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Jeg er vokst opp med søndagsskole og 
fadervår, velsignelse og salmevers på 
skolen. Bibelhistorie var obligatorisk og 
nydelig fremstilt. De fleste ble døpt og 
konfirmert i kirken.

Kristne verdier var dypt forankret i 
folkesjelen selv om det nok da også var 
relativt langt mellom mennesker som 
ville betegne seg som personlig kristne. 
Det var sjelden å høre banneord på 
TV og seksualiserte innslag hadde høy 
aldersgrense og sen sendetid om det i 
det hele tatt ble tillatt. Den Kristne tro 
og etikk har preget samfunnet. 

De siste årene har vi opplevd at 
samfunnet har forandret seg i rekordfart. 
Mange tradisjonelt kristne verdier er 
blitt fortrengt. Samfunnet har sugd til 
seg alternativ etikk, kjønnsdefinisjoner, 
familievarianter med mer. Det har 
nesten vært en slags «vekkelse».  Masser 
har blitt berørt og undervisning i skoler 
og lovgivning har fulgt etter. Mange 

kirker også. En relativ sakte men sterk 
verdslig vekkelse har bredt seg langt inn 
i tradisjonelt bibeltro og konservative 
kirkesamfunn. Verden lekker kraftig 
og det kan virke som at kristenheten 
er ganske lett påvirkelig. Hjerter er 
lett påvirkelige. Kanskje ekstra hos 
oss kristne, der omsorg for utstøtte 
og folk som lider har så høy verdi. Når 
sannheten og kjærligheten rives fra 
hverandre mister vi kraften i dem begge 
og det kommer en sterk spenning i 
et hjerte som ønsker å være tro mot 
sannheten og elske den til den miste 
bokstav og samtidig ikke slå verken 
en selv eller noen andre i hjel med den 
bokstaven vi elsker.

Gud sendte ikke sin sønn til verden for å 
dømme, han sender heller ikke oss med 
det oppdraget.

Spenningen i møte med et 
kjælighetsbegrep som har slitt seg løs fra 
sannheten slik som Bibelen formidler 

den bærer med seg en stor smerte i 
enhver omsorgsfull bibeltroende.
Det ER et enormt spenn mellom Guds 
fantastiske rike og den verden vi lever 
i. Vi lever i begge verdener. Vi er kalt 
til det. Ingen skal få rive oss ut av Guds 
fantastiske nærvær. Ingen skal få oss 
til å trekke oss unna kjærligheten til 
menneskene i den verden vi lever i. 
Vi skal få være nær verden med det 
Gudsnærværet som er blitt vår skatt.  
Det dobbelte kjælighetsbudet samler 
denne sterke virkeligheten: Du skal elske 
Herren din Gud av all din sjel 
og all din kraft og all 
din forstand og din 
neste som deg 
selv.

Å leve i to verdener

/ LEDER
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Du verden for en opplevelse det var å 
få være med på den store konferansen i 
Telenor Arena i slutten av Juni. Jeg fikk 
den gleden å være med på leder-dagene 
som var i forkant av selve konferansen 
samt å være en del av bønneteamet 
under selve konferansedagen.

STØRSTE KRISTNE SAMLING I 
NORGE PÅ ÅRTIDER 
Jeg tror det må være minst 50 år 
siden så mange har vært samlet på 
et og samme kristne møte i Norge. Å 
se tusenvis av unge mennesker delta 
i lovsangen, lytte oppmerksom til 

Ca.10000 samlet på The Send, Telenor Arena. FOTO: The Send
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forkynnelsen, springe fram på kall og 
utfordringer, var enormt sterkt.

The Send handler mye om å sende 
ut arbeidere til innhøstningen for 
Guds rike i denne tiden. Slik var 
forkynnelsen, utfordrende og skarp, 
noe unge mennesker liker. Jeg husker 

selv så godt hvordan 
misjonsforkynnelse 
utfordret meg som 
ung, og forsterket 
kallet mitt til å gå 
ut med evangeliet. 
I etterkant er det 
hundrevis som har 

gitt løfter til Gud om å gi seg til heltid 
eller deltids tjeneste for misjon og 
evangelisering. Her ser vi aller sterkest 
frukten av The Send, og at det i tillegg 
var til sterk fornyelse for så mange av oss 
som var med der.

ENCOUNTERKVELD I TEMPLET

For en herlig samling det ble når gjengen 
fra Encounterfestivalen inviterte til 
samling i Frelsesarmeens Tempel i 
Oslo. Jeg undres hvor mange vil komme 
her, når det var samtidige samlinger 
i Storsalen og Misjonssalen. Og så 
strømmet folket på, alt av ekstrastoler 
ble tatt i bruk. Templet var pakket med 
unge voksne, og mange kjente ansikter 
fra Encounterfestivalen i Levanger var 
igjen på plass til en fantastisk samling 
med et sterkt Gudsnærvær som preget 
hele møtet. Linn-Cathrine Berg og 
Anders Skarpsno sammen med dyktige 
musikere og sangere sto for lovsangen 
som var sterk og salvet av den 

Hellige Ånd. 

For meg var det sterkt å se hva 
Enconterfestivalen har betydd for så 
mange, det lover godt for tiden framover 
med unge mennesker som kjenner på 
en tilknytning til Bønnesenteret og 
Encounter framover. Min bønn er at 
unge mennesker også fra vårt miljø 
skal kjenne på kallet til å tjene Jesus for 
resten av sitt liv. Min største lykke i dag 
er at jeg svarte ja til Guds kall som en 
ung gutt og har fått tjene Ham hele livet. 
For en nåde!!

/ OSLO

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

«THE SEND 
HANDLER MYE 
OM Å SENDE UT 
ARBEIDERE TIL 
INNHØSTNINGEN 
FOR GUDS RIKE I 
DENNE TIDEN»

Encounter-samling i Tempelet
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Etter The Send var vi sammen til en bønnesamling for 
Helgeland på det gamle forsamlingshuset på øya som 
heter Valhall. «Bønn for Helgeland» er et bønneinitiativ 
som kristne fra forskjellige menigheter har samlet 
seg rundt der denne delen av vårt land blir løftet opp. 
Helgelandspresten Petter Dass som var født i Herøy 
ikke langt fra mitt hjemsted hadde en bønn han stedig 
ba: «Måtte Helgeland blive et Helligt land». Denne 
bønnen går igjen når vi ber om vekkelse og nytt liv 
over stedene rundt oss på Helgeland. Selv om mange 
var av sted på ferie var vi en fin gjeng samlet som delte 
Guds ord sang lovsanger og ba til Gud. For meg var 
det spesielt at det skjedde på Seløya ,og ikke minst at 
det skjedde på Valhall der jeg har brukt mye tid av min 
barndom på barnemøter, søndagskolefester og kristne 
samlinger ellers. «Måtte Helgeland blive et Helligt 
land.»

TIL SØRLANDET 
I slutten av juni og begynnelsen av juli besøkte jeg 
Sørlandet for forskjellige sommermøter. Sommermøte 
i Menigheten Sentrum i Mandal og Sommer i Salem 
Kristiansand har jeg deltatt på noen år nå. Og det er 
alltid så fint å være sammen med disse kjære vennene 
der nede. Mye folk samles til disse møtene og mange 
søker forbønn på begge disse stedene.

I begynnelsen av juli dro jeg til Misjonskirken Arendal 
der jeg fikk være med på en flott sommerkveld med dåp 
av en mann som ble frelst på et fellesmøte jeg hadde 
i Stavanger for 35 år siden. Pakkfullt hus, herlig lovsang 
og mange til forbønn som ble møtt av Gud. Jeg dro så 
sammen med Alv og Margareta Magnus til Lista der vi 
deltok på Visjon Norge sitt Campmeeting. Her ble folk 
helbredet og frelst i teltet der vi samles og Guds ord 
gikk ut til titusenvis av hjem rundt i landet. Jeg regner 
med når jeg taler der så når jeg fram til flere enn jeg 
gjør gjennom min reisevirksomhet i Norge på et helt 
år. Det som gleder meg i det miljøet som er der er den 
streke troen på bønn. Dagene begynner med sterke 
bønnemøter som virkelig drar Guds nærvær ned over 
dagens samlinger.

HVERDAGEN PÅ SELØYA 
Som jeg skrev tidligere er ikke hele sommeren 
møter.  På Seløya får jeg fisket en del, selv om været 

denne sommeren har vært håpløst. Jeg får også møte 
de kristne i Herøy privat og er med på Gudstjenester og 
besøker Omsorgsenteret i Herøy der jeg synger, holder 
andakt og samtaler med de gamle og syke. Det som er 
så flott der ute er å møte gleden over at jeg kommer 
blant de som jobber der på Omsorgsenteret. Jeg synes 
alltid det er så sterkt å være der å få oppmuntre og 
skape håp og be for de som er i livets avslutning.

Rike sommermøter
Midt på sommeren prøver jeg å få til noen uker på Seløya mitt 
barndomssted og har det som utgangspunkt for mine reiser på denne tiden.

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

/ HAAKONS REISER

Ueren biter på Seløya

Noen av bønnegjengen samlet på Seløya
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Lederen for vårt arbeide i Zambia Benjamin 
Sakala forteller at Gud har åpnet nye dører for 
han i flere fengsler i Zambia. Han forteller at i 
et av fengslene var det så kaldt og rått at en av 
fangene døde. Vi fikk være med å hjelpe ved 
å sende penger til varme klær og ulltepper til 
fangene. Zambia ligger på et høydeplatå og 
det kan være kaldt om nettene.

Benjamin er aktiv i tjenesten i fengslene. Han 
forteller bl.a. om far til en pastorvenn som 
sitter inne for drap som han har fått lov å 

møte å dele evangeliet med.

EN LITEN RAPPORT FRA PASTOR 
BENJAMIN 
God ettermiddag pastor Leif.  Sammen med 
meg mottar fengselspresten dagligvarer til 
fangene i fengselet.  Vi avtalte å møtes i byen 
der vi kjøpte matvarer og vaskepulver etc. Vi 
kjøpte også varmt undertøy de kan ha under 
fengselsfrakken. For bare en uke siden besøkte 
Zambias president anlegget og ga hver fange 
2 tepper og en enkelt madrass. Jeg ble rådet til 

å kjøpe matolje, salt, såpe, vaselin, silkepapir 
og noen joggesko. Vi fikk også råd om å kjøpe 
bibler ettersom vi fikk vite at mange der leser 
mye i Bibelen. Fengselspresten har virkelig 
satt stor pris på gaven. Å ta bilder inne er 
begrenset av sikkerhetsgrunner, men vi fikk 
anledning   til å ha møte og dele evangeliet og 
gi gaver. Bl.a. møtte til to politifolk, den ene 
dømt på livstid, den andre dømt til døden. Jeg 
delte fra Romerbrevet 8 v1 med dem. Andre 
vi møtte sonte henholdsvis 12, 40 og 60 års 
dommer.

Nye dører åpnet!
/ ZAMBIA

S Å  E R  D E T 
D A  I N G E N 
F O R D Ø M M E L S E 
F O R  D E M  S O M  E R  I 
K R I S T U S  J E S U S .
R O M  8 . 1
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Det gjorde jeg og det var sterkt. Sterkt 
å be sammen for Ukraina sammen med 
Ukrainere på Ukrainsk jord.  Det kom 
også ledere fra øst og var sammen med 
oss. De arbeider ca. 5 mil fra krigen. En av 
pastorene der fikk rutene i huset knust av 
splinter samme dagen, og nå nettopp ble 
en av mennene såret av et granatangrep 
mens de hadde husgruppe hjemme. Det 
har kommet ca. 60 000 flykninger til byen 
Kryvyi Rih. 

De forteller forferdelige historier som 
folket opplever som kommer fra krigen. 
En familie gjemte seg i kjelleren under 
voldsomt bombardement og på kvelden 
kom fulle russiske soldater og jaget dem 
ut og stilte dem på kne og skjøt rett over 
hodene på dem.

De forteller om kvinner som dypper 
klærne sine i kumøkk og tar dem på seg 
for å støte fra seg russiske soldater som 
er på «Jakt». Mange er traumatisert og vil 

På besøk i Ukraina
Så har jeg vært på min første tur til Ukraina 
siden krigen startet. Jeg lovet på tro og ære 
at jeg ikke skulle dra til de områdene krigen 
herjer. Det var ikke derfor jeg dro heller. Jeg 
ville møte folkene vi har samarbeidet med i 30 
år.

Et land i krig
Alle rutene på togene er tapet for å minske skader ved eksplosjoner
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bo i kjellere og får angst hver gang de hører lyden av 
sirener eller fly.   

Selv om jeg var i «fredelige områder i Ukraina på 
mitt besøk må jeg innrømme at det er rart når 
flyalarm ene går og du vet at det ikke er øvelse. Det 
er unntakstilstand og portforbud fra kl 23.00.  Det 
er egentlig ingen trygge steder i Ukraina nå. Kort tid 
etter jeg hadde reist rammet flere raketter Vynnitsa og 
flere mistet livet. Den byen besøkte jeg mens jeg var i 
Ukraina nå. Det er «storbyen» i det området vi driver 
vårt arbeid.

DE REISER TIL KRIGSOMRÅDENE MED 
MAT OG HJELP 
Flere av de vi har samarbeidet med i mange år 
reiser med matpakker til Øst. Vi får hjelpe til med å 
finansiere både maten og transporten.  

Vladimir Kuzmych som vi støtter, reiser hele tiden de 
260 milene t/r fra Stebnic til Øst Ukraina med 2 tonn 
mat i bilen. Nå kom han akkurat fra Donbass og han 
sier de må sove med to puter over hodet på grunn 
av sirener og lyden av skudd og smell. De besøker 
både militærposter og landsbyer som de får vite har 

lite mat. Han har både hjelm og skuddsikker vest. 
Han er ikke redd, han sier han kommer til å overleve 
uansett, enten på jorden eller i himmelen. For noen 
dager siden sendte han bilde der de spiste kirsebær 
i Donbass. Noen sier til han: «Hvordan kan du være 
så glad når det er en forferdelig krig?» Han svarer: « 
hvordan kan jeg trøste deg hvis jeg går rundt og er trist.» 
Vladimir forteller om et ektepar som kom kjørende 
ut fra krigsområdet til et mottak der de var. Kona 
gikk inn, men mannen ble sittende i bilen. Han var 
totalt traumatisert. Han snakket ut i tomme luften. 
Når Vladimir gikk bort til han begynte han å fortelle 

/ UKRAINA

Av  L e i f  J

Menigheten i Zhmerinka ferdig med å pakke tusen matpakker Sterkt å møte menigheten i Zhmerinka

›››

Masse behov for forbønn.En anlytiker som var på 
møte mente at ca 80% av de som ble bedt for 

opplevde en berøring av Gud
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at han akkurat var ferdig med å pusse opp huset og 
hadde gjort alt klart for å flytte inn. Han hadde også 
montert en ny flott peis. Nå var det ingenting igjen. Alt 
var bombet i stykker. Han hadde vært og lett i ruinene, 
men ikke engang peisen kunne han finne. Han og kona 
hadde mistet alt.

Vladimir forteller at han gikk bort til han og hold 
rundt han og spurte om han fikk lov til å be for han.  

Mens han ba kom det lys i øynene til mannen og en 
antydning til et lite smil: «Men vi skal bygge opp igjen 
utbrøt han!» Håpet var tent på nytt. 

Jeg er så glad at vi har kontakt med mennesker som 
hjelper med mer enn bare mat og klær.  Både Vladimir 
og Jura med alle sine kontakter er fantastiske til å 
formidle det håpet som finnes i Jesus Kristus. Over 
alt der de kommer møter de en enorm åpenhet for 

evangeliet.

Vi støtter nå jevnlig både 
Vladimir og Jura sine turer med 
matpakker til de krigsrammede 
områdene. 

SOLDATER OPPLEVER 
GUDS BESKYTTELSE 
Sønnen til Lena og Jura, Mark, var 
jo blant soldatene som overgav 
seg i stålverket i Mariupol. Nå 
vet foreldrene ikke hvor han er, 
men sannsynligvis er han i en 
fangeleir i det Russisk okkuperte 
Donbass. Han var grense soldat 
når de ble presset til å søke tilflukt 
i stålverket Azovstal. Det er en 
stor belasting for foreldrene å leve 

med denne usikkerheten. De er enormt takknemlige 
for forbønn. 

Så er det fantastisk å høre historiene som kristne 
soldater forteller om Guds beskyttelse.

Mark har fortalt om hvordan missiler hat truffet nært 
han, men ikke rammet han, flere ganger. En gang 
mens han var i skyttergravene kjente han så sterkt på 
at de måtte komme seg unna. Han prøvde å få troppen 
sin med, men flere av dem var lammet av frykt. Til 
slutt måtte han bare flykte sammen med noen få 
andre. Kort etter falt raketter der de hadde stått. Flere 
i troppen hans omkom da.

Jura fortalte meg om en gutt som var med i forsvaret 
av Mariupol. De var ti personer igjen og måtte overgi 
seg. De Russiske soldatene tvang dem inn i en garasje 
og kastet granater inn. Etterpå skjøt de på dem mens 
de lå der. Far til denne 
gutten er pastor og 
han og menigheten 
ba intenst for gutten. 
Gutten forteller at han 
våknet til liv sammen 
med en av kameratene. 
Så klarte de å gå i flere 
mil mot Ukrainask 

Haakon og jeg fikk være med å feire 18 årsdagen til Mark 
for noen år siden. Nå er han i russisk fangenskap

O V E R  A LT  D E R  D E 
K O M M E R  M Ø T E R 
D E  E N  E N O R M 
Å P E N H E T  F O R 
E VA N G E L I E T
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kontrollert område før de ble fanget av Russerne på 
nytt. Etter en tid ble de sluppet fri fra fangenskap 
gjennom fangeutveksling. Gutten som heter 
German kom hjem og døpte seg og er nå hjemme 
hos foreldrene. Flere av soldatene sier ikke glem å 
be for oss!

HJELPESENDINGSLAGERET I 
ZHMERINKA 
Også våre folk i Zhmerinka har virkelig trådd 
til. Det er ca. 15 000 flykninger der nå i en by 
på ca. 30 000 mennesker.  Jeg hadde møte med 
Inna Volodymyrska som er kristadministrasjons 
leder for fylket. Hun var enormt glad for Jura 
og menigheten Håpets kilde. Hun sa at han var 

Gudsendt. Hun var enormt takknemlig 
for Nordic og hjelpesendingene. Jeg 
var nede på lageret i sentrum som en 
forretningsmann i byen har stilt gratis til 
disposisjon. Her er det samarbeid mellom 
kommunen og menigheten. Det er et flott 
lokale med masse varer jeg kunne kjenne 
igjen både fra Levanger og «Giving 
Hands.» Sykehussengene fra sykehuset i 
Levanger var allerede levert til sykehuset 
og det er stadig behov for disse da det er 
mange sårede soldater. Mange rullestoler 
er også levert ut. Behovet er stort spesielt 

for sammenleggbare rullestoler. Den dagen jeg var 
der delte de ut sengetøy til flykningene. De forteller 
om ressurssterke mennesker som har mistet alt 
og som skammer seg for å gå på «sosialen» for å få 
hjelp. Det er sterkt å høre historier om mennesker 
de kommer i prat med, bla et par som viste seg 
å være psykologer og som nå lette etter klær. De 
begynte straks å hjelpe til på det kommunale 
senteret, der de har en avdeling for barn som har 
opplevd traumer.  

 
BØNN FOR UKRAINSK JORD 
En av dagene jeg besøkte Ukraina hadde vi 
bønnedag på bønnesenteret i Olegseivika. Dagen 

før så jeg sterkt inni meg et bilde av en glasskål 
fylt med Ukrainsk jord. Jeg så at vi i bønn tømte 
olje over jorden. Jeg så at oljen var som svar på det 
Ukrainske folkets ydmyke bønn for landet og at 
Han ville helbrede deres land. De kom med jord i 
glassbolle og en halvfull flaske olivenolje, men jeg 
kjente tydelig at vi måtte ha en full flaske. Da kom 
de med en full flaske solsikkeolje som vi i fellesskap 
tømte over den tørre jorden. All oljen ble trukket 
opp i jorden. Mens vi bad utbrøt Bokholderen i 
menigheten: «Kjenner dere duften? Det dufter 
renhet! Og jeg som ikke har luktesans kan kjenne 
lukten!» Utbrøt hun.  Jeg og flere gikk frem til 
skålen og luktet. Det luktet ingenting. Senere på 

Vi helte olje over Ukrainsk jord 

Parken utenfor sykehjemmet vårt blir 
bare mer og mer vakker!

D E T  B L E  E T  S T E R K T  T E G N  F O R  O S S 
A T  G U D  V I L  H E L B R E D E  L A N D E T !
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dagen gikk jeg inn i bønnerommet og luktet på skålen 
med jord. Da luktet det søtt og rent!  Det ble et sterkt 
tegn for oss at Gud vil helbrede landet!

RUNDE MED MAMMA TANYA 
En av dagene fikk jeg være med mamma Tanya på en 
av hennes mange runder for å hjelpe fattige familier. 
Det er fantastisk å se hvor mange mennesker hun 
hjelper og gir nytt håp til! Så flott også å se hvor mye 
hjelpesendingene fra Norge er synlige i forskjellige 
hjem.

Når Tanya tok oss med til hjelpesendingslageret i 
sentrum, møtte hun en familie hun ikke hadde vært 
hos før. Deres høyeste ønske var å få tak i en rullestol 
til deres handicappede sønn og få sin egen Bibel. 
Rullestolen fikk de der og da, og bibelen fikk de da 
vi besøkte dem litt senere på dagen. Det var et sterkt 
øyeblikk! Det er så flott å se hvor mange menneske 
Tanya har kontakt med. Hun sier selv: «Det er Gud som 
har gjort dette i meg. Nå kan jeg snakke med alle folk. 
Før var jeg blyg og snakket lite med folk! Hun er en av 
dem Gud har reist opp for å bringe Guds kjærlighet til 
folket.

Folk i menigheten i Zhmerinka i full gang med å pakke matpakkerDet de ønsket seg var en rullestol og en Bibel

Bibelgruppe i en av landsbyene 
Ukrainerne har gjenerobret fra Russerne

Maten når frem! Modige helter jobber med livet som innsats

Av  L e i f  J
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Opptak fra undervisning farshjertekonferansen 
Elsket, som ble gjennomført på bønnesenteret 
i Levanger i mars 2022, med blant andre James 
Jordan og Unni og Olav Slåtten.

Opptakene leveres som som en ZIP-fil (på 390 MB), 
som du lagrer og pakker ut før du kan spille av.

(Det er enklest å få pakket ut på en PC/Mac.)

Innholder:
• 7 stk. MP3-filer med opptak av de ulike sesjonene

Merk: Det er ikke opptak fra torsdagen (kun fredag 
til søndag), dessuten har store deler av opptaket 
fra fredag morgen har dessverre ikke så god lyd. 
(Litt skurring, men fullt hørbart det som blir sagt.) 
I tillegg er det litt plagsom skurring 4-6 minutt ut i 
opptaket fra fredag ettermiddag. Derfor er prisen 
satt såpass lavt.

ELSKET: DIGITAL NEDLASTING

Vladimir Kuzmych. En mann 
full av tro og glede.

NYLIG MELDING FRA VLADIMIR 
Hei Leif og alle våre venner i Nordic Mission! 
Tusen takk for et fruktbart samarbeid! I 
dag fikk vi en melding fra våre partnere 
som vi samarbeider med fra Mykolaiv- og 
Kherson-regionene om hjelp. Det er mange 
mennesker igjen i mange landsbyer som 
allerede er frigjort fra okkupasjonen. Blant 
dem er det også lærere, hvorav de fleste ikke 
forlot hjemmene sine. Vanskelig økonomisk 
situasjon, stengte butikker, mangel på mat. 
Vi blir bedt om å hjelpe til med 360 mat 
pakker. Det vil være anledning til å tjene med 
forkynnelse av evangeliet, bønn og mat hjelp. 
Hvis dere har en mulighet, vil vi sette pris på 
hjelp fra dere. En mat pakke koster $10, Takk 
og velsigne deg!!!

Maten når frem! Modige helter jobber med livet som innsats
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En dyrebar skatt og arv som jeg har fått bære med meg 
fra unge dager er den enkle troen på Bibelen som Guds 
ord. Min bibelskole fra den tiden var Ansgarskolen med 
Ingulf Diesen som rektor. Ingulf var en ihuga forsvarer 
av Guds ord, han løftet ofte bibelen opp og sa «du må 
ikke si at denne boken inneholder Guds ord, men at 
den ER Guds ord». I et program på Visjon Norge der 
Ingulf var gjest ble han spurt om han trodde på verbal-
inspirasjonen (at hvert ord i Bibelen er inspirert av 
Gud) hvorpå Ingulf svarte, «nei jeg tror på tøddel-
inspirasjonen, for Guds ord sier at ikke en tøddel (den 
minste prikk) skal forgå før alt er oppfylt». Når vi visste 

at Ingulf var en meget klok mann med en omfattende 
utdannelse på flere felt inngir det en beundring i en 
enkel bibelskoleelev sitt hjerte at denne kloke mannen 
har en slik en klippefast tro på Guds ord som GUDS 
ord. I en time ble han spurt, hva gjør du når du møter 
på ting i Bibelen som er vanskelig og som du ikke 
forstår. Da svarte han, da skylder jeg ikke på Bibelen 
,men heller på min forstand som ikke forstår alt ved 
Guds ord.
De siste års forskning og utgravninger i Israel bekrefter 
bare Bibelen igjen og igjen. Steder bekreftes så 
presist slik Bibelen beskriver, hendelser bekreftes, 

folkegrupper som Bibelen beskriver, men som har blitt 
avskrevet som ikke historiske blant forskere har de aller 
siste årene blitt funnet gjennom utgravninger og nye 
funn som er blitt gjort.  Igjen og igjen bekreftes bibelen 
i en presis nøyaktighet som er helt utrolig for mange.

ER BIBELEN GUDS ORD?
Jeg har lenge tenkt på måter å styrke troen på Bibelen 
blant kristne. Og i denne forbindelsen har jeg ivret for 
å få utgitt Ingulf Diesens bok «Er bibelen Guds ord». 
Nå har Hermon forlag utgitt den som en studiebok 
for bibelgrupper og enkeltkristne. Der øser Ingulf av 

Troen på Bibelen som Guds ord
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sin rike kunnskap og bruker sterke fakta som bevis på 
Guds ords sannhet. Blant mye annet retter han fokuset 
på Bibelens selvvitnesbyrd. Og hvordan Jesus selv 
bekrefter sannheten i det Gamle testamente. (Boken 
kan bestilles fra Bønnesenteret)

ALLTID NOEN NYTT Å FINNE I BIBELEN
Denne sommeren har jeg brukt mye tid i det Nye 
Testamentes brev, der Paulus blant annet øser av sin 
rike åpenbaring. Og for en velsignelse Guds ord er, 
stadig nytt. Selv om jeg har lest det tusen ganger før så 
er det stadig noen nytt som bringer en slik velsignelse 

til mitt liv som en gammel kristen.  Jesus sa «de ord 
jeg har talt til dere er Ånd og liv».  Her ligger den store 
forskjellen på annen litteratur og Guds hellige ord. Og 
på grunn av at ordet er Ånd og Liv er det et levende ord 
som stadig flyter til oss av Guds velsignelse.

KOMBINASJONEN BØNN OG BIBEL
Når vi gjør bibelesingen til en del av vårt bønneliv 
vil åpenbaringen fra Guds ord flyte til oss ved at den 
Hellige Ånd åpner ordet. En naturlig bønn når vi åpner 
bibelen vår er at Guds Ånd må åpne opp ordet for oss. 
Da blir det ofte slik at ordet berører våre hjerter på 

et dypt vis.  Der andre ikke finner noen skatter kan 
den som ber øse av rike skatter som treffer hjerte og 
sinn på en sterk måte. La troen på Bibelen som Guds 
ufeilbarlige ord prege ditt kristenliv og glede ditt hjerte. 
Verdens mest solgte bok er en skattekiste som aldri går 
tom gjennom et helt menneskeliv. Gled deg og fryd deg 
over Bibelen og la den berøre ditt liv på en dyp måte til 
å elske og ære din Far i himmelen

Hele Skr iften er innåndet av Gud ,  og den er nytt i g 
t i l  lærdom ,  t i l  overbev i sn ing ,  t i l  rettledn ing og t i l 

opplær ing i  rettferd ighet ,  for at Guds menneske skal 
bl i  satt  i  stand og godt utrustet t i l  all  god gjern ing .

2 . T i m . 3 , 1 6 - 1 7

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

/ UNDERVISNING
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Oversettelse av klassiker 
gis ut på Harvest Media
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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!

Glad kvinne forteller at 
gjentagende mareritt og nattsvette 

ble borte ved forbønn!

Mann med blodforgiftning ble bedre etter forbønn!

Kvinne takker for forbønn av rygg og hofte. Skulle 
egentlig opereres men trengte det ikke likevel! 
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REISERUTE
2. - 4. 
SEPT

Søgne 
MISJONSKIRKEN

Haakon Fagervik
Anders Skarpsno

8. SEPT Oslo 
JESUS CHURCH Haakon Fagervik

9. - 12 
 SEPT

Kirkenes
BØNNEKONFERANSE

Haakon Fagervik
Leif J

16.-18. 
SEPT

Levanger
BØNNEKONFERANSE 

23. - 25. 
SEPT

Kasfjord 
BAPTISTKIRKE Leif J

23. - 26. 
SEPT

Bømlo 
FELLESMØTER Haakon Fagervik

30. SEPT 
- 2 OKT  

Grimstad 
MORIA Leif J

30. SEPT 
- 3. OKT 

Froland 
MØTEHELG MISJONSKIRKEN Haakon Fagervik

2. OKT
Trondheim 
LOVSANGSFEST 
(SAMMEN FOR TRONDHEIM)

Anders Skarpsno

9. OKT Levanger 
FRIKIRKE Haakon Fagervik

28. - 30. 
OKT

Stavanger 
BØNNEHELG, MISJONSKIRKEN 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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