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«Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort
fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved Hans sår, er dere blitt legt» 
1 Peter 2:24. 

Når vi nå enda en gang skal feire påske så er det så utrolig viktig at vi lar oss
gripe og berøre av påskebudskapet. Jesu lidelse, død og oppstandelse, korsets
kraft og betydning. Tenk at Jesus døde for deg og meg. Han bar våre synder og
sykdommer på sitt eget legeme FOR at vi skal dø bort fra syndene og leve for
rettferdigheten. Korset er stedet der syndegjelden ble betalt og der syndens
makt ble brutt. Ikke bare syndene, men også våre sykdommer bar han og ved
Hans sår er vi blitt helbredet. Korset som var den mest nedverdigende og
grusomme måten å dø på , der gav Jesus Kristus, vår frelser og venn, sitt eget liv
FOR OSS. Korset er er historiens største søppelplass, der alle menneskers synd,
opprør, hat, bitterhet, sykdom og fattigdom ble lagt på Ham. Ikke rart vi synger
"Jeg vil elske det eldgamle kors, det på meg har slik dragende makt". 

Nåden og kjærlighetens storhet ble åpenbart på korset, Guds nåde og kjærlighet
til deg og meg. Tenk hvilken Gud vil tror på og som bor i våre hjerter, hvilken
grenseløs kjærlighet han demonstrerte for oss gjennom Jesu lidelse og død. Når
disse sannhetene fyller hjerte og sinn så forandres vi og fylles med en enorm
takknemlighet. 

I en tid som har vært krevende og vanskelig for oss alle, 
men spesielt for de som er alene og de som er syke, så har 
vi som Guds barn ett stort privilegium; nemlig at Gud er 
nær oss. Han har lovet å være med oss alle dager, inntil 
verdens ende. Så la oss bruke tiden på best mulig måte, 
i Ordet og i Guds nærvær gjennom bønn. Så håper og ber 
vi at vi snart skal få samles igjen, det skal også bli godt å 
gi klemmer og møtes uten begrensinger. 

Skriftsteder om korset 
Rom 5:8 - 1 Peter 2:24-25 - Hebr 12:2 - Galat 3:13-14 - 
Koloss 2:14 - Filip 2:5-11 - 1 Joh 2:2 - Joh 3:16 - Galat 2:20 - 
Rom 6:6 - 1 kor 1:18 - Galat 6:14 - Joh 19:30 

Pastor

Birger Wroldsen

Korsets kraft  
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Hei alle sammen! Nå er det en stund siden sist, men jeg blir glad i hjertet
av å tenke på alle dere fine, kjekke, flinke og verdifulle! Å være på
søndagsskolen sammen med dere er fantastisk, jeg blir så glad når dere
forteller om bønnesvar, er med og ber eller deler med oss noe som vi
kan be til Gud sammen for. I det siste har jeg tenkt og lest en del om da
Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag. Tenk- han visste at de
folkene som hyllet han med palmegrener og ropte HOSIANNA, bare noen
dager senere ville rope: KORSFEST HAN. Mange ganger i livet opplever vi
at de som vi er glad i og tror vi kan stole på, svikter oss. Ting blir ikke
helt som vi har tenkt. Venner holder ikke alltid det de lover. Da er det
godt å vite at JESUS alltid er der. Han er til å stole på, og han vil aldri
svikte oss! Her kommer et litt kult bibelvers fra Apostlenes gjerninger
kapittel 2 vers 24: «Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For
det var umulig for døden å holde ham fast». Tenk hvor sterk Jesus er!!
Døden klarte ikke å holde han fast. Vi er jommen heldig som får følge og
kjenne han!

Ellers vil jeg anbefale å se PÅSKEKALENDER MED CHRIS OG ØYSTEIN på
YouTube i påsken. Det er viktig å bruke tid sammen med Jesus, da kan
du for eksempel lese i bibelen og be. En annen bra ting å gjøre 
er å lese kristne bøker. I bokkiosken på Troens ord har 
vi bestilt inn flere bøker som er veldig kjekke. 
Ta kontakt med meg hvis du vil kjøpe noen av 
dem, så kan du komme innom Troens ord å 
hente på et avtalt tidspunkt. 

Da vil jeg ønske dere en nydelig
påske og vår, og så håper jeg at
vi snart kan treffes ute eller 
inne! 

Beste hilsen fra Anne Marit

Påskehilsen til alle barna! 



En av våre høyt benådede forkynnere gjennom en 
mannsalder, Jakob Oldieck , hadde mange gullkorn 
lagt inn i forkynnelsen. Et av disse var : " begynn med
 takken, så er du opp halve bakken ". Og det er en 
levende sannhet som vi vil benytte oss av når vi
 skriver denne misjonshilsenen. 

Vi har så veldig mye å takke for. Først og fremst en takk for nåden i Jesu blod
som har frelst og bevart oss til denne dag. Når vi sier at det blir større og større
for oss hva det vil si å være frelst, så er det på ingen måte tomme ord !! Når vi
ser hva syndens herjinger kan gjøre med enkeltmennesker, familier og hele
nasjoner, blir vi dypt takknemlige til Herren for evangeliet som kom med liv og
gjennopprettelse gjennom troen på Golgata kors.Vi vil også takke for det
privilegium å være utsendt med dette livgivende evangeliet. Tenk om vi var
utsendt med en religion uten kraft, i møte med all den nøden som omgir oss her
ute ! Vi sier det gang på gang når vi står overfor de mest horrible historier til
folk, at ingenting er umulig for Gud, og seieren er allerede vunnet på korset. 

Og så vil vi takke deg som jobber sammen med oss gjennom forbønn og
økonomisk støtte. Det betyr så veldig mye å vite at vi står sammen om
oppdraget. Året 2020 ble jo et annerledes år, både her og i Norge. Argentina
stengte ned i over ni måneder fra Mars av, så all aktivitet i menighetslokalet ble
stengt ned. Her begynner skolene normalt sett i begynnelsen på Mars etter
sommerferien i Januar og Februar. Vi pleier å starte opp barnearbeidet, dame-
verkstedet osv samtidig med skolestart. Men også skolene over hele landet ble
stengt for hele året , så det ble en dramatisk situasjon. Det ble også stengt for all
ferdsel mellom provinsene, og strenge restriksjoner for å bevege seg utenfor
hjemmet. Så da måtte alle møter holdes over nett, og minst mulig fysisk
kontakt . Det ble tøft for argentineren! (Og for nordmennene ). Men med Guds
nåde fikk vi benyttet nedstengningen til noe nyttig , slik at vi fikk gjort ferdig
arbeidet på kafeen . Så langt penger og krefter rakk holdt vi det gående , med
det resultat at vi i begynnelsen på Januar i år kunne åpne for publikum!
Tanken med kafeen er å etterhvert sette menigheten istand økonomisk til å
satse videre på det Herren leder til.  

Anita og Jan Bjarne Skrøvje

Misjonshilsen fra deres medarbeidere 



En annen positiv effekt av pandemien har vært at vi har blitt tilkalt til folk utenfor
menigheten, for å komme å be for familiemedlemmer med covid. Det har ført til at
flere har bltt frelst, og nå som møtene er igang igjen, kommer de til menigheten. Det
som har vært negativt er at etter mange måneder uten møter i lokalet, er det noen
av menighetens folk som har problemer med å " komme igang igjen " . Men vi er
overbevist om at det vil ordne seg ganske raskt. 

Vi har også hatt en del besøk i det siste der vi har bedt for eldre mennesker med
covid som har tatt imot Jesus, for å dø bare dager etterpå. Så det er en spesiell tid.
Både Rebeca, Cristian, Anita og undertegnende ( pluss Jan Levi som var her ute en
stund ), vi har alle hatt covid, og er stort sett ferdige med ettervirkninger. Så vi
takker Herren for beskyttelse og hjelp. Nå ser vi fremover med stor forventning til
hva det nye året vil bringe. Vi vet jo at alt tjener til det gode for de som elsker
Herren , og at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Derfor er
vi ved godt mot og fortsetter å be og planlegge stort, for vi har en stor Gud. Det neste
store prosjektet som vi holdet på med er bygging av det som skal huse dame-
verkstedet, radioen og noen rom til utsalg fra dameverkstedet. Med det får vi
utnyttet hele menighetstomten på en måte som gir menigheten større handlefrihet
med drømmen om satse på nye områder . Alt har den hensikt at evangeliet kan nå
enda lenger ut. 

Til sist vil vi enda en gang takke for at du er med å gjøre det mulig å utbre evangeliet
her oppe i fjellene. Håper det lar seg gjøre for oss å komme en tur til Norge til våren ,
slik at vi får være sammen med dere en stund. Vennelig hilsen deres medarbeidere i
Herren Anita og Jan Bjarne, Cristian og Rebeca ( og Miqueas



Vi har nå hatt et år med sterke begrensninger for å kunne samles, og vi lengter
alle etter at dagen skal komme da vi kan møtes som normalt. Å kunne gi
hverandre en klem, er også noe vi ser frem til både i menighet og som familie.
Det er mange av oss som er slitne og leie av alle restriksjoner som vi får, noe
som tærer på både tålmodighet og den psykiske belastning det kan bli. Noen
kjenner på ensomhet når de ikke har noe felleskap, andre kjenner på frykt for
smitte og isolerer seg. Familier med barn kjenner på slitasje med hjemmekontor
og barn som har hjemme-skole, dette kan slite på den normale hverdagen.

Da er det viktig at vi alle er opptatt med å ta vare på hverandre, noe vi alle kan
gjøre gjennom en telefon og en oppmuntring i hverdagen. Som menighet er vi
kalt til å være Kristi legeme, og legemet fungerer best når alle lemmene
fungerer sammen. Men nå kjenner vi på at vi blir fra hverandre, men det er da
vi trenger hverandre mest. 

Bibelen sier at når «ett lem lider, da lider de andre med». 1. Kor. 12.26

Som pastor team er vi opptatt av at vi alle skal ha det best mulig, derfor er det
viktig for oss å få tilbakemelding om det er noen som trenger en samtale. Ta
gjerne kontakt med oss, eller husgruppeleder eller andre du har tillit til, vi
ønsker å være tilgjengelige for den som ønsker en prat og forbønn. 

Ruth og Einar Andersen: 988 99 156
Brita og Ola Melkeråen: 404 27 140

«Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! 
Kappes om å hedre hverandre!» Rom. 12:10 

Ønsker dere alle Guds velsignelse
--
Einar Andersen 

Ha omsorg for hverandre 



Inntrykkene er mange og opplevelsene sterke 
etter turen til Masai Mara. Fantastisk å se
 arbeidet som Troens ord driver der! Masai-
folket er virkelig blitt rikt velsignet av deres 
engasjement og trofasthet.

Det er vel umulig å ikke bli glad i de nydelige barna på misjonssenteret. Det
som har satt dypest spor i meg er hungeren etter Gud som disse barna har. Å se
dem helt oppslukt i bønn og tilbedelse til sin gode, trofaste Far i himmelen,
rører meg dypt. De har fått erfare Gud personlig fra ung alder og har dermed
fått del i en enorm rikdom! Det finnes vel ikke noe bedre enn å erfare Guds
enorme kjærlighet og oppleve Hans godhet og trofasthet. Og de av oss som har
levd noe lengre enn disse barna kan skrive under på at dette holder! Den Gud
som de har opplevd, er med gjennom alt! Han som har ført deg hit, vil også føre
deg videre. Han har lovet å være med alle dager! Han som har vært trofast
inntil i dag, vil også være med i morgen! La oss ikke bekymre oss for noe, men
legge alt på Herren. Vi trenger ikke være redd for i morgen, for Gud er allerede
der! 

Jeg vil gjerne dele en spesiell opplevelse med dere. En av de yngste guttene på
senteret kom bort til meg å spurte: «Vet du hva som står i Jesaja 41.10?», og han
fortsatte med å lese begeistret: «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke
engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg
oppe med min rettferds høyre hånd.» Da han var ferdig med å lese, så han opp
på meg og sa: «dette må du huske neste gang du har problemer». Jeg ble så rørt
av ordene hans og det talte virkelig til meg. Det er umulig å glemme disse som
har lært meg så uendelig mye. 

Disse barna har store drømmer og jobber hardt for å nå målene de har satt seg.
De har fått en enorm mulighet ved å komme til senteret og disse barna vil nå
langt. Jeg er så spent på å se alt Gud har for disse fantastiske barna. Jeg vil bare
få takke alle dere som er med å sår inn i dette arbeidet og investerer i disse
barna. Nå har de fått et godt og trygt liv, med mat, seng, skolegang, omsorg og
kjærlighet. Disse barna er Maras fremtid og de vil være med å forandre verden! 

Line Sofie Apeland med 
til Masai Mara, Kenya



Mens vi var i Masai Mara hadde jeg som lege i sammen med Pastor Nancy
gleden av å ha samtaler med de eldste jentene. 3 kvelder hadde vi seminarer på
senteret. Jentene kom med lange lister med spørsmål og ting de lurte på. En kan
vel si det fungerte litt som helsesøster-tjenesten på skolene hjemme. Det var
tydelig at det var et stort behov for dette. Jentene hadde mange spørsmål, bla.
om menstruasjon og konsekvensene av omskjæring (som dessverre fortsatt er
veldig utberedt i kulturen der). Videre lurte de på hvordan de kunne unngå
dette med omskjæring. Vi snakket om gruppepress, hvordan vi kan nå våre mål
og drømmer, hvordan velge rett ektemann, hvordan unngå HIV/AIDS mm.
Dette var alle temaer jentene ville snakke om. De var veldig åpne og
nysgjerrige. Pastor Nancy planlegger nå å fortsette disse veiledningstimene
med jentene 2 ganger i uken. Dette synes jeg er svært gledelig, da jeg tror det er
helt avgjørende med et slik forum. Det er viktig for jentene å kunne ha en trygg
plass de kan stille spørsmål og diskutere temaer som opptar oss alle. I deres
kultur er flere av disse temaene fortsatt svært tabu-belagt og det er vanskelig
som tenåring å forhold seg til alle forandringer som skjer, når en ikke forstår
eller vet hvorfor kroppen f.eks. endres.              Tilslutt vil jeg dele noen
erfaringer fra helsedagene vi hadde i sammen med lokalt helsepersonell. Det
var 2 spennende dager hvor vi behandlet flere hundre pasienter. Pasientene
led av mange ulike sykdommer og vi gjorde det vi kunne med ressursene vi
hadde tilgjengelig. Noen måtte vi referere videre til nærmeste sykehus.
Høydepunktet var definitivt å se Guds kraft i aksjon. Før vi begynte
konsultasjonene, delte vi Guds ord og ba for de fremmøtte pasientene. Med det
samme vi hadde bedt, rakte den ene etter den andre opp hånden og
proklamerte at smertene var forsvunnet i Jesu navn. En dame fikk synet
tilbake på sitt venstre øye. Det brøt ut stor begeistring i forsamlingen og
sammen feiret vi Guds storhet da folk nå plutselig kunne gjøre bevegelser og
ting de tidligere ikke kunne gjøre grunnet smertene! Ingenting er umulig for
Gud! Kjære søsken, jeg vil oppmuntre dere med disse ferske vitnesbyrdene fra
Kenya. Gud er den samme her, og Han er mektig til å gripe inn i enhver
situasjon. La oss holde blikket festet på Jesus og fortsette det løpet han har kalt
oss til. På vegne av våre kjære venner i Masai Mara vil jeg takke for deres
støtte. Dere er virkelig med på noe stort! 

Gud velsigne dere! 
Kjærlig hilsen, Line Sofie 



Snur meg å ser,
på tia som har gått.

Då må eg takka
 for det eg har fått.

 
Ser på sia av meg,
på det som er nå.

Det eg har samla meg,
men må fara i frå.

 
Ser framføre meg,
men ser ingen ting.
Av det som kjem, 
rundt neste sving.

 
Det som møter meg der 

reddast eg ikkje stort,
For på Jesus eg ser,

og det som Han har gjort.
 

Peder Heggheim 
 





Februar var måneden da vi endelig kunne reise til Misjonssenteret i Masai
Mara. Fantastisk å treffe barna og alle vennene våres i Kenya. Kenya har også
på mange områder vært nedstengt, men i januar så åpnet landet opp skoler og
mye annet igjen. Mangor , Anita og Line Sofie var med meg på turen og vi
hadde 3 innholdsrike uker. 

Mye er gjort på senteret siste året og blant annet så er det kommet nytt
kjøkken som vi har skrevet mye om, kjøkkenet er solid bygd og har mye bedre
utstyr til å betjene alle som får sine måltider hver dag. Nytt toalett anlegg på
utsiden og så har vi fått dusjer og flislagt badene på begge barnehjemmene. Jeg
fikk også introdusert havregraut til frokost for både barn og personale, og
kokte havregraut til godt over 100 personer, ny rekord for meg. 

Det som alltid gjør inntrykk er å være sammen med barna i bønn og
lovprisning, det går rett gjennom marg og bein. Inderligheten, takknemligheten
og den enorme tilliten barna har til Herren gjør evige inntrykk. Vi har så mye å
lære, bare det å være i rommet sammen med dem gir Gudsopplevelser som er
unike og dyptgående. Tenkte på det mange ganger at alle som er med som
støttepartnere og faddere er med på å fostre en ny generasjon med masaier
som vil forandre sitt folks kurs og framtid. Blant barna er det alle slags
proffesjoner og embeter i Guds rike og de er målretta og overgitt til Herren for å
nå sine mål. Hver morgen og hver kveld bruker de en time for å søke Herren,
på dagene lærer de fag men også Guds Ord. Takk for at du står med og siden de
første barna kom til senteret januar 2018 har det skjedd enorme forandringer
med dem. 

Nytt fra Kenya og Masai Mara



Evangeliet , helse og utdannelse er nøkkelord i det arbeidet vi driver i Masai
Mara. Vi hadde med Line Sofie Apeland som er lege og sammen med lokale
helsearbeidere så hadde vi to dager med gratis helsesjekk for masaiene i
området, dette er noe av det Gud har lagt på oss å gjøre. Vi ønsker å bygge en
helsestasjon som vil betjene folket med helsehjelp, ett trygt og rent sted for
kvinner å føde, så det vil være med å berge liv fra dag 1. Altfor mange barn dør
før de blir 5 år, mange barn og mødre dør i fødsel, så en helsestasjon blir enormt
viktig. Om noen år, vil barna som idag går på skolen vår betjene all viktige
funksjoner til velsignelse for sitt eget folk. Drømmen er å bygge 10 små sentre
som har skole, kirke og helsestasjon og at vi kan betjene helsestasjon ett par
dager i måneden. Da vil evangeliet bli forkynt, barna får utdannelse og de som
har det vanskelig kan få komme til barnehjemmet, og vi kan også avhjelpe med
enkel men livreddende helsehjelp. 
Mye kan skrives, men ønsker du å bli en misjonspartner, så skal du vite at det
trengs og at det som bygges og reises opp i Masai Mara er ett verk av Herren og
uten Han hadde dette vært umulig. Vi håper å få turer til høsten og da blir det
tur i høstferien og en tur fra 23 november til 5 desember. Ta kontakt om du er
interessert i å være med. 
- Birger Wroldsen 

Det første og det beste... 

Har møtt noen mennesker siste tiden som har delt med meg hvilken forandring
de fikk når de «oppdaga» velsignelsen av å gi . Jeg omgås også mennesker som er
rause og som av villige hjerter gir til alt godt verk. Her ligger det en stor
velsignelse som Gud ønsker vi alle skal få del i. 2 Mos 34:26 så sier Herren at
Israel skal komme med det første og det beste, ikke det som blir til overs. Her
ligger hemmeligheten i tienden og de hellige gaver. Dette har med hjertets
innstilling og overgivelse å gjøre, for vi vil virkelig at Gud skal få vårt beste, ikke
bare det som er til overs. Det gjelder vår tid, våre krefter og våre midler 2 Mos 25
1-2 så taler Herren om alle som har «hjertelag» så skal de ta imot gaver av gull og
sølv osv. Herren bare minnet meg om å oppmuntre oss alle til å gi, ransake våre
hjerter og igjen gi hjerte og liv over til Gud. Givertjenesten er bare ett område vi
uttrykker det på, men det viser også at vi bryr oss om at Guds rike skal gå fram
og at det skal være overflod i Guds hus. Da vil også Herren velsigne våre henders
verk og alt vi representerer. Les også. 2. Mos. 35:20-22 og 2. Mos. 36:3-7. 



Jeg heter Gunn, elsker Jesus og menighetslivet, 
med bønnemøter, bibeltimer, lovsangen og ikke 
minst fellesskapet. Samles på søndagen for å tilbe.
 Savner menigheten veldig! Jesus er mitt alt og
 det Han representerer har blitt min lidenskap, 
Han er over alt og alle!

Jeg ble frelst hjemme, natt til 1 okt-90 uten å ha
 vært på et møte, men det var en møtekampanje
 i Kopervik da, (DFEF) å mye bønn for byen. 
Bønn virker dere!

Jeg har nå vært syk i mange år, og vært isolert 
mye av tiden. Så de siste snart 16 åra er det veldig
få møter jeg har deltatt på. Så de fleste av dere 
vet ikke hvem jeg er... Å enda så ber dere for meg 
og min mann!! Det vil vi takke såå inderlig for!  Det betyr ufattelig mye, for oss! 

Men det er ikke synd på meg, jeg er nok ikke den eneste i menigheten som er
rammet av sykdom. Noen har kroniske lidelser, noen alvorlige diagnoser,
smerter og plager... Mange sliter med trang økonomi eller vanskelige og vonde
relasjoner. Livskriser. Sorg. Frykt og angst. Å mye mer. Livet er ikke enkelt for
noen. Men ingenting er for vanskelig for Jesus! Felles for oss alle er at vi ønsker
at Gud skal gripe inn. For vi tror på en Gud som helbreder! Og som kan snu den
verste situasjon til noe godt for dem som elsker Han! Når ting drar ut, blir
mange skuffet (også jeg) etter masse forbønn og håp som brast. Vi må tillate de
vonde følelsene, men ikke dvele ved de og la de ta håpet fra oss. Det er det
fienden vil. Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke
ser. (heb.11.1) Jeg vil oppmuntre alle (og meg selv) vi gir ikke opp! Jesus er
Seiersherren og alt vi behøver, det har vi i Ham.

Det som har hjulpet meg mest i både helse å sykdom, er å lese Bibelen daglig. Da
jeg var frisk, og i periodene da jeg var oppe, var tiden i Ordet det viktigste for
meg. Lese litt, tilbe, synge lovsanger til min Frelser. Lese litt mer. Be.Bare nyte
Hans nærvær. Å når eg er svak, er det kanskje bare «takk Jesus, jeg elsker deg»
som blir bønnen.

Kjære Troens Ord



Heldigvis slipper vi å prestere noe, bare snakke til Han.Det styrker det indre
mennesket og troen holdes levende i alle omstendigheter. De fleste leser
Bibelen. Men for deg som synes det kan være tungt å vanskelig, ikke føl deg
fordømt, å ikke gi opp! Det er ikke alt vi trenger å forstå. Et tips er å visualisere
det du leser og VÆRE i det som skjer! Så mye spennende, både i GT og NT!

Se for deg at du er en i mengden når Jesus gjør brødunderet, i båten når Han
stilner stormen. Vær kvinnen som kryper redd men bestemt for å røre ved
kanten av klærne Hans, for DA vet hun at vil hun bli helbredet! Stå utenfor
Lazarus grav når han blir vekket opp ifra de døde å kommer bundet ut. Vær
med å løse han. Vær i Getsemane og se Jesus kjempe, på kne ved korset, der
Jesus henger, kyss føttene Hans og pris Han for Golgataverket!

Da blir Bibelen levende og du vil bare ha mer å mer. Troen vokser og de tunge
stundene blir kortere. Håpet styrkes. Og uansett så ligger alt det beste foran
dem som har navnet sitt skrevet i Livets Bok. Gi Jesus masse oppmerksomhet.
Han fortjener all vår pris og ære! Han ønsker så å være sammen med oss! Vi er
skapt for å tilbe Han å leve i Hans nærvær. Jesus sier at vi skal komme til Ham
som små barn. Sitte på fanget Hans og øse ut hjertene våre for Han. Han forstår
og Han har inderlig medfølelse med oss! Han har blitt prøvd i ALT men uten
synd. Og Han bar alle våre synder OG sykdommer opp på korsets tre. En lidelse
som er så ufattelig stor, at ingen på jorden kan fullt ut forstå den..Han så ikke
lenger ut som et menneske. Straffen for ALL synd og ALLE sykdommer bar
Han, for at vi skulle ha FRED,og for at vi skal bli LEGT.

Jeg har mange Ord som er «mine», og som hjelper meg mye. Men jeg har så tro
på at Guds Ord er levende, og utfører det det er sendt til. De vender ikke tomme
tilbake

.«Han sendte Sitt Ord og helbredet dem,og fridde dem fra deres undergang.» er et
Ord jeg står fast på. Halleluja! Jesus er Ordet og Ordet leger oss! Hele salme 107
er fantastisk.

Når Guds Ord blir en del av oss, er det en Skatt, som ingen kan ta fra oss. Og det
er et Ord for alt! Når du føler at hjertet er knust i 1000 biter, og at sorgen
overmanner deg helt, og håpløsheten banker på, kan du tenke: «Jeg er en bolig
for den høyeste Gud, for Ordet sier:



«I det høye og hellige bor Jeg, OG hos den som er sønderknust og nedbøyd i Ånden.
For å gjenopplive den nedbøyde ånd, og gjøre de sønderknuste hjerter levende!»
(Jesaja 57.15) Da kvalifiserer jeg.

Det er så godt å ha Ordet i hjertet. Da er det tilgjengelig, samme hvilken
situasjon en er i! Jeg har flere av årene hatt store problemer med å lese, pga
sterke hode og øyesmerter, veldig lysømfindtlighet. Da har jeg tatt ifra «lageret»
inni meg. Og Pål, mannen min leser litt for meg når jeg greier, bibelen mest og
oppbyggelige bøker og vi har andakt og ber sammen.Uansett, om jeg ikke klarer
noe annet så ber vi ilag, da ber han og jeg hviler i Gud og er med i min ånd.
Dette med å be sammen om du er gift, det er en enorm styrke for forholdet og
atmosfæren i hjemmet, og anbefales sterkt!

Men jeg (og sikker mange andre kristne) føler meg ofte veldig svak, og er det
også. Av å til er livet ikke til å holde ut. Og det har blitt mange tårer. Og
djevelen hvisker at her skal du ligge å verke til du dør. Men Jesus har lært oss å
ta autoritet over fienden. Så befal han å GÅ i Jesu Navn! Vi må bare huske å
gjøre det når vi blir overvelda!Omstendighetene er kanskje de samme, men
atmosfæren den snur, og Guds fred overtar. 

Takknemlighet er også en nøkkel til glede midt i sorg og vanskeligheter. Å
fokusere på det gode vi har, bolig, mat, varmt/kaldt vann, klær, varme.. Jeg har
sett mye ekstrem fattigdom og vet at jeg er utrolig priviligert tross alt! Takk for
alt og under alle forhold, sier Guds Ord.Å takke Jesus, for alt Han har gjort, gjør
og kommer til å gjøre! Holder forventningen levende, for Han er til å stole på!
Han har bare en annen timeplan enn oss. For Han er tusen år som en dag,og en
dag som tusen år. Og Hans tanker og veier så ufattelig mye høyere enn våre!

Skjermdump fra TV2.
om Pål og Gunn. 



Jeg tror og proklamerer at dette er en forberedelsestid for meg.

Jeg tror vi står foran et gjennombrudd, både når det gjelder å se mennesker
frelst, men også at Gud stadfester Sitt Ord med tegn og under. Vi lever i ei tid
med kaos og mørke. Da skal også lyset bli sterkere blandt oss troende. La verden
se at vi elsker hverandre, og la de føle at vi elsker og bryr oss om dem! Elske
dem inn i Guds Rike. 

Mange har aldri hørt evangeliet, men har forutinntatte holdninger, som jeg
også sjøl hadde, før eg fikk oppleve at det var Jesus- livet som gav frihet, ikke
det å leve som jeg selv levde. Jeg ber at jeg må få oppleve dele det herlige
budskapet som evangeliet er, i dagliglivet. Gjøre det Jesus sa, fortelle om Guds
rike, legge hendene på de syke å se Guds kraft i virksomhet. Dette er min
lengsel. Og å snart være sammen med dere å prise Gud i menigheten! Det har jo
ikke vært mulig i pandemien, så dere forstår savnet mitt. Kjære alle
sammen.Vær ved godt mot, vær velsigna! Frykt ikke, Herren er nær! La Han
finne oss våkne, med fulle oljelamper, ventende på vår Brudgom. For Han
kommer snart!

En velsigna God Påske! Kjærlig hilsen fra Gunn.



Skriftsteder om helbredelse og styrke 

Jesaja 41:10 - Ordspr 4:20-22 - Jesaja 40:20-31 - Åpent 21:4 -Malaki 4:2 - 
Filip 4:6-7 - Salme 34:18-19 - 3 Joh vers 2 - Salme 107:20 - Jesaja 53:4-6 - 
Jeremia 30:17 - Jeremia 33:6 - Matt 9:35 - Matt 10:1 - Matt 10:7-8 - 
Mark 16:17-18 - Apg 10:38 - Rom 8:11 - Jakob 5:15-16 - 1 Peter 2:24 

Troens Ord har i flere år starta og støtta ulike misjonsarbeid og her er våre
hovedsatsinger og ønsker du gi en gave, stor eller liten, så blir det til stor
velsignelse. 

Argentina: 3138.51.24557 
Kenya og Misjonssenter: 3361.11.74271 / Vipps: 126826 
Egypt og Bibelskole i Kairo: 3361.19.38026

 «Proklamer Hans storhet for alle nasjoner, og hans undergjerninger blant alle folk»
1 Krøn. 16:24 

Gi en gave og så inn i misjon? 



Hver mandag kl. 19-20.
Partallsuker fra Aski-barnehagen i Kopervik 
Oddetallsuker fra Torvastad skole 

Midt på mørkeste vinteren ble Troens Ord turgruppe tråkket i gang. Hensikten
var å skape et sosialt møtepunkt der vi kan pleie relasjoner med andre i
menigheten. Vi tror menigheten blir et enda bedre fellesskap å være i når vi blir
kjent med hverandre. Mandagsturen er derfor først og fremst en sosial
happening, med mosjon og frisk luft som en flott bivirkning. I disse tider hvor
det ikke har vært lov å samles inne, er det jo helt topp å prate seg en tur gjennom
lysløypa. Når smittefaren er inne, er det helt klart best å være ute! 

Fram til nå har vi møtt opp ved Aski-barnehagen bak Karmøyhallen og gått en
runde i Liarlund turområde. Videre fremover mot sommeren vil vi bytte litt på
det, så annenhver mandag møtes vi på parkeringsplassen ved Torvastad skole
og går en runde i Bjørgene. Begge steder går vi på opplyst grusvei i skogen. Vi
håper enda flere har lyst å bli med! 

Planen fremover ser dermed slik ut:

Ved spørsmål, ta kontakt med Kari Troland på tlf 95 28 78 99. Send gjerne en
melding på forhånd, så ser vi etter deg!

Mvh Laila og Kari

Troens Ord Turgruppe



Skattefradrag på tiende og gaver

Det er mulig å få fradrag på skatten for tiende og gaver som blir gitt til
menigheten Troens Ord. For 2019 kan man få fradrag for inntil 50.000kr.
Gaver og tiende må settes inn på følgende kontoer:
Troens Ord Kopervik: 3361.07.07470
Troens Ord Haugesund: 3361.19.86721
Beløp må merkes med navn.

For de som ikke får fradrag i dag, og ønsker å få det, kontakt Solfrid Valvik for
mer info, tlf 95221723 eller Mail solfrid@soltin.no.

Jeg og Kjell har nå lagt 50 programmer som sendes 
hver tirsdag kl 18.000 og i reprise på Onsdager
 kl 11.00. Forskjellige tema som det har vært utrolig 
berikende å få lage sammen med Kjell. 

Nå fikk jeg også gleden av å lage programmer
 sammen med Håkon Fagervik  og de vli bli sendt på 
samme dager og tidspunkt som de andre 
programmene. Tema vi hadde var selvsagt
 bønn og bønnetjenesten og det var utrolig flott å
 gjøre det sammen med Håkon. Håkon deler fra sitt 
liv og hjerte og i slutten av hvert program blir det en
 sang med Håkon og en bønnestund. Så følg med, de
 kommer om noen få uker etter at serien som nå 
går er ferdig.

Håkon og Birger lager programmer på
Visjon Norge
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Kopervik Haugesund

Misjon

Masai Misjon:             Kontonr.: 3361.11.74271   |   Vipps: #126826
Argentina:                   Kontonr.: 3138 51 24557 
Reach The Nations: Kontonr.: 3361.19.38026  

Birger Wroldsen, pastor                                    +47 40 22 78 77
Sara og Ragnar Solås, ungsomsledere          +47 97 77 86 27
Anne Marit Pedersen, søndagsskole            +47 98 42 43 67
Glenn Wiik, evangelist/cafè                            +47 90 94 20 49
                       
kontakt@troensord.no   |   www.troensord.no
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