 
edel som den var fra begynnelsen. Nåde 
over liv som har blitt brutt og ødelagt. 
Sikkert også smerte til den som mener 
at deres egne følelser og holdninger er 
viktigere en sannheten slik den var fra 
begynnelsen. 

«Nå er det slik at ingen formaning synes 
å være til glede mens den står på, men 
bare smertefull. Men etterpå skaper 
den rettferdighetens fredfulle frukt hos 
dem som er blitt oppdratt ved den.›› 
Hebr 12:11

Leif J. Johannesen
Daglig leder

Når det er vanskelig å tale sannheten

/ LEDER



4

Mange fine møter på
tross av korona
For oss som er reiseevangelister 
har det siste året vært vanskelig. 
Problemet med å samles har preget 
så mye av de jeg jobber med til daglig 
som evangelist. Men det er om å 
gjøre å smette inn når det er perioder 
der det lettes på restriksjonene, og 
å finne de stedene der det er mulig 
å samles. Dette har ført til at det har 
blitt mange møter på småplasser der 
vi har hatt mulighet å samle 20 og 
opp til 200 i perioder. Og jeg må si 
at jeg har hatt så mange fine møter, 
der folk har blitt frelst og helbredet 
midt i dette kaoset som koronaen 
har skapt. 

GLEDEN ER STOR NÅR VI 
SAMLES 
Noe som har preget mine møter 
denne tiden er en voldsom glede 
blant Guds folk av å igjen komme 
sammen. I denne helga hadde jeg 

en gudstjeneste i en kirke nordpå, 
kirketjeneren sa at nå er det over 5 
måneder siden det var gudstjeneste 
her. Da er gleden håndpåtagelig 
over å få samles igjen. Jeg har også 
nå etter hver fått besøke forskjellige 
institusjoner som igjen har åpnet 
opp ,og i tillegg hatt en del gatemøter 
på forskjellige steder. 

VISJON NORGE 
Birger Wroldsen som er en av de 
faste programlederne i Visjon Norge, 
har spurt meg om å lage en del 
programmer om bønn på kanalen.  
Så i april var jeg i Mjøndalen der vi 
laget 10 halvtimes programmer med 
fokus på bønn.  Birger er en herlig 
kar å samarbeide med og nå får jeg 
mange tilbakemeldinger fra folk som 
ser. Flere som ikke selv er kristne får 
dette med seg også.  Så det forteller 
om TVs makt til å nå ut til mange.  

Disse programmene vil nå gå på 
tirsdag kveld i 10 uker framover og 
de kan også hentes opp og sees i 
ettertid. Dette siste året har det blitt 
mange innslag på TV og nettet for 
min del.  Jeg er selv forundret over 
hvor mange som ser andaktene mine 
på facebook. Be om at det som når 
inn i stuene på denne måten må få 
berøre hjertene på en sterk måte. 

TJONSFJORDEN I RØDØY er et 
sted der det alltid er godt å komme, 
jeg hadde en møtehelg der sammen 
med Harry og Berit Elvebakk og 
Per Kristian og Margit Fjellvang. 
Det var flott å få møte venne der 
igjen, vi hadde også et herlig møte 
på Alderstunet der personalet også 
var med. Vi merket så sterkt at Jesus 
rørte ved mange på dette møtet.

STORSTUA I RØYKEN er et 

Simen Johansen møtte jeg på Storstua, 
herlig frelst på Bønnesenteret og bevart 
hos Jesus.

Anna Jakobsen ledet den 
flotte gjengen fra Troens Bevis 
bibelskole opp til Finnmark.
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velsignet sted å være. Jeg fikk en helg 
der rett før 17.mai. På grunn 
av koronatiltakene kunne vi ikke 
være så mange, men alt ble tatt 
opp og sendt på Kanal 10. Jeg er så 
begeistret over at det bygges opp 
bønnesentre på mange steder nå.  
Storstua er et av dem og der er det 
mange som er ivrige i bønnetjenesten.  
Arne Borgersen er engasjert her hver 
uke, og var også sammen med meg 
denne helgen. Lovsangen i disse 
møtene var vidunderlig. Det er 
herlig å få møte nye lovsangsledere 
som du merker bærer Guds salvelse 
med seg.  Jeg fikk også møte en 
mann her som hadde blitt frelst i 
pinsekonferanse hos oss på Levanger 
når John Arnott var der.  Han var satt 
fri fra rus og elendighet og var nå i 
ettervern på Storstua.  Det var så 
flott å snakke med han og merke 
gleden han hadde i Jesus.

FINNMARK 
I VÅRE 
HJERTER 
Siste året har det 
blitt mange turer 
til Finnmark, 
også nå skulle 
jeg ha vært der i 
slutten av april.  
Men hjertet mitt 
var så trøblede 
at jeg måtte 
avlyse den turen.  
Da ble jeg spurt om å komme opp 
igjen en måned senere og nå var 
tiden der. Det ble en helt fantastisk 
tur! Da jeg gikk på flyet i Oslo er 
det en dame som roper på meg ved 
flygaten. Det var Anna Jakobsen 
som hadde med seg 18 studenter 
fra Troens Bevis Misjonsinnstitutt. 
De var på tur til Alta, de også, men 
hele opplegget deres der oppe var 

blitt avlyst på grunn av usikkerhet 
rundt koronasituasjonen i Alta. Jeg 
tilbød dem i stedet å bli med meg.  
Det var det full respons på.  Så de 
ble med meg til Kautokeino der vi 
hadde gatemøter, møte i menigheten 
og fikk samtalt med mye folk ute og 
på kafe`. Så lørdag og søndag var vi 
sammen i Alta.  Lørdag hadde vi  2 
timers friluftsmøte på torget.  Det 

/ HAAKONS REISER

Helgelandsbønnen samler mange 
på Helgeland til bønn for folket.

‹ ‹  . . .  J E G  H A R  H A T T 
S Å  M A N G E  F I N E 

M Ø T E R ,  D E R  F O L K 
H A R  B L I T T  F R E L S T 

O G  H E L B R E D E T  M I D T 
I  D E T T E  K A O S E T 

S O M  K O R O N A E N  H A R 
S K A P T.  › ›
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var helt fantastisk med sterk 
respons fra folket omkring oss.  
Blant disse ungdommene var 
det flere filippinere, dyktige i 
lovsang og dans. De hadde også 
sterke vitnesbyrd og folk stod 
og gråt på torvet ved det disse 
ungdommene delte. 

KOMAGFJORD 
Sammen med Arne og Solbjørg 
Valio fra Kautokeino dro jeg 
ut til Komagfjord og våre 
gode venner Leif og Mayliss 
Henriksen. Vi hadde det fint der 
med felleskap med våre venner 
og en fin gudstjeneste i den 
vakre kirken der ute. 

BETESDA 
TVERRELVDALEN 
Sammen med bibelskolen 
hadde vi et kjempesterkt møte 
i Dalen i Alta igjen. Det er få 
steder jeg elsker å besøke som 
våre venner i Dalen.  Og i dette 
møte gjorde Gud så mye.  Det 
var samlet maks av det vi hadde 
lov til og folket ble grepet av de 
unge som delte og betjente på 

en slik sterk måte. I dette møtet 
ble folk både helbredet og frelst. 
Og det ble forbønn til langt på 
kveld der så mange fikk lagt sine 
byrder over på Jesus. Dette er 
beste som finnes for meg som 
evangelist. Se mennesker søke 
Jesus, be frelsesbønn og se Guds 
kraft til helbredelse over folket 
er vidunderlig. Og dette teamet 
fra Oslo med Anna i spissen var 
til en slik vidunderlig velsignelse 
i disse møtene i nord. 

Mange behov. Det kan jo høres 
ut som om det bare er møter 
jeg har på mine reiser men 
sannheten er at på dagtid er 
jeg mye rundt i hjemmene på 
steder der jeg er, ofte for å be for 
syke.  Dette er mange ganger i 
hjem der folk ikke er kristne og 
det gir meg en unik anledning 
og dele evangeliet med mange i 
slike settinger også. Be for meg 
som evangelist og be om flere 
arbeidere til å ta inn høsten. Det 
er virkelig innhøstningstid nå!

Disse 19 fikk jeg være sammen med i en herlig helg i Finnmark. 
Utenfor Kautokeino kirke.

a v  Ha a k o n  Fa g e r v i k
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Hvis det noen gang har vært en tid for Kristi 
kropp å forbli fokusert, er det nå!

Det siste året har vi sett hvordan Gud har 
fått noen til å søke enda sterkere inn på 
«lønnkammeret» , der andre syntes å miste 
ilden, lidenskapen og utholdenheten!

Hvorfor er det så viktig å være fokusert?

Det er fordi Gud forbereder denne verden for 
en global høst at vi også trenger å ha global 
bønn! Dette er imidlertid bare oppnåelig 
gjennom at vi får del i en global visjon, og det 
involverer deg! 

Fra 10. til 12. september 2021 vil det 
være min ære å forkynne i Kirkenes på 
bønneskolen som har fått temaet: «Bønn 
som forandrer nasjoner». Disse dagene vil jeg 
fokusere på dette emnet.

Meld deg på i dag! Vi gleder oss til å se deg 
der!

D r.  p a s t o r  S u z e t t e  Ha t t i n g h

Bønn som forandrer nasjoner!
BØNNESKOLE MED SUZETTE HATTINGH I KIRKENES,
10-12 SEPTEMBER 2021
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I alle tider har vekkelsesbevegelsene vært 
båret av bønn. Den engelske baptistpastoren 
og professoren James E. Orr som forsket på 
vekkelser gjennom historien sier «historien er 
taus om vekkelser som ikke har startet med 
bønn».  Og i så mange tilfeller der Guds folk 
kom sammen med et klart mål for sin bønn, 
skapte det gjennombrudd. I mitt eget liv og 
opp gjennom Norges historie så finnes det 
utallige eksempler på slike utbrudd av vekkelse 
som har begynt med de kristne på et sted.  

BEGYNNER MED GUDS HUS 
Vekkelse er noe forunderlig som ikke kan 
forklares på menneskelig vis.  Guds ånd 
kommer over et sted og drar hjertene til Jesus. 
Kroneksemplet er vekkelsen på pinsedag 
i Jerusalem. Bare dager i forveien hadde 
folkemassene rop «bort med Jesus, få han på 
korset». Og så etter bønnemøtet på Øvresalen 
roper de «hva skal vi gjøre for å få tak i Jesus», 
3000 blir frelst den dagen.  Jeg har sagt det så 
mange ganger at her tegner vår himmelske 
far en arbeidstegning for all vekkelse i 
framtiden. Vekkelsen starter med bønnemøtet 
på øvresalen, først ble Jesu disipler de 120 
gjennombløtt av bønnens Ånd, og møtt av Gud 

på en gjennomgripende måte. Ilden begynte å 
brenne i bønnemøtet da den Hellige Ånd falt 
og så tok det fyr ute på gata.  Det var som en 
elv av ild og den Hellige Ånds nærvær fløt ut i 
Jerusalems gater og dette førte til at den dagen 
ble 3000 frelst.  Det var i første vekkelsesbølge, 
siden 5000, siden en mengde og tallet på 
disipler økte sterkt.  Og vi ser en by som er 
gjennomrystet av vekkelsens kraft. Men vi må 
ikke glemme at det begynte på bønnemøtet 
der de i en akkord var samlet og ba.

HVOR LENGE HERRE?? 
Vi som ber spør oss jo hele tiden dette 
spørsmålet, hvor lenge må vi be før det bryter 
igjennom? Disiplene hadde brukt over 3 år 
sammen med Jesus, i utallige bønnemøter 
og samlinger der Jesus hadde befruktet dem 
med sin nød for folket, grått over Jesusalem 
og lært dem bønnens hemmelighet. Så går 
det 10 dager på øvresalen, kanskje dag 8 eller 
dag 9 spør disiplene hvor lenge skal vi be 
før det kommer som Jesus har lovet.  De er 
kanskje utålmodige i sin forventning, men 
på pinsedag kveld så er det bare som om alle 
brikker har falt på plass. Da ser de at dette er 
veien videre for vekkelse i by etter by.  Og slik 

Samstemmig bønn som 
forandrer nasjoner!

« ILDEN BEGYNTE Å BRENNE I 

BØNNEMØTET DA DEN HELL IGE 

ÅND FALT OG SÅ TOK DET 

FYR UTE PÅ GATA.»
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blir Apostlenes gjerninger til, «de 
forkynte ordet alle steder og Herren 
stadfestet ordet med de medfølgende 
tegn». Vekkelsen brant over alt. Men 
i bunnen av alle disse gjennombrudd 
var det bønnen som var kilden til 
vekkelse.

DEN ILD SOM FALT PÅ 
PINSEDAG ER LIKEDAN I DAG 
Kan oppskriften vi finner i Apg. 
brukes i dag?  Ja jeg tror at det vi 
ser fra den første kristne tid er evige 
sannheter som vil fungere i enhver tid 
og enhver kultur. Selvfølgelige er det 
mange ting i bønnens verden vi ikke 

forstår og har full oversikt over, og vi 
vil alltid lengte etter at bønnesvaret 
skal komme raskt. Jeg er overbevist 
om at de bønneaksjoner som er i gang 
i landet vårt nå vil ha virkning på 
Norge. Mange plasser samler folk seg 
til felles bønn.

HELGELANDSBØNNEN 
Noen av våre nære venner har dradd 
i gang et bønnemøte som skal 
rullere en gang i måneden for å be 
for Helgeland. Mange har kommet 
fra forskjellige steder på Helgeland 
og jeg er overbevist om at det vil få 
konsekvenser for hele Helgeland. 

Helgelandpresten Petter Dass ba 
denne bønnen «Gud la Helgeland 
blive et helligt land». Og jeg er 
overbevist om at vi vil se forandring 
i dette området når folk kommer 
sammen og ber i en accord for folket i 
mine hjemtrakter.

MATT 18,18-20 
Å BINDE OG LØSE 
Jeg vet ikke om du har lagt merke til 
at etter verset om å binde og løse, så 
kommer verset om at «det to av dere 
blir enige om å be om skal dere få av 
min Far».  Altså løserkraften ligger i 
at vi står sammen og forløser Guds 

kraft gjennom bønn inn i fastlåste 
situasjoner. Om du ikke er med i noe 
bønnefelleskap, finn deg noen å be 
sammen med , for sammen kan dere 
gjøre en forskjell for deres by og for 
landet vårt. Glem ikke å legge inn mye 
takknemlighet for alt det gode som 
Gud har gitt oss, og be ut landets nød 
og behov slik at legedom kan komme 
fra Himmelen over vårt land.   
 
Gud velsigne deg!

a v  Ha a k o n  Fa g e r v i k

Samlet til Helgelandsbønn i Mosjøen
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Mange lengtet etter å gå dypere med Gud 
og innvie seg for han, dermed arrangerte 
vi en ny bønn og faste-uke. Lørdagen i 
forkant hadde vi 8- timers bønn, for det 
meste i tunger, og det gav en forsmak 
på hva Gud ville gjøre i uken som kom. 
I denne uken opplevde vi at Gud gikk 
dypere både i felleskapet og på det 
personlige plan. 

Uka innehold: undervisning, innvielse, 
omvendelse og tilgivelse der Gud gikk på 
dypet med oss.

Undervisningen var personlig og det 
åpnet opp hjertene. Vi merket at når 
en tørr å dele fra hjertet, får de andre 
del i livet ditt og det gir forståelse og 
kjærlighet til felleskapet. Mange opplever 
at de er blitt tryggere i Gud og på 
hverandre. 

Det ble tårer og latter. Gud avslørte 
blindsoner i livene våre, vi fikk se 
sannheten, og det gav dyp legedom og 
frihet. I ettertid merker vi flere resultater 
og skjønner at han har gjort mye mer en 
vi har bedt om og forstått. Det har ført 
oss nærmere Jesus og hverandre.

Av  A n i t a  T h ra n a  o g 
T h e a  Ma r g r e t h e  S v e n d s e n

Hurra! En ny 
faste-uke!

/LEVANGER

Siden mange av våre daglige rutiner 
og månedlige konferanser ikke kunne 
gjennomføres som tidligere på grunn av 
Coronatiltak, ble det tid til å fiffe opp rommene 
på senteret. Inspirasjonen vår ble gjenbruk, å 
gjøre det så koselig og billig som mulig. Leif 
Johnny syntes det var en spennende tanke, og 
dermed satte vi i gang.  

Gjenbruk er jo så populært for tiden, og det var 
veldig inspirerende å tenke hvordan vi kunne 
bruke ting vi allerede hadde på huset. Vi fikk 
tak i brukt, kjøpte billig og gjorde om møbler. 
Vi malte kontrastvegger, snekret nattbord, 
hyller og kaffebord. Kjøpte inn og monterte 
nye senger og sofaer som lett kan gjøres om til 
dobbeltseng. Dermed har vi plass til tre stykker 
på rommene. Vi har lagt ned mye kreativitet, 
latter, bønn og kjærlighet i hvert rom, og vi 
ønsker at de kan bli til velsignelse. 

Vi gleder oss til at senteret igjen kan åpne opp 
og huset fylles av mennesker som lengter etter 
Gud. Vi håper dere også vil trives godt på de 
fornyede rommene.

Vi falt for gjenbruk/ 
og en tøffere stil
Lenge etterlengtet oppussing av 
rommene på Bønnesenteret
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Det er spennende når menigheter 
slår seg sammen. Det har vist seg 
å kunne slå veldig forskjellig ut. 
Jeg var så heldig å bli invitert til 
bønnedager sammen med den 
«nysammenslåtte» menigheten 
«Bethel Bergen». Den eldste 
og den yngste frimenigheten i 
Bergen som de bl.a. omtaler seg 
selv som. De inviterte til daglige 
samlinger fra Kristi Himmelfart 
til Pinse. 

Jeg er alltid spent på atmosfæren 

når jeg kommer til et sted. Her 
ble jeg møtt av en åpenhet som 
preger et sted som Jesus har 
fått god plass i. Misjonskirkens 
«medlemmer» om talte 
Pionerkriken i varme gode 
ordelag og motsatt. Det var  
rett og slett godt å være der.  
Varm og ekte lovprisning og 
levende bønnemiljø. De er 
også fast ute på buss-stasjonen 
med kakao og gode prater med 
forskjellige ungdomsmiljøer. Her 
er både unge og godt voksne 

med fra menigheten.

Det snakkes mye om 
revitalisering av menigheter i 
dag. Om dette er en revitalisering 
vet jeg ikke, men vitalt er det! Jeg 
kjente virkelig lukten av vekkelse 
de dagene jeg fikk være sammen 
med dem. Denne menigheten 
traff meg midt i hjertet og det 
håper og ber jeg om at den skal 
gjøre med folket i Bergen også!  

«Bethel Bergen er en menighet som ønsker 
å virke for Guds rikes vekst og utbredelse 

innenfor og utenfor vårt eget land, 
g jennom mennesker som ærer Gud, g jør 

Jesus kjent og vokser i åpne og levende 
menighetsfellesskap. Vi ønsker å være et 
varmt og tjenende fellesskap med Jesus i 

sentrum. Menigheten er tilsluttet Pioner og 
Misjonskirken Norge. Velkommen til oss!» 

(Hentet fra menighetens hjemmeside)

Fra Himmelfart til Pinsefest
BETHEL BERGEN, EN PIONER OG MISJONSKIRKE

a v  L e i f  J
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Vi takker Gud at vi kan holde åpne 
møter i kirken vår hver søndag. 

Oppgraderingen av brannanlegget 
i Oleksiyivka går sakte fordi det er 
mange byråkratiske problemer. Men 
det er gode nyheter: Hovedavdelingen 
for nødhjelp og avgjørelsen fra 
dommeren ved forvaltningsretten 
har forlenget fristen for å utbedre 
mangler med 3 måneder. Retten 
opphevet også avgjørelsen om å 
bøtelegge oss 17.500,00 UAH. Dette er 
gode nyheter, takk Herren, men vi ber 
om fortsatt bønnhjelp slik at vi kan få 
utbedret alle mangler de påpekte.

I forbindelse med desentralisering i 
Ukraina inviterte sjefen for det nye 
lokalsamfunnet pastoren vår Yuriy 
Nartovsky og administrator Lyubov 
Yakovyshen til et møte. Det var en god 
samtale om samarbeid, og den nye 
styrelederen tilbød oss å registrere 
oss som en juridisk enhet i landsbyen 
Oleksiyivka i stedet for Zhmerynka. 
Det vil være bedre for infrastrukturen 
i Oleksiyivka, og skattene vi betaler vil 
forbedre landsbyens liv. Men det er et 
stort ansvar, og vi ber om forbønn slik 

at vi kan få hjelp til å ta den riktige 
avgjørelsen.

Covid i Ukraina avtar. Det er ikke flere 
pasienter fra kirken vår nå. Yuri føler 
seg bedre. Han planlegger å reise på 
et behandlingsopphold på sanatoriet 
fra 7. juni i 10 dager for rehabilitering 
etter covid. Takk for bønnene og 
støtten.

Lederteamet vårt på 10 personer 
deltok akkurat i det Ukrainske 
misjonsforumet "Det umulige er 
mulig" i Vinnytsia , og 30. og 31. mai 
vil bønnesenteret være vertskap for 
et misjonærseminar: "The World 
in Context" som blir arrangert av 
INcontext med deres Internationale 
taler Gustav Cross fra Sør-Afrika.

En gruppe mennesker fra kirken vår 
går nå på et kurs for å kunne nå barn 
i byen Chernomorsk med evangeliet. 
De  studerer spesielt  Jonas bok, og 
når de kommer tilbake, vil de jobbe 
med å organisere en barneleir.

Eldresenteret huser nå 37 eldre 
mennesker. 6 personer tok nylig 

imot Herren og ble døpt. Nå deltok 
de også aktivt i nattverden. Mange 
henvender seg til oss, men vi er 
begrenset av plass. Vi ber om at 
Herren vil velsigne oss ved å utvide 
dette nestekjærlighetens hus.

Rehabiliteringssenteret jobber 
aktivt. 6 personer har startet 
rehabilitering siden begynnelsen 
av 2021, og i løpet av denne tiden 
har vi velsignet 2 personer som har 

fullført rehabilitering og returnert til 
hjemmene sine uten avhengighet.

Takk for bønnene deres! Vi ber også 
for dere! 

Gud velsigne dere fra Kirken "Source 
of Hope" Zhmerynka

Brev fra «Håpets Kilde» 
i Zhmerinka

Av  Yu r i i  N a r t o v s k i y



13

/UKRAINA

Det er mye nød blant mange eldre i Ukraina. 
Eldresenteret vårt har sprengt kapasiteten 
og nødropet kommer til oss fra våre venner: 
«Kan vi utvide med 30 plasser til?»  Ikke før 
har vi tatt beslutningen om at vi ønsker å få 
dette til så kommer første store bidraget. 

En slik utvidelse vil komme på mellom 4 og 
5 millioner norske kroner. I løpet av kort tid 
lå nesten en fjerdedel av midlene på bordet. 
Det var en sterk bekreftelse på at vi er på 
rett veg. Evangeliet er gode nyheter for hele 
mennesket i alle aldre. 

Jeg kommer akkurat fra en undersøkelse på 
sykehuset og sykepleieren spurte meg hva 
jeg jobbet med. Det var fantastisk å kunne 
fortelle henne at jeg leder et misjonssenter 
og fortelle henne om alt det jeg får være med 
på og at alt dette foregår utfra Levanger, 
støttet av gavmilde givere fra hele landet. 
«Er det sant» utbrøt hun. «Så flott at så 
mange engasjerer seg»!  Og det er virkelig 
en sann glede å få arbeide i en organisasjon 
som bæres av en gavmild Gud og så mange 
engasjerte og gavmilde givere!

Utvidelse av eldresenteret 
i Ukraina

Av  L e i f  J
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Våre venner i Israel har igjen vært 
inne i harde tider med raketter og 
krigshandlinger fra flere hold. Midt i dette 
traumet er det er fantastisk å se hvilket 
hjerte de har for både venner og «fiender». 
Vi i Nordic Mission kjenner oss veldig 
hjemme i det hjertet vi møter hos våre 
Messias troende søsken og våre Israelske 
arabiske venner. De bærer med seg en 
sterk kjærlighet til Jesus, til hverandre og 
til Israel og det jødiske folk. De brenner 
for at både jøder og arabere skal få møte 
Jesus som sin frelser, samtidig som de 
løfter fram Guds løfter knyttet til det 
Jødiske folk. Vi har i mange år hatt årlige 
bønneskoler i Israel og har hatt mange 
konferanser på Bønnesenteret med fokus 
på «Fred for Abrahams barn». Jeg husker 
at da en av våre konferanser var over var 
våre gjester hjemme hos oss for å lage mat 
fra Israel. Det var en fantastisk stemning 

og atmosfære når arabiske kristne og 
Messiastroende jøder stod sammen 
og hjalp hverandre med matlagingen. 
Jeg kjente meg som verdens mest 
privilegerte mann som fikk stå midt 
i denne duften av Jesu fantastiske 
enhet og kjærlighet. 

Vi gjengir her et par av bønne 
og -nyhetsbrevene Pastor Israel 
Pochtar skrev midt under 
krigshandlingene. Samtidig har 
jeg bedt vår guide gjennom mange 
år, Elin Elkouby, skrive litt om 
situasjonen slik hun ser det. Hun er 
Norsk, en levende  
kristen, snakker flytende Hebraisk og 
er gift med en Messias troende Jøde. Hun 
har i mange år bodd like utenfor Ashdod i 
Israel.

Israel i fokus

Av  L e i f  J

Fra en av våre
"Fred for Abrahams 

barn"konferanser.
Pastor Nizar og Pastor Israel



15

I årenes løp har vi på Bønnesenteret hatt 
mange konferanser med tittelen «Fred 
for Abrahams Barn». Slik har vi fått 
vært med å forene pastorer fra Israel, de 
palestinske områdene og flere arabiske 
land.  Mange av diss pastorene har ikke 
kjent hverandre på forhånd. Derfor her 
det vært så gripende og se hvordan de 
har smeltet sammen i kjærligheten til 
Jesus på møtene vi har hatt. Et av de 
sterke øyeblikkene var da den jødiske 
Pastor Israel fra Ashdod og den Arabiske 
pastor Kalil fra Amman forrettet nattverd 
for oss på Bønnesenteret. Det var et 
sterkt Gudsnærvær der den Hellige Ånd 
bekreftet hvordan alle skillelinjer viskes 
ut i felleskapet av Guds folk.

ENHETEN I KRISTUS 
I de årene vi har vært i Israel med 
våre bønneskoler har vi fått besøke 
mange forskjellige menigheter. Et av 
de mest gripende besøkene var en 
arabisk menighet utenfor Nasaret. 
Pastoren hadde i flere år vært pastor på 
Vestbredden, men måtte på grunn av så 
mye dødstrusler og drapsforsøk flytte 
derfra. Denne mannen har er slikt hjerte 
for sitt eget folk palestinerne. Og han 
mente at dypest i deres hjerter lå også 
lengselen etter frihet fra den religionen 
som har trykket de ned i århundrer.  
Han sa til meg at om alle palestinere 
hadde hatt frie valg og ikke vært under 
press fra myndigheter, familier eller 

klaner, ville minst 70% av de leve under 
et fungerende demokrati som Israel er. 
Felleskapet mellom de Jesustroende går 
på tvers av alle skillelinjer. I Israel i dag 
møtes arabiske kristne og jødiske kristne 
til felles konferanser og samlinger.  
Store menigheter består ofte av både 
arabere og jøder. Slik vises enheten 
evangeliet skaper, og viser oss Jesus som 
fredsfyrsten på en sterk måte.  En bønn 
som er viktig å be nå er at denne freden 
skal få prege Israel som nasjon.  Vi har 
vært rystet over den siste perioden av 
krig og ødeleggelse, der også arabere som 
er en integrert del av det Israelske  
 
 

samfunnet har begynt å angripe sine 
naboer, brenne deres biler og satt 
fyr på synagoger.  Dette er enda mer 
skremmende for den vanlige Israeler 
enn tusenvis av raketter fra Gaza. Be 
om fred for Jerusalem, og fortsett å be 
for de kristne menighetene i landet. 
Be om at ingenting skal få splitte de 
messiastroende i dette landet, men at de 
kan være et eksempel for hele nasjonen 
på den enheten som Jesus skaper. 

Fred for Abrahams Barn

Av  Ha a k o n  Fa g e r v i k

/ISRAEL



16

Jeg ønsker å ta et øyeblikk mellom alle 
rakettavfyringene, puste og dele med dere 
hva Herren har lagt på mitt hjerte i disse 
dager. Hjertet mitt har vært tungt, og jeg 
føler at Herren instruerer oss om å be for 
Gaza.

Kan du forestille deg hvordan Gazastripen 
ser ut? Det er et veldig mørkt sted, drevet 
av terrorister som praktisk talt holder hele 
sivilbefolkningen i fangenskap og får dem 
til å lide.

Yeshua (Jesus) ber oss om å be for våre 
fiender, så vi kan frimodig kan gå inn 
i forbønn for Gaza og be om vekkelse. 
Akkurat nå er ikke misjonærer engang 
tillatt i Gaza. Jeg har venner som prøvde å 
reise til Gaza for å betjene det palestinske 
folket og dele evangeliet med dem, men 
de ble nektet innreise fordi Gaza for tiden 

drives av radikale muslimer. Ingen israelske 
misjonsarbeidere og ingen internasjonale 
er tillatt innreise.

La oss sammen be om vekkelse i Gaza. Be 
om at Gud vil bruke denne situasjonen og 
konflikten til å åpne frelsesdørene i Gaza, 
og at misjonærer og Guds folk vil dra dit for 
å hjelpe mennesker og være en velsignelse 
for dem.

Bare evangeliet om Yeshua kan forandre 
hjertene til menneskene i Gaza, så la 
oss ha tro på åpne dører for evangeliet, 
misjonsarbeidere, og at mennesker kan 
bli nådd med evangeliet selv gjennom 
forkynnelse på internett.

Vi ber om beskyttelse for uskyldige 
mennesker og barn i Gaza, for alle 
endringene i en så mørk tid.

Det er et vitnesbyrd i seg selv når troende 
under angrep kan stå i ei tid som dette og 
løfte opp sine fiender i bønn, mens de blir 
skutt mot.

Å MØTE BEHOVENE TIL 
ISRAELERE SOM ER BERØRT AV 
KRIG 

Jesaja 40: 1, som snakker om å bringe 
"trøst" til Israels folk, på hebraisk 
"Nechama", (הָמָחֶנ) Under disse dagene 
med krigshandlinger har vi evakuert 
mange familier fra Ashdod med små barn 
til Nord-Israel, Galilea, hvor de er skjermet 
og utenfor fare. Ved hjelp av våre partnere 
har vi allerede klart å evakuere 47 personer 
til et retreat-senter i Galilea.

Samtidig, under konstante rakettangrep 
fra Hamas, ble teamene våre på bakken 
igjen i Ashdod for å besøke fattige og 
trengende familier i byen vår for å gi dem 
Shavuot matkorger for å oppmuntre og be 
med dem. De fortalte dem om Shavuot-
festen(Jødisk Pinse), og å delte den 
kjærligheten vi har i Yeshua / Jesus.

Nå er det tiden for å velsigne Israel ved å 
støtte vårt arbeid med å hjelpe Israels folk 
når de møter raseriet fra Israels fiender 
utenfra og innenfor våre grenser, ved å så et 
frø av tro. Takk og Gud velsigne dere!

Be om vekkelse i Gaza!
EN HILSEN FRA PASTOR ISRAEL POCHTAR

Av  Pa s t o r  I s ra e l  P o c h t a r, 
A s h d o d  I s ra e l .

הזעב הייחתל ללפתה



17

SHALOM KJÆRE VENN  
Israel har vært engasjert i full krig med 
terrororganisasjonen Hamas, basert i kystnære 
områder i Gaza.  Israel har blitt beskutt med 
mer enn 4000 raketter siden krigen startet. Mens 
Israel utfører presisjonsangrep mot terrorbaser 
og -mål, skyter Hamas vilkårlig raketter inn i 
de sivile sentrene i Israel og retter seg bevisst 
mot israelske sivile. Anti-israelske arabiske 
opptøyer har også oppstått over hele Israel, 
med tilhørende pogromer, lynsjinger og angrep 
på jødiske folk. Synagoger og eiendommer til 
israelske jøder har også blitt brannbombet og 
vandalisert.

Be om beskyttelse og at Israel som nasjon skal 
overleve. Be for en avgjørende seier over hennes 
fiender gjennom Guds mektige hånd, ifølge 5. 
Mosebok 33:29 “Salig er du, Israel! Hvem er som 
du, et folk som er frelst av Herren, Han som er 
skjoldet til din hjelp og sverdet som markerer din 
majestet. Dine fiender skal krype for deg, og du 
skal trampe ned deres høye steder.”

I Jesaja 62: 6 leser vi: “Jeg har satt opp vaktmenn 
på murene dine, Jerusalem; de skal aldri være 
stille , verken dag eller natt. Dere som påkaller 
Herren, unn dere ikke ro!”  Vi er disse vaktene 
som Herren talte om! La oss stå sammen i tro og 
be om fred for Jerusalem. Be om at Messias sin 
kropp, Israelske kirker og menigheter, skal være 

et lys for Israels folk! At de skal spre evangeliet og 
trøste de sårende og ensomme i disse tider, slik 
Herren selv instruerte oss i Jesaja 40: 1 "Trøst, 
trøst mitt folk, sier din Gud.»

Be også for teamet vårt i menigheten Beit Hallel 
som er ut på gatene til tross for rakettangrep 
og sirener, for å levere humanitær hjelp hjem 
til fattige og trengende, for å hjelpe dem 
med å takle disse vanskelige tider og for å gi 
oppmuntring og kjærlighet fra Yeshua (Jesus) til 
de som er i frykt i disse tider

Med denne krigen i Israel har antisemittisme 
skutt i været over hele verden, og det jødiske 
folket blir målet for de som hater Israel og 
Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob. Be om 
at dette bedraget brytes, og at de som hater det 
jødiske folk og Israel, vil omvende seg til Gud og 
omfavne sannheten i Guds ord når det gjelder 
Israel.

5. Mosebok 7: 7-8 : Ikke fordi dere var større enn 
alle andre folk var det at Herren hadde dere kjær 
og utvalgte dere – for dere var de minste av alle 
folkene –men fordi Herren elsker dere, og fordi 
Han ville holde den ed Han hadde sverget deres 
fedre, har Herren ført dere ut med mektig hånd 
og løst dere ut fra slavehuset, fra egypterkongen 
faraos hånd. 

Den politiske situasjonen i Israel er full av uro. 
Ledelsen har ikke klart å etablere en stabil 
koalisjonsregjering, med resultatene som en ny 
valgrunde, den 6. på litt over 2 år, ser ut til å være 
i horisonten.

Be for Israels ledere at de må stå sammen 
for landets beste, og at det vil bli dannet en 
gudfryktig og etisk regjeringskoalisjon, som vil 
gjøre det mulig for Israel å bo i sikkerhet, til å 
blomstre og virkelig være et lys for nasjonene.

Be om beskyttelse for Israel

Av  Pa s t o r  I s ra e l  P o c h t a r, 
A s h d o d  I s ra e l .

לארשי לע הנגהל ללפתה

/ISRAEL
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«Den grønne prinsen», sønn av en Hamas leder 
i Nablus, som skiftet side i konflikten sa i et in-
tervju med israelsk TV at «Hamas må stilles for 
retten for å ha ledet hele befolkningen i Gasa 
inn på et blodig spor»

DET HAR ALDRI EKSISTERT NOEN 
SELVSTENDIG STAT MED NAVNET 
PALESTINA 
Det var et navn som ble gitt på det 
opprinnelige «Jødeland» av den romerske 
keiser Hadrian, som hadde sett seg lei på 
at jødene ikke ville underordne seg det 
romerske imperiet og dets gudsforståelse. 

Han «omdøpte» landet i 134 e.Kr. etter 
jødenes gamle erkefiende, filisterne. Fra da 
av ble navnet hengede ved dette området 
under de forskjellige «okkupantene» fram 
til landet ble en selvstendig stat i 1948 og 
fikk navnet Israel. Både jøder og arabere 
ble kalt palestinere før 1948 og det som 
idag heter «Jerusalem Post» het tidligere 
«The Palestine Post».  

Dette området var en del av det Tyrkiske 
imperiet fra 1517 til 1917 sammen med 
andre land som fikk selvstendighet fra 
1922 og utover. (Egypt/1922, Jordan/1946, 
Syria/1946, Libanon/1943). Da Israel ble 
proklamert selvstendig stat ble området 
invadert av den egyptiske arme’ med 
bistand fra Sudan, armeer fra Jordan og 
Irak, Syria og Libanon. Lokale arabere fikk 
ordre om å forlate boligene sine for et kort 
tid slik at disse armeene kunne få fullføre 
jobben med å «kaste jødene på sjøen.» 
Dette greide de ikke, men i stedet skapte de 
et forferdelig flyktningeproblem som ingen 
av dem siden har tatt ansvaret for. Disse 

flyktningene kalles palestinere fordi at de 
ble flyktninger mens dette var det offisielle 
navnet på området. Noen av dem krysset 
grensene til nabolandene, mens andre slo 
seg ned i flyktningeleire i områder som ble 
kontrollert enten av Egypt (Gasa stripen) 
eller Jordan (Judea og Samaria). Disse 
flyktningene fikk aldri statsborgerstatus i 
noen av de landene som de hadde flyktet 
til. Ettersom de hadde definert seg selv som 
fiender av den jødiske staten var det heller 
aldri aktuelt å la dem komme tilbake.                                     

DET ER IKKE BARE ARABERE SOM 
ER FLYKTNINGER 
Da jøder kom til dette området i 
«immigrasjonsbølger» mot slutten av 
1800-tallet, så var det som flyktninger fra 
Øst-Europa. Fra 1930 og utover kom de 
som flyktninger fra nazistenes Europa. 
Etter at Israel fikk selvstendighet kom de 
som flyktninger fra arabiske land. De kom 
uten formue, uten å kunne landets språk 
og møtte store utfordringer i møte med 
andre jøder som kom fra helt forskjellige 
jødiske kulturer. Til tross for at de alle var 
flyktninger har det ikke vært noen tilfeller 
av at jøder har hevnet seg på innbyggere 
i land de har måttet flykte fra ved 
terroraksjoner av noe slag. De som flyktet 

Historisk blikk på konflikten
I vestlig media er Israel ig jen i fokus som «aggresiv undertrykker av det 
palestinske folk»......men i Gasa synger de «Seieren er vår, seieren er vår! 
Vi har vunnet, seieren er vår!»
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fra arabiske land har dessuten ikke hatt 
noen mulighet for å vende tilbake. Boliger 
og inventar har blitt overtatt av andre, 
synagoger har blitt ødelagt eller omgjort til 
annet bruk og graver har blitt skjendet.                                             

FLYKTNINGER HAR SOM REGEL 
STORE PROBLEMER MED Å 
FINNE SEG TIL RETTE I SINE NYE 
OMGIVELSER, men barn og barnebarn 
av flyktninger blir som regel en naturlig del 
av sitt nye hjemland. Dersom de hadde fått 
muligheten til å flytte tilbake til det landet 
hvor foreldre og besteforeldre kom fra så 
hadde de møtt like store utfordringer som 
flyktninger har i møte med nye omgivelser. 
Det er noe av grunnen til at flyktninger 
som regel ikke har flyktningestatus utover 
en generasjon. Når det gjelder palestinske 
flyktninger så blir de behandlet som en 
særgruppe og har flyktningestatus i 3 og 4 
generasjoner etter at de opprinnelig rømte.   

Krigen i 1967 resulterte i flere flyktninger. 
Denne gangen gjaldt det områder som 
siden krigen i 1948 hadde blitt administrert 
enten av Egypt eller Jordan. Heller ikke 
denne gangen tok araberlandene ansvar.

Man vil aldri forstå det palestinske 

flyktningeproblemet dersom man ikke 
forstår oppbygningen av det arabiske 
samfunnet i stammer og familieklaner 
knyttet opp til områder. Ingen stamme 
er villig til å avgi land til andre stammer 
og dermed er situasjonen fastlåst. Fred 
i bytte for land fungerer heller ikke 
som løsning ut ifra denne realiteten.                                                                                                                              
For muslimer er det en åndelig forpliktelse 
at landområder legges inn under 
koranens gud. Dersom en person dør 
i forbindelse med «jihad», hellig krig, 
så er vedkommende garantert et bedre 
liv etter døden. Dette er årsaken til at 
flyktningebarn fra de begynner å snakke 
systematisk læres opp til at det beste man 
kan foreta seg i livet er å dø som «shahid», 
martyr. Alle som dør i forbindelse med 
aksjoner mot Israel er «shahider». Det 
gjelder også de som blir drept når Israel 
«svarer» med raketter.   (Uth.Red)                        

Mennesker, såvel som 
mellommenneskelige problemer, har 
en fysisk, sjelelig og åndelig dimensjon. 
Problemets «rot» befinner seg på ett 
plan og får konsekvenser for de to andre. 
Dersom man vil finne løsningen på 
problemet så må man behandle «rota».

«Dette bildet er ett av 12 bilder som er en 
del av en kampanje på israelsk TV. De viser 

israelske arabere og jøder som jobber sammen. 
Jeg tok bilder av skjermen og spurte min 

israelskfødte mann hvem som var jøde av de to 
idet jeg holdt fingeren over navnene. Han tok 

feil i nesten halvparten av tilfellene»

a v  E l i n  C l a u s e n  E l k o u b y,
I s ra e l

/ISRAEL
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På grunn av Corona restriksjoner måtte vi avlyse 
bønneskole modul 3 i fjor. Nå prøver vi på nytt!  I tillegg 
til bønnesenterets egne folk blir Leif Bråthen fra UIO 
Borgen med oss. Vi ber om sterke dager i Guds nærvær 
med lovprisning, fellesskap, undervisning og forbønn. 

TEMAER SOM KOMMER TIL Å BERØRES ER: 
Grunnleggende om forbønn • Presteskapet • Moses som 
forbeder • Vekkelsesbønnen • Bønnen og det profetiske 
• Vekkelser som startet i bønn • Bønnens hus • Bønn og 
faste • Bønnebyrder • Bønnesvar • Utholdende bønn • 
Befrielse • Bønn og åndskamp • Bønn i Ånden • Bønn 
i tunger • Bønn for syke • Vår posisjon, mandat og 
autoritet som forbedere • Bibelsk grunnlag for tilbedelse 
• Hvordan ser tilbedelse ut i Det Gamle Testamentet 
• Hvordan ser tilbedelse ut i Det Nye Testamentet • 
Prinsipper for tilbedelse • Hva har dette å si for vår 
tilbedelse i dag? • Med Himmelen som modell for vår 
lovsang • Lovsangens plass i bønnen •

Se hjemmesiden vår (www.nordicmission.org) eller 
ring resepsjonen (74095051) for påmelding og mer 
informasjon.

Nærmere
BØNNESKOLE MODUL 3 PÅ 
BØNNESENTERET

Hjertelig velkommen

DETTE KAN FORANDRE SEG OM SMITTESITUASJONEN FORBEDRER SEG. SNAKK GJERNE MED OSS OM DETTE NÅR DU BESTILLER ROM.
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REISERUTE
20. JUNI Sommer i Salem Haakon Fagervik

20. JUNI Mandal 
SENTRUMSKIRKEN Haakon Fagervik 5.-8. JULI

Lista 
VISJON NORGES 
SOMMERKONFERANSE

Haakon Fagervik

NORDIC HARVEST MISSION
www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736

Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger
Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

777789 Kontonr.  4534.28.12736
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ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!
 74 09 51 51  forbonn@nordicmission.org  www.nordicmission.org

S e i e r s ra p p o r t e r  f ra  f o rb ø n n s t j e n e s t e n

GUD SVARER BØNN!

Kvinne ba om forbønn for en 
mann med kreftsvulst i urinblæra. 
Etter en ny undersøkelse er det 

konstatert at svulsten er borte og 
det er heller ingen spredning! 

Dame med kreft som vi har bedt for, er 
kreftfri nå! 

Mann som var plaget med sårhet, hevelse og smerter i 
munnen er blitt frisk etter forbønn! 


