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SOLOPPGANG ! 
-Kjell Haltorp –

Rettferdighetens sol er på vei opp. Dette ordet i Mal. 4:2 «Men for dere som frykter 
mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe 
ut og hoppe som kalver» -  ble levende for meg angående 2020.
Menigheten hadde en «pangstart» på pinsefestens dag. Det kom et veldig himmelsk 
vær. Guds kjærlighet og ild ble tent i de første kristne. 3000 kom til tro og ble døpt 
i vann og Den Hellige Ånd samme dag. Det var mange jøder som var der for å feire 
pinsen. Senere leser vi om at hedningene, du og jeg, også fikk del i Guds nåde og 
frelse. Vi leser at offiseren Kornelius i den italienske hær ba mye og ga mye ifølge 
Guds Ord. Han hadde ingen kunnskap om å bli født på ny, d.v.s. å bli frelst. Der-
for kom en engel og åpenbarte seg for ham at han skulle hente Peter. Han kom og   
fortalte dem hvordan de skulle bli født på ny. Dette kan vi kalle «andre pinsedag», 
hvor de fikk oppleve alt dette på en dag. 
Når Gud startet så sterkt, så vil ikke «den siste runden» før Han kommer igjen bli 
svakere enn starten. Tvert imot, Gud vil gjøre og gjør store ting i verden i dag. Det 
har aldri vært en slik vekkelse som det vi opplever på kloden for øyeblikket. Asia,  
Afrika, Kina, Sør - Amerika osv. Til og med i Midtøsten med en så sterk muslimsk 
tro, har Gud begynt å bevege seg med kraft.
Siden krigen begynte i Syria har ti tusener tatt imot Jesus, under nød og forfølgelse. 
Dette  er unikt i denne regionen. I Israel sies det at mennesker kommer til tro på 
Messias hver dag. Evangeliet startet og hadde sin base i Israel og Midtøsten. Jeg 
tror at den største vekkelsen i menighetens historie, vil skje i de områder hvor     
ætten fra Abrahams 8 sønner bor.
Land som Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Egypt, Marokko, Algeri, Tunis m.fl. 
En utrolig spennende og profetisk tid vi lever i. Mens dette pågår har det aldri vært 
en slik forfølgelse av Guds menighet og så mange martyrer som nå.
Når solen er på vei opp blir evangeliets lys klarere, og Guds ild blir sterkere. 
Gjennom dette kommer forfølgelse og martyrium. Allikevel, Guds menighet går 
seirende igjennom.
Reach the Nations har arbeidet i Midtøsten i 25 år dette året. Vi gleder oss over 
driften av bibelskolen i Amman med 50 elever fra Irak, Syria, Egypt, Armenia og      
Jordan. Den er til stor velsignelse for menigheten som er involvert i arbeidet. Sølvi 
og Per K. Rønhovde er ansvarlige for driften av skolen.
Dette året starter vi også bibelskole i Kairo i Egypt med 60 elever. Flere av disse har 
muslimsk bakgrunn. Vi ønsker å utruste nye ledere som etter hvert vil plante me-
nigheter og bringe evangeliet til nasjonen. Jeg har også en drøm om at vi i slutten 
av året kan starte en bibelskole i Nasaret. Tyrkia, Irak og Syria spør også om vi kan 
starte bibelskole, så mulighetene er store.  
RTN sin visjon er å nå ut til nasjonene, styrke menigheter, starte bibelskoler og 
utruste folket til tjeneste for Herren. Ja, solen er på vei opp – det betyr frelse, hel-
bredelse og forløsning for mange mennesker som lever i mørke og dødsskyggens 
dal. Evangeliets lys om Jesus Kristus er vårt eneste håp. Tusen takk igjen til deg 
som gjør det mulig å nå ut til nasjonene. Uten din trofaste hjelp og forbønn, hadde 
vi ikke klart dette. I dette nye tiåret går vi videre og satser større enn noen gang. 
Sammen er vi sterke og bryter nytt land.



EVANGELISTENS COMEBACK
- Kjell Haltorp -

«Norsk vekkelseshistorie er preget av evangelister. Men i mange år har evangelist-
tjenesten havnet i baksetet i norske menigheter. Det vil en voksende gruppe unge 
evangelister gjøre noe med. Første helgen i januar var 150 deltakere samlet på 
Nasjonal Evangelistsamling i Bergen.» - Sitat Norge I Dag.

Jeg var så takknemlig over å få være sammen med disse unge, flotte lederne på 
denne konferansen. Dette er en ny «wake up call» til utrustning både for unge og 
eldre til å bli bevisstgjort i menneskefisking. Jesus sier selv i Markus 1,17: «Følg 
meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere» Det siste som brant i Jesus hjerte 
da han hadde friluftsmøte på oljeberget på Kristi himmelfartsdag, var følgende: 
Ap.gj 1:8 – «Dere skal få kraft når DHÅ kommer over dere til å være mine vitner i 
Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende.» Denne kraft er Guds kjærlig-
hets kraft som seirer over fryktens ånd. Vi kan derfor på en god og naturlig måte 
dele evangeliet med mennesker i hverdagen.
For meg å få være sammen med pastor Steinar Lofnes fra Jesusfellesskapet og de 
andre evangelistene, var en skikkelig oppmuntring. Det er en ny tid som spirer frem 
i vår nasjon, og evangelisttjenesten vil igjen blir løftet opp og blir anerkjent. 
Sitat Steinar Lofnes: «Det som gjør at vi driver med dette er fordi vi lengter etter at 
folk skal bli kjent med Jesus, og at landet vårt skal bli forandret å få vekkelse.»
Lofnes ønsker at undervisning om tjenestegavene skal bli sentralt. «Hvis vi skal nå 
verden, så trenger vi at Guds menighet reiser seg, og for at Guds menighet skal    
reise seg, så trenger vi at tjenestegavene kommer på plass.
Dette sier jeg et klart AMEN til.

Samlet: Nasjonal Evangelistsamling i Bergen samlet den eldste og de unge fremadstormend evangelis-
tene. Nå vil de se evangelisten gjøre comeback i Norge. Fra venstre: Kjell Haltorp (80), Jørgen 
Reinertsen (54), Eimund Skjæret (27), Steinar Lofnes (38), Richard Nordvoll (26), Mahlet Mazengia(24) 
og Daniel Haddal (32). Foto: Daniel Haddal



EN PROMILLE EVANGELISKE KRISTNE I POLEN
-Kjell Haltorp –

Det var en stor glede å komme for annen gang til Warszawa å møte pastorparet i 
KDW, en ganske nystartet menighet. Menigheten holder til i et bygg hvor også to 
andre menigheter oppholder seg.
Jan Christensen som driver et godt misjonsarbeid flere steder i verden, har fått gode 
kontakter i Warszawa. Med den bakgrunn fikk vi besøke denne menigheten igjen.
Den polske menighet er bare noen år gammel, og ut i fra pastorparets hjerte og 
visjon, har en spansk menighet også blitt startet. Den er under et år gammel. 
Også en ukrainsk menighet har startet opp. Her var det så flott å se alle de unge            
menneskene som hadde kommet til. Veldig mange av dem er studenter i byen, og 
her får de et åndelig hjem og blir styrket i troen.
Budskapet er å utruste de troende i menigheten til å vinne sine venner og na-
boer med evangeliet. Jan og jeg underviste på tre møter på søndag, så vi var ikke        
arbeidsledige. Alle vi møtte i området der vi var, fortalte oss at mulighetene er store 
for evangeliet i Polen.
Vi tror av hele vårt hjerte at Europa står foran en åndsutgytelse som er redningen 
for vår verdensdel. Gjennom våre forfedre har denne delen av verden blitt så velsig-
net av deres bønner.
Så godt å være sammen med deg Jan. Du er en trofast Herrens tjener.

   BØNNEKONFERANSE - HAUGESUND
             - Per K. Rønhovde -
8. - 12. Januar ble Bønnekonferansen i Haugesund avviklet. Denne gangen var vi 
samlet på hotell Maritim Hall i Haugesund. Så bra å kunne ha både møter, seminarer 
og bosted på samme sted. Seminarene på dagtid samlet ca. 300 mennekser, og på 
kveldene nesten dobblet antallet seg. 
Folk fra hele landet kom, også helt fra Finmark i nord, hvor ca. 20 personer tok 
turen til konferansen. Temaet for dagene var “Komme ditt rike “ - og vi som var til 
stede ble beriket med et sterkt Guds nærvær gjennom forkynnelse og tilbedelse/
bønn.
Moody Girgis fra Egypt, Jesse Karanja fra Kenya og Dennis Greenidge fra England 
forkynte sammen med mange av våre kjente norske forkynnere. 



Denne bønnekonferansen i januar hvert år, er nok kommet for å bli, og det ser ut 
som det bare øker i antall deltagere.
Sett av tid til å delta også i 2021 - annonse kommer bl. a. her i bladet.
En stor takk til Birger Wroldsen og Troens Ord som tør å satse for og bringe bønne-
folket sammen til en slik konferanse. Gud velsigne dere rikelig !



                 BIBELSKOLESTART I KAIRO - EGYPT
            - Per K. Rønhovde -

I løpet av mai vil RTN ha en intro uke i Kairo med tanke på oppstart av bibelskole i 
byen. Pastor Moody Girgis, pastor i Assemblies of God, vil være rektor/ansvarlig for 
skolen sammen med RTN.
Skolen vil starte opp for fullt til høsten med ca. 60 elever i alderen 20 - 35 år, også 
elever med muslimsk bakgrunn.
Bibelskolen vil være en uke pr. mnd, da med undervisning både på dagtid og på 
kvelden. Kjell Haltorp og Birger Wroldsen, sammen med mange andre lærere fra 
Norge og andre steder vil være med å undervise.
Dette er et nytt steg i RTN sin visjon om å starte bibelskoler i flere land i Midtøsten.
Gud beveger seg med hast i Midtøsten, og vi er så priviligert som blir gitt dette 
oppdraget. 

Egypt, 
Offisielt kalt Den arabiske 
republikk
Egypt, er et land i Nordøst-Afrika, 
og delvis i Midtøsten på grunn av 
den tilhørende Sinaihalvøya. 

Landet grenser mot Libya, Sudan, 
Gazastripen og Israel. 
I nord har landet kyststripe mot 
Middelhavet og i øst mot Røde-
havet. 
Hovedstad: Kairo 
Styreform: Republikk
Befolkning – Totalt: Rangert som 
nr. 15; 94 798 827 (2017)

Areal – Totalt – Vann: Rangert 
som nr. 30; 1 010 407,87 kvadrat-
kilometer; 0,6 %
Uavhengighet fra: Storbritannia; 
28. februar 1922
Bef.tetthet: 93,82 innb./kvadrat-
kilometer

Moody Girgis



            NY MEDARBEIDER I REACH THE NATIONS
               - Sølvi Rønhovde -

I bibelskolen i Amman, Jordan har RTN fått en ny heltids medarbeider. Maher 
Omeish er født og oppvokst i Amman og har vært aktiv i menigheten her siden 
ungdommen. Han er gift med Christin, som er fra Aleppo, Syria. Sammen har de to 
barn, Gloria på 10 år og Grace på 5 år.
Christin har vært og er vår faste tolk i bibelskolen. Maher har de siste 20 årene     
arbeidet for K.A.B.A. i Norge. (Kristent arbeid blandt arabere) Ved flere anledninger 
har familien vært i Norge med opphold i ca. 2 måneder. Etter hvert ble det vanskelig 
for flere med arabisk nasjonalitet å få visum til Norge, så K.A.B.A. flyttet sitt stuio til 
Kypros. Her har Maher frem til 31.12.2019 arbeidet med å bygge opp dette studioet.

Maher har vært sammen med oss i bibelskolen siden oppstarten høsten 2018, med 
unntak av de periodene han har vært borte på oppdrag på Kypros. Han er lovsangs
leder i menigheten, sitter i eldsterådet og er en hyrde i utrustning.
Den første dagen vi startet opp bibelskolen i 2018, hadde Maher kjørt Christin til 
skolen og var selv på vei ut på et annet ærend. Da taler Den Hellige Ånd til han: 
“Maher, snu ! Plassen din er her i klasserommet !” Denne opplevelsen ble et vende-
punkt i Maher`s liv. Han ble mer og mer engasjert i klassemiljøet, og Per og jeg er 
så takknemlige for hans tilstedeværelse.
I løpet av de siste par mnd. høsten 2019, opplevde Maher at DHÅ talte igjen og 
igjen om at tiden i K.A.B.A. var over. Han sa opp sin stilling i tro til Gud som hadde 
kalt han til å gå inn i arbeidet ved bibelskolen hundre prosent. 
Maher er mediamann, og han er allerede igang med å filme all undervisningen i 
klasserommet. Den skal redigeres og sendes til andre arabiske land som vi ikke kan 
nå i dag. Etterspørselen er allerde der, så til sommeren vil vi være klar til å sende 
undervisningen videre. Menigheten har et kamera som vi låner til vi får kjøpt et 
eget. Vi vil også lage programmer hvor folk forteller sine historier
Vær med og be for vår nye medarbeider og hans familie, at alt skal legge seg til 
rette både praktisk og økonomisk for fremtidige oppgaver i Reach the Nations.

Fra v:
Gloria
Grace
Maher 
Christin



       THE BATTLE OF EUROPE AND THE MIDDLE EAST
                    Konferanse Istanbul 26-29.02.20

Et av Reach the Nations sine fokus, er å inspirere og løfte opp  pastorer og ledere 
i Midtøsten og Balkan. I tillegg at de kan møtes og dele erfaringer og utfordringer, 
kan de ha fellesskap og bønn med og for hverandre.
Konferansen i Istanbul denne gangen var intet unntak. Vi samlet ca. 25 pastorer fra 
Tyrkia, noen også fra Jordan, Irak, Libanon, Israel, Albania og Makedonia. Noen ble 
desverre nektet visum til Tyrkia.
Fra Norge var det også en del tilreisende som er engasjert/interessert i misjon.
Håkon Fagervik, Dennis Greenidge, Birger Wroldsen og Kjell Haltorp stod sammen 
om arrangementet og var med og delte i samlingene.

Vi fikk et rikt innblikk i hva hver enkelt står i av utfordringer og velsignelser i de    
respektive landene. Selv om vi sjelden hører via media at Guds rike går frem på 
disse stedene, så er det akkurat det som skjer.
Gjennom lidelser og forfølgesler øker Guds kraft og velsignelser, mennesker blir 
frelst og helbredet. Gud kaller enkeltmennesker og par til tjeneste i denne regionen, 
og fler og fler kjenner dragningen til å være med på det Gud gjør blandt muslimer, 
og i ortodokse og katolske miljøer. 
I Albania, som tidligere bekjente seg som en ateistisk stat, er det idag frihet til å 
forkynne evangeliet, også på gatene.
Etter å ha lyttet til hva som skjer i landene i Midtøsten og på Balkan, skjønner vi 
at Gud har skrudd opp tempoet i hva som skjer og hvor fort ting skjer.  Dette vil vi 
være med på. Dørene er åpne som aldri før og vi kan ikke lenger sitte rolig å se på, 
men ta aktivt del i hva Gud gjør.
Vil du bli velsignet, så er du med å velsigner andre. Vi kan alle gjøre noe. Flere av 
pastorene i små menigheter i Tyrkia roper om hjelp. Om det er kortvarig eller lang-
varige opphold, så vil et besøk være til oppmuntring og hjelp for de som står aleine 
i frontlinjen for menneskers frelse i Tyrkia.
Din forbønn og økonomiske støtte vil hjelpe oss å nå hurtigere ut enn før.

Bønn for tyrkiske pastorer og ledere



           Brødrene samlet          Pastor Tonee og pastor Firas fra Irak 

      Vidar Aronsen  Christian Reme     Israel Pochtar
        Kinamisjon                   Manga misjon         Israel

        Vesna og Emil fra Makedonia                 Linda og Ardi fra Albania



Adele Hansen, Libanon, Sølvi og Per K Rønhovde, Jordan, Khalil Halaseh, Jordan

          VI VAR IKKE FERDIGE I ISTANBUL !  
                                     - Kjell Haltorp -
Etter konferansen dro Birger og jeg på noen dagers ferie til Egypt. Ferien ble etter-
hvert forkortet, da vi kjente at vi skulle dra tilbake til Istanbul. For første gang i 
historien ble det arrangert et fellesmøte mellom to menigheter i byen. Pastor Zack 
fra Chicago og pastor Batyr fra Usbekistan har hver sin menighet i byen, og lørdags-
kvelden samlet vi ca 100 mennesker til møte. Flere ble frelst og nesten alle var 
fremme til forbønn.
Det arbeides nå med bibelskole også her, men vi vil starte med seminarer først.
PS: Det er ca. 5000 evangeliske kristne i Tyrkia.



                               BIBELSKOLEN I AMMAN
                                       - Sølvi Rønhovde -

Vi er nå godt igang med andre semester av bibelskoleåret. Elevene syntes det 
var godt å komme sammen igjen etter en lang pause. Første uken hadde vi tema       
Efeserbrevet - Hvem jeg er i Kristus. Arve Bækkelund, Espen Nystad og Johnny 
Eskedal delte undervisningen seg imellom. Per hadde et noe utfordrende tema an-
dre uken. Det å kunne si nei til noe, betyr å si ja til noe annet. Konsekvenser av 
valg. 
Tredje uke fikk vi besøk av et DTS team fra Flekkerøya på 13 studenter. Alle var med 
og underviste ut i fra hovedtema: “I Kristus ! “
Det var så gripende å se elevene respondere på undervisningen om tilgivelse. Husk 
at vi har mange elever som har opplevd mye vondt/traumer ifra krig både i Irak og 
Syria. De ble utfordret til å skrive på lapper hvem de ville tilgi, og så gikk de til 
korset og spikret lappen der. Det ble mange tårer og sterke opplevelser av legedom 
etter dette.
Vær med å be for våre elever. 
De trenger mye legedom.
PS: To av våre konverterte 
muslimer har nå måttet flytte 
fra nabolaget rundt kirken på 
grunn av trusler fra muslimske 
naboer. De tør ikke komme til 
bibelskolen for øyeblikket. 
Vi savner dem så, og ber om 
Guds inngripen !
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  Sponsorer

Hvordan får jeg kontakt med Gud ?
Du kan be denne frelsesbønnen høyt: “ Jesus, jeg tror at du døde for mine synder og
stod opp fra de døde. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte
Jesus. Frels meg, fyll mitt hjerte med Den Hellige Ånd ! “ Har du bedt denne bønnen
nå, så er du frelst. Les Johannes Evangelium Kapittel 1, vers 12. “ Alle som tok i mot
Jesus, ble Guds barn”.
Det er nå viktig at du søker fellesskap med andre kristne. Ta kontakt med en kristen
menighet.


