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"Jeg er oppstandelsen
og livet" 
Joh. 11:25

Velsignet god
 påske!



Reach The Nations har mye å takke deg for, som trofast har stått med oss år
etter år. En stor takk også til dere nye partnere. Koronatiden har satt
misjonsreisene og bibelskolene på vent. Men nå er vi igang igjen. Birger
Wroldsen og jeg var i Egypt i november for å planlegge bibelskole i Kairo,
sammen med pastor Moody, som er vår gode medarbeider. Så i februar startet
bibelskolen med 80 elever i Kairo. Birger var nede og tok det første seminaret.

I mars reiste Peter Haltorp, Glenn Rasmussen og Svein Gelius Eikje for å ta
sesjon nummer to, og vi hadde den 2 uken på bibelskolen. Vi er så takknemlige
for den store åpningen vi har i Egypt. En nasjon med ca. 120 millioner
innbyggere. Kairo er sete for utdannelse av radikal islamisme. Vi er glad for å få
virke her til utrustning av brennende Jesusvitner som kan forandre sin nasjon.

Birger Wroldsen og jeg reiser til Istanbul og Nord-Irak i begynnelsen av mai for
å planlegge og legge til rette for bibelskoler disse plassene. Samtidig har vi
seminarer for ledere i Irak.

Igjen, takk for forbønn, som er til stor støtte. Og det 
du gir inn av dine midler gjør at vi kan gå videre i
misjonsarbeidet.

Alt godt og en velsignet påske til dere alle.

Kjære venn av Reach The Nations!

Kontonr.:  2800.21.81578                     
VIPPS: 514970                                    

Slik kan du støtte 
Reach The Nations:                                    

 Hilsen Margot og Kjell.

margot.elle@vabb.no
Tlf.: 90 67 64 50                   

Kontakt oss:                                    

Kjell Haltorp 



Glenn Rasmussen, Sivert Gelius Eikje og Peter Haltorp reiste 23.03 til Egypt for
å undervise og tjene på bibelskolen RtN har startet i Kairo. Pastor Moody hentet
oss og tok oss til det som kan karakteriseres som et leirsted. Her skulle vi være
sammen i to døgn. 80 elever fra 12 forskjellige kirkesamfunn kommer sammen
en helg i måneden og RtN sørger for kost og losji. De fleste er unge voksne
som vi skal trene og utruste til disipler og ledere. 

Denne helgen snakke vi om “The Invitation”. Gud inviterer oss alltid til seg. Det
finnes ingen viktigere invitasjon, og ingen tjeneste som er viktigere, enn å ta i
mot invitasjonen til å være sammen med vår Far - hver dag. Vi inviterte alle til å
motta DHÅs dåp den første kvelden. Glenn talte om sin opplevelse med DHÅs
utrustning. Vi fikk be for alle som ikke hadde opplevd dette før. Så mye fint
skjedde. Adele Hansen kom på besøk fra Libanon og underviste for første gang
på arabisk. Hun fortalte om sin reise som misjonær og som sendt av Gud til
denne verden. Det var rørende og sterkt for oss alle, og alle på bibelskolen var
så begeistret over å møte henne. Sivert underviste veldig bra om basisen for alt
vi gjør - kjærlighet. 

Glenn og Peter har lang fartstid i band sammen. Da det lyktes å skaffe en gitar
ble det enda mer liv og røre. Walk the Talk-sanger og lovsang i skjønn
forening.Peter underviste i dybden og bredden fra Lukas 15. Noe var mistet,
men ble funnet igjen. Slik er det med oss alle. Vi er “lost” uten Hans nåde.
Spesielt ble det fokusert på den siste av de tre historiene. Storebror skulle vært
den som lette etter den som var borte, men vi har fått en Storebror som alltid
leter etter oss og ønsker oss velkomne, Jesus Kristus. 

Vi avsluttet temaet med å snakke om invitasjonen hjem. Alle trenger et hjem, og
vi trenger et sted å høre til. “Hjem” kan være hvor som helst hvis du går
sammen med Far. Og “hjem” kan også være der du er sammen med brødre og
søstre uansett nasjonalitet eller kultur. Helt til slutt skal vi hjem til himmelen. Det
er det som er vårt hjemland og vårt egentlige hjem. Den siste dagen ønsket vi å
oppmuntre og be for alle i sang- og musikktjenesten på skolen. Det er stor
gjeng med dedikerte lovsangere og musikere der som gjør et fenomenal
innsats. 

Å ta farvel var ikke lett. Vi har fått mange nye venner, og vi gleder oss til å følge
de videre og har forventning til stor frukt i Egypt. 
 

For noen flotte dager vi fikk i Kairo! 
Peter Haltorp 



Påsken er menighetens store høytid. Den første påske ble holdt da Israel skulle
forløses og føres ut av Egypt, hvor de hadde vært slaver i snart 400 år. Nå var
tiden kommet da Herren skulle føre dem ut til landet Gud hadde gitt dem,
Kanaans land, Israel. Gud sa: «Ta et lam for hver husstand». Lammet skulle
være uten lyte, og skulle slaktes mellom de to aftenstunder. Blodet av lammet
skulle husfaren stryke i tro på dørkarmen og dørbjelken. Det skulle være til
beskyttelse så mordengelen ikke skulle røre ved den førstefødte i hvert hus.
Dette kan du lese om i 2. Mosebok 12. Og her ble den første påsken holdt i
Egypt som forløste Israel som nasjon.

Jesus, som det lyteløse lammet, ble født for å dø på et kors. Ingen kunne ta
livet av Jesus, men han gav sitt liv for å frelse hele menneskeheten.

Det er tre G-er som er sentralt i påskens budskap. Getsemane, Gabbata og
Golgata. På disse stedene finner du hele påskens hendelsesforløp.
Getsemane bety oljepresse. Det er en hage som ligger i begynnelsen av
Oljeberget. Det finnes trær i denne hagen som er 2000 år gamle. I Lukas 22, 42
leser vi at Jesus kom i dyp angst, så dyp at svetten ble til blodsdråper. Han
hadde med seg disiplene som skulle styrke ham i bønn. De sovnet, og i stedet
kom en engel og styrket ham. Her i Getsemane var kampen så hard at Jesus
bad: «Herre, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil,
men som du vil.» 

Påskefest
Kjell Haltorp 



Her i Getsemane ble kampen vunnet.
I Johannes 19, 12 leser vi om Gabbata – dommersetet til Pontius Pilatus. Her
ble Jesus overgitt til korsfestelse. Pilatus ville egentlig slippe Jesus fri, men på
grunn av presset fra de åndelige lederne og folket, gav han etter.
Så ble Jesus korsfestet på Golgatahøyden, som betyr hodeskallestedet.
Det sto skrevet, og ble festet på korset av Pilatus:
 "Jesus fra Nasaret, Jødenes konge"

Hvilken profetisk hilsen! Han kommer igjen på Oljeberget som jødenes konge
og Kongenes Konge. Nå er han ikke offerlammet, men seierherren. På korset
sto det også skrevet på tre språk. Hebraisk, gresk og latin. Disse tre språk
representerer hele vårt kulturliv. Jesus ønsker å ha sin gode innflytelse på hele
vårt liv. Både små og store ting. 

Hva betyr Jesu død. Jesus hadde ingen synd, så døden kunne ikke holde på
ham. Jesu død døde døden. Han seiret over sykdom, fattigdom og alt satans
velde. Han ropte: «Det er fullbrakt». Det er fullført. Dvs. at frelsen er ordnet for
alle mennesker til alle tider. Ef. 2, 8. Av nåde er vi frelst, ved tro. Det er ikke av
oss selv, det er Guds gave. Du og jeg har ikke fortjent det, og ikke arbeidet for
det, eller betalt for det. Det er nåde!

En betydning av ordet nåde er «alt for ingenting». 
Frelsen er Guds usigelige gave til menneske-heten.
Da djevelen trodde han hadde seiret og ført Jesus 
til korset, og disiplene var helt nedslått. Han 
visste ikke da at det var på Golgata kors han
ble totalt beseiret.

Tenk at vi som tar imot Ham (Joh. 1, 12) blir 
Guds barn, og har en god far, som 
er glad i barna sine. 



Avstander i Midt Østen med bil:

Antiokia - Aleppo: 3 timer
Aleppo - Damaskus: 4 timer
Damaskus - Beirut: 3 timer
Damaskus - Amman: 3 timer
Amman - Jerusalem: 3 timer
Jerusalem - Haifa: 2 timer

Amman - Bagdad: 1000 km 

EVANGELIET MÅ UT

«UT UT - KARI OG
KNUT - TUT TUT " 

- Kjell Haltorp 



Boka er oversatt til 22 språk. I år er den blitt oversatt til: italiensk, georgisk og
ukrainsk. Vi har fått mange vitnesbyrd at mennesker som er kommet til tro etter
å ha lest boka fra flere land. Nå trykkes 5.000 bøker på ukrainsk i Polen. Daglig
kommer det rundt 100.000 flyktninger til Polen. Over 2 millioner er kommet til
Polen. Våre kontakter i Polen skal dele ut til flyktninger ifra Ukraina. Boka skal
også bruker til utdeling i Ungarn og Norge. Vær med å be at mange kommer til
tro og blir Jesu disipler. 

UNGDOM 
Kjell har sagt i mange år at det er besøkelsestid blant den yngre generasjonen i
Norge. Her på Sørlandet er det veldig åpent. Det er mange bønnebarn som
Gud kaller på. I Norge bruker jeg mest Jesusboka til yngre og Veien Til Gud til
voksne og eldre. 

Jeg har lært av Kjell og spør om de tror litt på Jesus. Her på Sørlandet svarer
de fleste ja. Da får jeg de til å lese høyt. Johannes 1. 12. Alle som tok imot
Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn – de som tror på Hans navn. Så spør
jeg de hva blir du når du tar imot Jesus? Mange svarer Guds barn. 
Så spør jeg vil du bli ett Guds barn? Mange svarer ja og da får jeg de til å si
etter meg. Jeg tar imot Jesus, Bibelen sier at jeg er ett Guds barn. Så
oppfordrer jeg de til å lese i Markus evangeliet. De fleste har bibel eller laster
den ned på mobiltelefonen eller nettbrett. Så spør jeg om de har troende venner
og de fleste sier ja. Jeg oppmuntrer jeg de til å gå med sine troende venner til
en kirke, menighet eller ett bedehus. Jesusboka og Veien Til Gud kan bestilles
på Hermon Forlag. 

Veien til Gud
Jan Christensen

2 jenter fra Brussel som tok imot Jesus i
2019. De fikk bøkene Veien Til Gud på

fransk. Belgia er et at Europas mest
unådde, kun 1,3 % evangeliske troende. 

Christina på 20 år fra Sofia tok imot
Jesus i 2021. Ho fikk boka Veien Til Gud

på bulgarsk, vær med å be at ho blir ei
Jesu disippel. 



Her kommer en liten oppdatering fra Beirut, Libanon. For ca 1 måned siden
flyttet jeg fra Tyre til Beirut og begynte et nytt samarbeid med en ny menighet
litt utenfor downtown Beirut. Denne menigheten gjør et stor arbeidet ut mot
Syriske og Irakiske flyktninger, noe som er kjempe spennende å bli en del av.
Jeg skal fortsette å nå ut til Kurdiske familier, og gleder meg til å bli kjent med
mange nye familier gjennom arbeidet kirka driver. 

Det er fortsatt en veldig utfordrende situasjon her i Libanon. Mange familier har
tomme kjøkkenskap og vet ikke hvordan de skal få mat på bordet til familiene
sine. For et par uker siden var det en familie på besøk og jeg var på butikken å
kjøpte olje, sukker, te og ris til dem. Så spurte jeg hva annet de trengte. Kona i
familien sa de hadde alt hjemme. Men i min ånd visste jeg det ikke stemte. Så
jeg spurte igjen, jo de hadde alt. Igjen spurte jeg, er du helt sikker på at
skapene er fulle av mat hjemme……. så begynte jeg å ramse opp forskjellige
matvarer, hun så skamfull ned i gulvet å sa, jeg har ingen av de tingene
hjemme, det er tomt…… Jeg sa til henne at jeg skulle gå å handle, for Gud
hadde sagt jeg skulle handle til dem og fylle opp i skapene. Det var en sånn
glede å gå å handle og vite at denne familien kan spise og gi barna mat de
neste ukene. Da familien reiste hjem, stod de med tårer i øynene å takket Gud
for Hans godhet og at Han så deres behov og hjalp dem. 

Hilsen fra Libanon!

Her er jeg sammen med 2 familier hvor vi leser
og studerer Bibelen sammen.

Adele Hansen



Hver gang jeg reiser ut av Libanon tar jeg med meg babymelk og barne grøt
tilbake, da dette er noe som vi ikke finner her. Jeg tok med meg boksene med
Nan Babymelk og barne grøt til den nye kirka slik at de kan dele ut til familier
med nyfødte babyer. De som er i teamet for å gi hjelp til flyktningen bare så på
melka og grøten å sier; «Dette er bønnesvar, vi har måtte sende så mange
mammaer avgårde tomhendt, for ingen har støttet oss til å kjøpe babymelk og
grøt. Tusen tusen takk!!!» 
På torsdag kom det ei ung mor fra Syria til kirka og lurte på om de hadde
Babymelk. Hun fikk en boks av dem, men med trist stemme sier hun, dette
varer bare ei uke, hva skal jeg gjøre da?? Babyen min trenger mer….. Ei av de i
kirka forteller at når boksen er halv tom så skal hun ringe å fortelle dem så kan
hun komme å hente en til. Takk Jesus for at denne babyen og denne familien
får oppleve Din kjærlighet Jesus gjennom melk og mat. 

Bare denne uka har jeg vært ute med mat og barne melk til flere forskjellige
familier på flere steder her i Liabnon. Mange av Kurderne har ikke jobbet mye i
vinter, da deres jobb først begynner nå på våren med å beskjære frukt trær og
høste frukt. De få som jobber, får så lite i lønn at det ikke rekker til mange av de
utgiftene de har. Denne vinteren har vært lang og veldig kald, det er først nå
den siste uka vi har fått kjenne varmen. Pga av lite lønn og veldig høye priser
på diesel (som også blir brukt til oppvarming) fortalte en av familiene som jeg
hjelper og støtter med mat at de i vinter, for å prøve å holde varmen måtte kutte
opp sofa salongen sin å bruke den som brensel. 

Takk for at dere er med å støtter og gjør det mulig å nå ut og hjelpe alle disse
familiene. Dette er alle familier som får et møte med en Gud som er kjærlighet
og som ikke vender dem bort når de kommer til Han i en tid av store
utfordringer. 
Gud velsigne dere!

Klem fra Adele Hansen
i Libanon

God tid til kos og lek når jeg er på
beøsk; her sammen med Heva,

John og Bawer



Kontonr.:  2800.21.81578                     
VIPPS: 514970                                    

Slik kan du støtte 
Reach The Nations:                                    margot.elle@vabb.no

Tlf.: 90 67 64 50                   

Kontakt oss:                                    

Reach the Nations er en misjonsorganisasjon som
ble startet i 2003 av Kjell Haltorp. Visjonen er å
styrke lokale menigheter og pastorer i deres
respektive land i Midtøsten. Visjonen har nå blitt
utvidet med mål om å starte bibelskoler i flere land
i regionen. Høsten 2018 ble den første bibelskolen
startet i Amman, Jordan. RTN arrangerer også
konferanser i mange av landene i Midtøsten.

Litteratur bestilles
hos Hermon Forlag.
Tlf.: 63 80 30 99.
www.hermon.no

Kjell har utformet 
en rekke
evangeliseringsverkt
øy, i tillegg til bøker
om hans liv.

Giverinfo og kontakt

Bøker 

Om du ønsker å støtte oss i Reach The Nations, kan du gjøre dette ved
øverføringer via kontonr. eller vipps. Du kan også kontake oss for mer
infomasjon eller spørsmål. Gud velsigne deg og det du er med å gi!  



Være til hjelp og velsignelse for pastorer, ledere og menigheter hovedsaklig
i midtøsten og balkan. Gjennom personlig kontakt pastor-konferanser og
leder-samlinger være med å trene og velsigne de som arbeider i ofte
vanskelige områder. 

Bibelskoler - Være med å utruste den unge generasjon i midtøsten med
Guds Ord. Idag har vi Bibelskole i Kairo, vi har hatt Bibelskole i Jordan i
flere år og fortsatt støtter pastor Khalil og menigheten i Jordan. Istanbul i
Tyrkia og Erbil i Irak er to andre viktige byer som vi skal besøke og se hva
vi kan få til framover. 

* Personlig kontakt og oppfølging av pastorer og ledere i midtøsten og
Balkan. 

Formidle informasjon til norske menigheter om hva som skjer i midtøsten,
ha konferanser og møtehelger for å inspirere til bønn og engasjement for
arbeidet. 

Vi støtter også Adele Hansen som arbeider som misjonær i Libanon. Hun
har arbeidet i mange år med flyktningene her og gjort en fantastisk jobb. Vi
støtter også Pastor og menighetsplanter Antony i Sør Sudan. Vi støtter
også andre som står i ulike tjenster i midtøsten og Balkan. 

Fokusområder for RTN

Vil du være med som misjons-partner med oss i dette viktige arbeidet ? Ta
kontakt om du ønsker mer info, eller spørsmål om hvordan du kan være med.
Menigheter, enkeltpersoner, bedrifter kan være med å så inn i dette arbeidet.
Reach the Nations har gjennom mange års arbeid fått ett stort kontaktnett og
kunnskap og vil i tiden som kommer arbeide målretta for å se Guds rike komme
i denne viktige regionen. 

VIPPS : # 514970 
Konto: 2800 21 81578 
Tlf. til Kjell Haltorp: 
90776450 



Birger Wroldsen og Kjell Haltorp har nå laget 80 undervisningsprogrammer
under tittelen « Det står i Bibelen» temaer som : Tro, bønn, Den Hellige Ånd,
Menighet, Helter i Bibelen og mer , så har det blitt veldig godt mottatte
programmer. Hver tirsdag kl 18.00 med reprise kl 11:00 på Onsdager.
Programmene finnes også i Visjon Norge appen og på websidene. Nå skal det
spilles inn flere programmer og tema er «i Kristus» . 

Det står i Bibelen - Visjon Norge 

2. Mai reiser Birger og Kjell til Irak og skal ha en stor pastor-konferanse i Erbil
nord i Irak. Her blir også Pastor Khalil fra Jordan med oss, han har ett enormt
nettverk i midtøsten. Vi stopper også 2 dager i Istanbul og skal treffe pastorer
og ledere, samt ha ett møte på Lørdagskvelden. Vær med å be for denne turen,
styrke, nåde og kraft og at Herren må åpne de rette dørene på denne turen. 

Neste tur - Irak og Tyrkia 

RTN høstkonferanse 14.-16. okt. 
i Sørlandskirken 

Talere 
Pastor Kahil fra Jordan.

Pastor Israel Pochar fra Astod Israel
Pastor Konstantin fra Scopje Makedonia

Pastor Birger Wroldsen
Pastor Peter Haltorp
Pastor Kjell Haltorp

Høstkonferanse i Sørlandskirken.
Ferske nyheter om hva som skjer i
Midt-Østen! 
Starter kl.19.00 14.oktober. 
Sett av tid og vær hjertelig
velkommen til Arendal!

"Midt-Østen i fokus"

Arr. Sørlandskirken og Reach the Nations



I begynnelsen var Ordet (logos), dette er vårt virkelige behov i Egypt, logos
(Jesus) og Hans Ord. Vi trenger å disippelgjøre den unge generasjonen til å
kjenne Gud og Hans Ord. Vi vil oppreise den unge generasjon til å tilhøre Jesus
Kristus, kjenne Han, vandre i Ånden, lære å kjenne Bibelen og vandre med ett
ydmykt hjerte. 

Fra hjerte til hjerte, fra egypternes hjerte til Reach the nations og de norske
hjerter. Vi har hatt denne visjonen og drømmen om å starte denne skolen i over
2 år. Pga pandemien som har rammet verden så har drømmen vært satt på
vent, men til slutt så har drømmen blitt en virkelighet ved Guds store nåde.

Vi startet siste helgen i februar med 80 elever fra 8 ulike trossamfunn, de fleste
fra 20 til 40 år. Vi takker Herren for at vi hadde pastor Birger wroldsen med oss
første gangen. Vi fikk en sterk start på Bibelskolen med undervisning om
disippelskap og det store oppdraget Gud har gitt oss. Undervisningen hadde en
sterk påvirkning på studentene, ikke bare gjennom kunnskapen de fikk, men
også gjennom samtale, forbønn og felleskapet. Vi hadde også tid til spørsmål
fra studentene, der vi fikk belyst temaet enda sterkere. 

Siste sesjonen så fikk studentene komme med vitnesbyrd, og mange delte
hvordan Gud hadde berørt og velsignet dem iløpet av disse dagene. De
formidlet også stor takknemlighet for å få være med på Bibelskolen. Flere vitnet
om at de ville gjøre endringer i livet sitt for å leve mer overgitt til Herren. 
Takk til alle som gjør dette mulig, dere er med å 
dekke ett av de største og viktigste behovene vi 
har i Egypt, nemlig Ordets undervisning. 
Husk oss videre i bønn.  

"Drømmen er blitt en virkelighet!" 

Pastor  Moody Girgis 
Rektor RTN Bibelskole i Kairo 

Moody Girgis
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Moody Girgis

BØNNEFOKUS PÅ TYRKIA

Vg skrev i 2018 en reportasje om den stadig mer vanskelige situasjonen for de 
kristne i Tyrkia.Tyrkias kristne tilhører noen av verdens eldste kirkesamfunn, og 
vilkårene for kristne i Tyrkia har blitt betraktelig forverret. Mange misjonærer og 
pastorer har blitt utvist av Tyrkia og får ikke fornyet sine visum til landet.

De tyrkiske kristne forteller at de blir diskriminert på boligmarkedet, i arbeid-
slivet og ellers ogsåsosialt. Det tyrkiske samfunnet blir mer mer islamsk og de 
kristne blir mer utsatt. Haga Sophia variover 1000 år verdens største kirke, er 
idag Moske, noe som ble gjennomført i juli 2020.

Reach the nation har hatt flere konferanser i Istanbul og Tyrkia ligger på våre 
hjerter. Ett land med over 80 millioner mennesker og i Isbanbul er det over 15 
millioner mennesker. Vi ber om at de kristne i Tyrkia skal få oppleve tider av 
vekkelse og fornyelse, og at Herren må beskytte og holdesin hånd over de 
kristne. Vi ber at Gud må reise opp den unge generasjon i tro på Jesus og i 
brannfor å bringe evangeliet ut til heleTyrkia og videre til nasjonene.

Første uka i mai besøker Kjell og Birger Istanbul og har pastor og ledersam-
ling, samt ett møte i enmenighet på Lørdagen. Det å være tilvelsignelse, starte 
Bibelskole, lederseminarer osv har lagt på våre hjerter lenge når det gjelder 
Istanbul, så be at vi må finne den rette måten å jobbe på i tiden som kommer.

Birger Wroldsen
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Fra hjerte til hjerte, fra egypternes hjerte til Reach the nations og de norske
hjerter. Vi har hatt denne visjonen og drømmen om å starte denne skolen i over
2 år. Pga pandemien som har rammet verden så har drømmen vært satt på
vent, men til slutt så har drømmen blitt en virkelighet ved Guds store nåde.

Vi startet siste helgen i februar med 80 elever fra 8 ulike trossamfunn, de fleste
fra 20 til 40 år. Vi takker Herren for at vi hadde pastor Birger wroldsen med oss
første gangen. Vi fikk en sterk start på Bibelskolen med undervisning om
disippelskap og det store oppdraget Gud har gitt oss. Undervisningen hadde en
sterk påvirkning på studentene, ikke bare gjennom kunnskapen de fikk, men
også gjennom samtale, forbønn og felleskapet. Vi hadde også tid til spørsmål
fra studentene, der vi fikk belyst temaet enda sterkere. 

Siste sesjonen så fikk studentene komme med vitnesbyrd, og mange delte
hvordan Gud hadde berørt og velsignet dem iløpet av disse dagene. De
formidlet også stor takknemlighet for å få være med på Bibelskolen. Flere vitnet
om at de ville gjøre endringer i livet sitt for å leve mer overgitt til Herren. 
Takk til alle som gjør dette mulig, dere er med å 
dekke ett av de største og viktigste behovene vi 
har i Egypt, nemlig Ordets undervisning. 
Husk oss videre i bønn.  

"Drømmen er blitt en virkelighet!" 

Pastor  Moody Girgis 
Rektor RTN Bibelskole i Kairo 

Moody Girgis



Sponsorer:
Takk til sponsorer og samarbeidspartnere
som står med oss i misjonsarbeidet!

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!

Du kan også kontakte oss i Reach The Nations
Tlf.: Kjell Haltorp: 90 77 64 50  

Hvordan får jeg kontakt med Gud?
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