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Da er tiden kommet for en ny månedshilsen
til medlemmer og andre lesere.
Våren er i gang de fleste steder i vårt
langstrakte land, om enn noe sent. Det er
også vår i coronaluften selv om de senere
opplysninger tyder på en noe utsatt
normaltilstand i landet.
Mange kjenner på uro. Derfor må vi tviholde
på Guds løfter. ”Vær ikke bekymret for noe,
men la i alle ting deres bønneemner komme
frem for Gud i påkallelse og bønn med takk.
Og Guds fred som overgår all deres forstand
skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus
Kristus.” Disse to versene i Fil.4 er to av
mine kjernevers, to vers jeg lærte i mitt
barndomshjem. Hos Gud med han sin fred er
en god plass å hvile i en utfordrende tid.

Bildet til venstre viser en av de 2000 biblene
ShareWord Global har gitt, på vegne av
GodtNytt, til arbeidet to av våre medlemmer
driver i Kenya og Uganda.
Flere bibler til arbeidet vil følge siden.

Under her ser dere bilder fra Uganda og
Kenya.

Vi ber om at biblene vil bli til velsignelse, til
dypere innsikt i Guds ord og til fremgang for
arbeidet på stedet.

Bilde 2 viser ei høygravid dame. Hun hadde
gått ”over tida” og venta på at fødselen
skulle komme i gang. Hennes løsning var å
legge Bibelen hun nettopp hadde mottatt på
magen. Og sannelig. Underet skjedde –
Både mor og barn befinner seg vel.
På bildet til høyre ser vi to trauste, tilfredse
mottagere av personlige bibler.

Hovedtema denne måneden er EVANGELISERING
Førstelinja
I GodtNytt har vi menneskers frelse som mål. Midlene er evangelisering og utdeling av Guds ord.
Guds livgivende ord som skaper hva det nevner. Ja, evangelisering er de i førstelinja. De som
evangeliserer på gata, banker på der folk bor, de som snakker med folk om Gud og frelsen i Jesus
eller legger et Gnist-magasin sammen med gebursdagspresang til barnebarn. Men vi er i en kamp! Da
er det ikke nok med krigende soldater.

Materiell
Skal vi føre krig må vi ha våpen. I vårt språk betyr det materiell. Det handler om de gode ideene, stoff
skal skrives, det skal leses korrektur, gode bilder hører med og det hele skal gjøres klart for trykking.
Alt dette er evangelisering.

Økonomi
Disse evangeliseringsvåpnene koster både å fremskaffe og trykke. Å ha en baktropp som sørger for
nødvendig økonomi er helt avgjørende for å vinne denne krigen. Da tenker jeg på medlemsavgift,
sporadiske gaver, fast givertjeneste og kollekter. Alt dette er også evangelisering.
I GodtNytt er vi opptatt av at evangeliet MÅ ut. Medlemmer, ikke-medlemmer, menigheter og andre
benytter vårt materiell. Vi subsidierer aksjoner med materiell og medlemmer står fritt til å betale. Å få
ut Ordet skal ikke være avhengig av evangelistens økonomi. Å bidra økonomisk er også evangelisering

Diverse
Å fikse på evangeliseringsvogna, sende Håp sendinger, andakter, daglige bibelord og aktuelle innlegg
på facebook er også evangelisering. Når du deler slike innslag er du med å evangelisere. I år har vi
fått nye medlemmer ved at de har funnet frem til oss gjennom sosiale medier. Å transportere vårt
materiell, fremsnakke GodtNytt og bidra til nye medlemmer. Mer kunne nevnes. Alt dette er også
evangelisering.

Tillitsvalgte
I en krig er det viktig at organisasjonen fungerer. Noen må være i et hovedstyre, andre ha delegerte
oppgaver. Takk til styremedlemmer og andre tillitsvalgte. Dere som har lager og arbeider med avtaler
i kirker og bedehus. Andaktsholdere. Se på innsiden av bønnefolderen. Da vil det virkelig gå opp for
mange hvilken organisasjon av tillitsvalgte vi har i GodtNytt. Dette er også evangelisering

Bønn
Så til saken vi alle kan delta med. Bønn. Det er unødvendig å skrive mange ord om dette. Bønn er
grunnpilaren i GodtNytt. ”Alt arbeid i GodtNytt skal starte med bønn,” heter det i regler for vårt
arbeid. Jeg har lyst til å si det slik: Alle elementene over er som tenner på et tannhjul. Jesus snakket
om talentene og selve navet er bønnen.

Jeg håper virkelig vi alle ser storheten i fellesskapet. Vi er avhengig av hele hjulet, at alle
tennene på tannhjulet er i funksjon. Ingen for liten og ingen for stor.

Tannhjulet må være helt og med nav om arbeidet skal lykkes på en god måte
Det er altså bruk for alle med de mulighetene og den utrustning den enkelte har.
En stor takk til den enkelte.

Viktige bibelord i evangeliseringsøyemed.
Rom.10.17: ”Så kommer troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører,
kommer ved Kristi ord.”
2.Kor.5,20: Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i
Kristi sted: La dere forlike med Gud.”
Hvordan evangelisere?
Gateevangelisering
Agnethe forteller at hun og mannen har satt av tre timer hver uke til evangelisering. Hver tirsdag fra
kl.12.00 – 15.00 er de ute på gata.
Fikk denne oppmuntringshilsningen like etter påske fra Agnethe:
”Takk for en flott påskehilsen og mange gode nyheter. Jeg har også fått delt ut
20 norsk Nt den siste tida!! og takk for det, og det til mange forskjellige
personer, blant annet til 5 unge muslimer fra Syria som leser godt norsk og et til
en hindu fra Sri Lanka som snakker godt norsk. Så det er spennende å få virke
for Herren og for dere, kjempebra, det er stor glede å få tjene Herren!!
Under ser dere Svein Nordvik. Han driver organisasjonen ”Stiftelsen Evangeliet Ut til Folket” og er
også engasjert med evangelisering sammen med Bergen Street Mission.(Bildet til høyre)
Vi traff han da vi overnattet på Storstua på Røyken i forbindelse med at Gudveig og jeg deltok på
Kanal10 for ei uke siden. Her bærer han med seg 50 eksemplarer av testamentet ”Levende vann.”
Markusevangeliet med forside fra Bryggen i Bergen ønsket han også og kan hente det på lageret vårt
hos Geir Møller i Bergen.

Her er to andre vi traff på Storstua. Joachim som ble en kristen for to og et
halvt år siden etter mange år i rus, og søstera Jannicke som var sterkt inne
i alternative trosformer. Hun ble løst litt etter Joachim. Hun har sagt opp
jobben sin i postverket og nå er hun opptatt av evangelisering sammen
med broren. De banker på dører og tilbyr folk å kjøpe sokker. Når de
kjenner at mulighet for evangelisering er til stede er de frimodige om sin
tro og forkynner veien til frelse. De fortalte om to de hadde bedt
frelsesbønn med den siste tiden. Sist lørdag var de på Oslo Sentralstasjon
og i morgen står Drammen for tur. Be om beskyttelse og velsignelse for
disse to flotte evangelistene. Begge er medlem i GodtNytt. Joachim
oppbevarer vårt materiell og Øyvind Mørch er materialforvalter på Hurum.

Hvorfor dette flotte bilde av Minnesmerket på Kirkeheia i Grimstad?
Her sang medlemmer av Moriamenigheten i Grimstad lovsanger på
formiddagen 1.påskedag. Mens de sang lovsanger kom en innvandrer som
hadde bodd i byen i 20 år bort til dem og spurte: ”Hva holder dere på med”?
”Vi synger lovsanger for Jesus oppstandelse”, var svaret og dermed var
samtalen om hvorfor Jesus oppstandelse var noe å lovsynge for.
Han opplevde at han hadde behov for en personlig Frelser. Lovsangen for
Jesus oppstandelse ble til lovsang for en synder som omvendte seg.
Når han gikk derifra hadde han med seg vårt evangeliseringstestamente
De hadde ikke på agendaen å evangelisere denne dagen, men Gud hadde en
annen plan og innvandreren ble et Guds barn.
Blir du glad? I tilfelle er du ikke alene.
Luk.15,7: ”Og jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over
èn synder som omvender seg, enn over de 99 som rettferdige som ikke trenger
til omvendelse”.

Inspirerende å høre fra England!
Storbritannia er også knyttet til
Shareword/Gideon Canada og har hatt et
omfattende samarbeide gjennom å sende team
til Sør-Amerika og Afrika. På sendingene fikk vi
høre flere vitnesbyrd og glimt fra disse
misjonsturene med utdeling av testamenter og
magasiner. Det ble og innslag fra ShareWord i
Canada med intervjuer glimt fra
misjonsarbeidet rundt i verden. Kjekt å både
høre og se gamle kjente som Bill Tomas fra UK og Giorgio Gori fra Canada. Misjonsglimt. taler,
flotte og gripende vitnesbyrd og sang og musikk var det som gikk i igjen i sendingene på You
tubekanalen. Artig med de mange videoklipp som kom fra de ulike avdelingene i UK. I tillegg til
evangelisering og samarbeide med menigheter har de og utdeling i fengsler, skoler, helseinstitusjoner
og hoteller. De har og trykket HÅPmagasinet i et større format enn vårt og delt ut hele 200.000
eksemplarer, mange av disse til eldre.
Geir Møller

Helgen 17. – 19.september har vi vårt landsmøte på Fitjar Fjordhotell.
Sett av tiden
allerede nå! Be om at valgkomiteen finner frem til villige styrekandidater.
Hva skal din evangeliseringstjeneste være? Se etter mulighetene. Gud gir kraft og Han, den
allmektige, er med ALLE dager.
Takk vår Himmelske Far for at vi får være hans barn, for barnekår og barnerett og for
oppgavene han har designet den enkelt for.
Vi retter en stor takk til dem som trofast støtter arbeidet økonomisk.

Hvil i Nåden
Aprilhilsen fra Daglig leder
Arne

