
Velsignet nytt år - 2021!



Kjære venner,

2020 kan bare sees i bakspeilet nå, og det er ikke noen overraskelse at folk er 

glad for å bla seg videre inn i et nytt år. Vi vil benytte anledningen til å ta et 

tilbakeblikk på det som vi vil huske som et underlig år uten sidestykke. Midt i 

en usikker verden, full av restriksjoner, opplevde vi likevel Guds veiledning og 

velsignelse idet Han ga oss muligheter til å dele Ordet.

Januar begynte som alle andre år – full av planer for misjonsvirksomhet 

mange forskjellige steder. I vår lokale menighet har vi fått en god vane – å 

starte året med 10 dager i bønn. Vi møtes en time hver dag der vi søker 

Gud i fellesskap. 2020 begynte på denne måten, og ingen av oss visste hvor 

utfordrende dette året skulle bli. Det minner meg om hvor viktig det er med 

åndelig forberedelse for en hvilken som helst uventet vending i livet.

I februar holdt vi en evangelistisk møteserie i Tønsberg. Vi ante ikke at dette 

skulle bli den siste fysiske evangelistiske samlingen på lang tid. Allerede mot 

slutten av serien begynte korona-krisen å gjøre sitt inntog i Nord-Europa. Vi 

var glad for at vi akkurat rakk å avslutte serien før restriksjonene trådte i kraft.



I mars endret begrepene ‘menighet’ og ‘evangelisme’ seg drastisk. Fysiske samlinger ble erstattet med 

internettbaserte møter, og digital evangelisme tok av. Jeg ble minnet om hvordan Apostlenes gjerninger 

ender med at Paulus settes i husarrest i Roma. Han kunne ikke gå noe sted – han satt i karantene. Det siste 

ordet i boken er imidlertid «uhindret». Paulus satte spor i menighetene gjennom sine brev, selv om han ikke 

kunne reise til disse stedene. Jeg er sikker på at han også hadde brukt Zoom og YouTube hvis han hadde 

hatt anledning!

I løpet av våren og sommeren Zoomet jeg verden rundt, og nådde ut til menigheter, ungdomsgrupper, ‘min-

istries’ og enkeltpersoner. Det er annerledes å holde taler og Bibelstudier gjennom skjermen, men Guds Ord 

har tross alt samme kraft!

Dessverre måtte vi avlyse Levende Vann sommerleir 2020, til stor skuffelse for mange. Det har vært et åndelig 

høydepunkt over flere år, men vi måtte bare innse at det ikke ville være mulig å gjennomføre i år med korona-

restriksjonene. Tapet i 2020 gir oss en enda større lengsel etter å vende tilbake til Fyresdal i 2021 med full kraft!

Heldigvis kunne vi fremdeles gjennomføre bønneseminaret på Halvorsbøle i slutten av august. Det var defini-

tivt annerledes enn vanlig med lavere deltagerantall og strenge koronatiltak, men vi merket at folk virkelig 

satte pris på samlingen siden de hadde gått glipp av mange andre åndelige sammenkomster.



I løpet av høsten holdt vi en digital profetisk møteserie, strømmet fra Ulsrud 

Adventistkirke. Det var en stor velsignelse å se at hundrevis av mennesker 

fulgte presentasjonene via YouTube. Jeg tror de uvanlige tidene vi lever i får 

mennesker til å tenke dypere over livets grunnleggende spørsmål.

Hvis det fantes en tilbakestillings-knapp for 2020, tror jeg mange hadde beny-

ttet seg av den flere ganger. Men det finnes ikke noen slik knapp. Tiden går 

bare framover. 2020 har vært et uvanlig år på så mange måter. I en verden 

full av sykdom, avstand og depresjon, er mange glad for å bla over til 2021. 

Vi håper at ting skal endre seg. Samtidig som det er mange ting som er uten-

for vår kontroll, så er det sider som vi faktisk kan vende i våre personlige liv. 

Hvorfor ikke ta en nyttårsbeslutning om å vende sidene i Bibelen oftere?! Hvis 

det fantes en tid da vi burde dykke ned i denne utrolige, livsforvandlende 

historien – så er det nå! La 2021 fylle deg med undring og begeistring idet du 

vandrer gjennom Bibelen. Kom ansikt til ansikt med Jesus og Han vil bære 

deg gjennom stormene som måtte komme. Vi ønsker deg et lykkelig og vel-

signet nytt år med Bibellesning!
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