GUD ER PÅ TRONEN!
"Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens
konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans salvede: La oss sprenge
deres bånd og kaste deres bånd av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem.
Så taler han i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har innsatt
min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg:
Du er min Sønn, jeg har født meg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og
jordens ender til eie." Salme 2:1-8
Vi lever i en vanskelig tid med korona og nedstenginger. Mange er bekymret for fremtiden
da de står i fare for å bli syke og miste sine jobber. Det virker som at det går mot dyrtid og
folk blir fattigere. Da er det godt å vite at Gud er på tronen og han har omsorg for oss.
Gjennom dette tror vi at flere vil vende om og søke den levende Gud til frelse og hjelp. Vi får
håpe på at det blir slutt på Pride parader og at det blir fullt i menigheter og bedehus. Gud
står de stolte imot, men de ydmyke får nåde, sier Bibelen. Herren har hørt vår bønn og
vekkelse er på veg! Bønnebarna og andre skal bli høstet inn for Guds rike.
Endetiden er her og det som skjer er veene før trengselstiden setter inn. Satan er aktiv og
har sin sterke mann, Antikrist , som snart skal stå frem på banen. Agenda 2030 er noe mange
snakker om. FN vil ha en regjering, en religion og en leder. Man vil forsøke å skape en verden
uten fattigdom og krig, der ingen skal sulte eller lide nød. Alle nasjoner har skrevet under på
denne avtalen, og man truer med straff for de nasjoner som ikke vil samarbeide. Paven har
kalt alle religioner inn til samtale og forhandlinger om den nye verdenskirken. Kan han være
Den falske profeten som Bibelen taler om i Johannes Åpenbaring? Vi ser at brikkene faller på
plass, og en dag vil alle være nødt til å ta " Dyrets merke " . De som nekter det vil bli drept.
Vi venter ikke på Antikrist, men på Jesus Kristus som skal komme på skyene og fri oss fra
den vrede som skal komme over verden. Basunen skal lyde og han skal sende ut englene og
hente oss fra hele verden. Gravene til de som har dødd i troen på Kristus skal åpnes og de
skal hentes først. Fra da av skal vi alle være sammen med Jesus og dette er en stor trøst! All
sorg, død og smerte vil for alltid være forbi. Vi går i seierstog inn i herligheten og skal regjere
med Kristus. Dette er hva Bibelen forteller, og er vanskelig å fatte for oss. Det som intet øye
har sett og intet øre har hørt har Gud beredt for de som elsker ham. Det blir en fryktelig dag
for de som blir tilbake etter at Jesus har hentet oss. De må igjennom vredetiden da over
halvparten av menneskene på jorden blir drept.
Sammen har vi en gjerning å gjøre i denne tid! Salmisten sier " Begjær av meg så vil jeg gi
deg hedningene til arv." Vi kan sammen be om sjelers frelse i Norge og i hele verden. I
sammen driver vi også misjon i flere land. Tusen takk til alle dere som står med oss i bønn og
med midler. I dag fikk vi sendt ut 14000 kroner til evangelister , pastorer, menigheter ,
studenter og barnehjem i Afrika. Pengene når langt og er til stor hjelp for mange arbeidere i
Guds rikes arbeide. Gud kalte meg til å starte denne misjonen for syv år siden da jeg var i
byen Assella i Etiopia sammen med vår sønn Einar. En pastor, Desalegn, spurte om jeg ville
støtte innfødte evangelister og jeg følte at jeg skulle gjøre det. Vi startet med to, men har nå
mange som vi støtter. Takk at du står med. Gud elsker en glad giver!
RAPPORT FRA PASTORER OG EVANGELIOSTER:
Desalegn Nebisu

Han forteller at nylig evangeliserte de 1700 mennesker og 80 mottok Jesus som frelser og
herre. De delte ut om lag 2500 Gideon Nytestament og delte ut 3000 traktater. De
underviste 30 nye om åndelig vekst, men kan dessverre ikke døpe den nå på grunn av korona
epidemien som også herjer i Etiopia. Desalegn er hoved pastor for en stor menighet og for
noen år siden fikk de bygget et stort nytt lokale. De planter nye menigheter rundt om i
distriktet rundt Assella.
Eshitu Abebe
Han arbeider i fjellområder i det Østlige Etiopia nær grensen til Somaliland. Der er
tradisjonelt mange muslimer og han har blitt truet på livet fordi han har ledet mange
muslimer til Kristus . Vi hadde en kampanje i menigheten hans for noen år siden, og han har
mange gode medarbeidere som står med han i striden. Eshitu forteller at nylig ble syv
muslimer frlst og døpt. 11 ble omvendt fra Den ortodokse kirken. De har nylig startet en ny
menighet i området.
Evangelist Seyumn
Han har ansvaret for å reise rundt og være leder for 91 m1nigheter . Fordi han er fattig så
har han hverken bil eller motorsykkel så han må reise kollektivt eller på hest eller sykkel. Han
underviser og taler og har 230 fulltids arbeidere med seg i tjenesten. Nylig mottok 1450
Jesus som frelser, og de startet fire nye menigheter, og 22 nye har stilt seg til tjeneste for
evangeliet. De trenger økonomisk støtte for å kunne virke, da Etiopia fortsatt er svært fattig.
85 prosent av de som de når er muslimer, og 75 prosent er fra landsbygda. Det blir mye
reising for Seyumn som er småbarnsfar.
Pastor Peter
Peter er pastor i en liten menighet i Kampala i Uganda. Der har vært uroligheter da det
nylig var valg og opposisjonen anklagde presidenten for valgfusk. Peter fikk nylig korona,
men er nå på bedringens veg. Menigheten er nå stengt for de ikke har kunnet betale
husleien. Vi sendte nok penger til at de kan åpne igjen. For noen år siden talte jeg i
menigheten og var der sammen med vår svigersønn Moses og barnebarn Daniel. Der var en
sterk atmosfære i menigheten og nydelig sang. Dessverre så lignet lokalet på et skur. Peter
hadde en bitte liten leilighet og barna hadde da malaria. De har det ikke enkelt, men ønsker
å virke for Gud!
James
James er bror til vår svigersønn Moses. Han arbeidet i mange år på et hotell i Kampala,
men har nå bygget hus i Gulu, byen der han kommer fra. Der har han og brødrene startet en
jordbruksskole der unge mennesker kan lære om hvordan de skal dyrke jorden og få et
levebrød. Dette er svært viktig da mye ungdom går uten arbeid. Skolen er bygget på kristen
grunn, men dessverre så mangler de nå penger til å starte opp. James støtter også en
foreldreløs jente, Sara, med utdanning. Mor til Moses har startet med en menighet i
hjemmet og trollmenn og andre har blitt frelst. De har planer om å bygge et stort lokale der.
Fortsatt er det svært åpent for evangeliet i Uganda og folket hungrer etter Gud. Vi er glade
for å kunne være med og støtte arbeidet og de har lovet å be for oss.
Pierre
Av og til ringer pastor Pierre oss fra Benin som er et av de fattigste land i verden. Benin er
et land som er innvidd til satan, men vi tror at det skal som Uganda bli innvidd til Jesus slik at
Guds velsignelse kan flyte der. Pierre er alltid positiv og glad. To ganger har jeg fått besøke
ham sammen med Agnar Ulstein og Magne Hersvik i Benin- Norge stiftelsen. Pierre har
startet mange menigheter ute på landsbygden. Jeg fikk gleden av å tale i en av disse

menighetene og der var en sterk atmosfære og mange søkte forbønn. De har boret brønner
ved landsbyene og fått rent vann. Dette har forlenget levetiden for menneskene der.
Pierre har startet to skoler, men den ene er nå ute av drift på grunn av økonomien. Barna
har fått de beste karakterer på skolene, og jeg glemmer ikke hvilken velkomst vi fikk da vi
besøkte skolen ute i landsbyen. Selv om vi kom kjørende på motorsykler ble vi mottatt som
konger! Damene danset for oss og sang og holdt taler. Pierre er glad for bilen han fikk fra
misjonen som gjør at han lettere kommer rundt i landsbyene. Før reiste han alltid kollektivt
som var svært slitsomt. Vi støtter også pastor Razak som tidligere var muslim. han og kona
gjør en stor innsats for Guds rike, men de er begge utstøtte fra sine familier.
Nytt Livs Senter
Mange menigheter har stengt ned nå under den andre korona bølgen, men vi fortsetter
møtene. Det er ikke lett å avvise folk da bare ti kan samles foruten de som arrangerer
møtene. På julefesten kom politiet på besøk da noen hadde sendt inn bekymringsmelding,
men heldigvis var alt i orden! Vi har to søndagsmøter hver søndag , men har måttet avvise
talere som skulle komme. Gud er mektig nær i møtene og nådegavene er i funksjon. Ofte
kommer det budskap i tunger og tyding og mange har blitt åndsdøpte. Jeg tror det er fordi
det er mye bønn i menigheten. Hver morgen er det et en håndfull som samles til bønnemøte
fra klokken 08:00-10:00 om morgenen. Etterpå så har vi brødsbryting og et lite møte som blir
sendt på Facebook. Der har vi sang, innledning, vitnesbyrd og tale. Mange lytter til og vi får
vitne til mange flere enn de som er til stede. De fleste møtene blir overført på Facebook.
Vi har også søndagsskole, junior og ungdomsmøter. Dette ville ikke vært mulig om vi ikke
hadde fått den nye barneavdelingen. Der er det egen inngang slik at barna kan samles til
søndagsskole under søndag formiddagsmøtet. Vi har fire barnearbeidere i søndagsskolen, og
er glade for at vår sønn Einar har blitt med der. Det er nå bedre med ungdomsarbeidet, og
ungdomspastor Benjamin gjør en god innsats sammen med sine medarbeidere. Vi vil forsøke
å starte opp igjen med gatekirke og råneevangelisering nå i slutten av februar.
Zoe bibelskole er i gang igjen og rektor Per Arne Åkenes har mange interessante temaer
som han underviser i. Jeg holder på med Hebreerbrevet som er et viktig brev i Guds ord. Det
er flott at mennesker ikke kommer bare fra Ørsta og Volda, men også fra Herøy og andre
steder i distriktet. Dette viser at der er en hunger etter å komme sammen om Guds ord også
i denne tiden. I Hebreerbrevet kapittel ti står det at vi skal ikke unnlate å komme sammen
etter som vi ser dagen for Jesu gjenkomst nærmer seg. Må ingen av oss bli hjemmesittere og
bli tilbake når Herren kommer. Djevelen ønsker å spre oss, men Gud vil samle oss til seg. Når
glørne kommer sammen blir det en ild som skal brenne. Ved mye bønn skal Ånden falle og
vekkelsen skal spre seg i Norge og i verden. Det er Guds vilje!
Forbønn
Takk til dere som husker på oss i bønn. Be spesielt for vår andre datter Kjellfrid som bor
med familien ved byen Southamton i England. De har det vanskelig da barna ikke får gå på
skolen og må være hjemme hele tiden. Det er også umulig for oss å besøke dem nå. Be også
for Anita og familien på Moltustranda. Anita var med å starte noe som heter "Klede til glede"
i Fosnavåg kirke. Sammen med John fra menigheten var jeg nylig på besøk der, og vi har
bestemt oss for å starte med det samme i Ørsta. Vi vil hjelpe fattige mennesker og familier
med forskjellige ting. Be for Einar som har en farlig jobb som sjåfør på de glatte veiene. Edith
er for det meste hjemme, men er en del med på gjenbruk i Volda. La oss be om visdom for
myndighetene at de må ta de rette beslutninger og lage bedre lover for landet. Husk også på

Israel og Jerusalem i dine bønner. De har fiender på alle kanter. Må Gud velsigne dere alle!
Shalom. Hans Reite.
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