
FRELSE ELLER DOM 
 
Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, 
velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du får leve du og din ætt! Elsk Herren din Gud 
og hold fast på ham! For dette er ditt liv, og du skal nå en høy alder og få være i det land so 
Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob.  5. Mosebok 30:19-20 
 
   Det var mektige taler Moses holdt på slutten av sitt liv. Da han fikk kallet følte han seg 
uskikket og sa at han ikke kunne tale, men han fikk erfare Guds trofasthet og omsorg da han 
ledet folket gjennom ørkenen i førti år. Han talte med stor kraft og autoritet på Herrens 
vegne. Moses satte folket på valg. De kunne velge mellom liv og død, frelse eller dom, 
velsignelse eller forbannelse. Så lenge folket folket lydde Guds ord så ville det gå dem bra, 
men når de vendte seg bort kom ulykken. Dette kan vi se skjedde i Israels historie. Det 
kulminerte med Holocost og folket fikk forbannelsen som det står om i 5. Mosebok kapittel 
28. Etter krigen så forbarmet Gud seg over dem og gav de landet sitt tilbake, og nå er jødene 
et velsignet land selv om de har mange fiender. En dag skal de motta Jesus som Messias og 
da blir de en stor  velsignelse på  jorden. 
   Guds handling med Israel er et forbilde med det som skjer med andre nasjoner. De kan få 
velsignelse eller forbanning etter hvordan de forholder seg til evangeliet og deres holdning 
til Israel. Mange er bekymret over det som nå skjer i Norge. Det har kommet mange 
ugudelige lover slik som abortloven, partnerskapsloven, hat- kriminalitet loven. Det siste er 
nå at de vil forandre flagg loven. Andre flagg skal kunne heises på offentlige flaggstenger på 
lik linje som det norske flagget! Detter er veldig trist og er en stor sorg for mange av oss. Når 
vi ser regnbueflagget vaie over rådhus og andre offentlige bygninger er det som et gufs fra 
avgrunnen. En uren ånd legger seg over landet og folket blir forført. Sodoma og Gomorra 
sine synder er i skuddet og det fører til dom. Vi må rope til Gud om vekkelse og frelse som 
aldri før, og må ned på kne og be for landet som holder på å gå til grunne. 
    Nylig hørte jeg et budskap fra en mann som hadde vært i faste og bønn i førti dager. Han 
fikk budskapet: " NORGE, MITT KJÆRE NORGE DU ER VEIET OG ER FUNNET FOR LETT." Dette 
er svært alvorlig og forteller om hvordan den åndelige situasjonen har blitt. Sammen med 
Iran og Syria er Norge det eneste landet i verden som har godkjent terrororganisasjonen 
Hamas. Oslo avtalen som delte opp Israel er en forbannelse og en ulykke for jødene. Oslo 
bispen gikk nylig inn for boikott av Israel. Den norske kirke er helt på avveier og er ikke 
lenger lys og salt. Den liberale teologien har trengt seg helt igjennom og er nå på full fart inn 
i frikirkene. Vi må være på vakt og våke og be og stå på Guds rene og sanne ord! Norge må 
vende om ellers så kommer Guds rettferdige dom over oss. Det eneste som redde oss er en 
sann kristen vekkelse. 
 
JESUS MARSJ 
 
Nylig arrangerte vi Jesus marsj i Ålesund. Folk kom fra distriktet og aldri har så mange 
deltatt  i denne årlige marsjen. For to år siden var det blå himmel og plutselig så kom det til 
syne en hvit ring over oss på Rådhusplassen. Ingen kan forklare hva dette var for noe, så vi 
tror at det var et tegn fra himmelen. Gud viste oss at han har behag i at vi står opp for Jesus. 
Også i år var det fint varmt vær og under ledelse av evangelist Morten Abrahamsen så gikk vi 
rundt i gatene og ropte ut at Jesus er herre. Vi sang og bar plakater med bibelord og mange 
stanset opp og lyttet til oss. Etterpå så var det appeller på Rådhusplassen og noen 



evangeliserte. Flere ungdommer bad freses bønnen og mottok frelsen. Herren var mektig til 
stede og velsignet oss. Dette året er det planlagt seks Jesus marsjer, og Morten sier at han er 
villig til å stille opp med marsj hvor som helst. Det er bare å melde ifra.  
   Med oss på marsjen var Veronica Sandaker fra Visjon Norge og evangelist Daniel Haddal. 
De hadde sterke appeller og bad for syke etterpå. Neste dag talte de på møtet i Nytt Livs 
Senter i Ørsta. Veronica talte mektig om at vekkelse er på veg og at vi skal forberede oss på 
det. Daniel talte over Jesaja 40 om at Herren vil gi oss ny kraft. Mange søkte forbønn. Dette 
fortsatte også på møtet om kvelden. Folk ba for og med hverandre og noen ble sittende 
nesten til midnatt. Dette er et tegn på at vekkelse er på veg. En vekkelse stater alltid ved at 
Guds folk våkner opp og søker Herren ydmykt i bønn i bot og anger. Vi vil bevare åndens 
enhet og be til det bryter igjennom med sjelers frelse og helbredelse for de syke. 
 
PINSE STEVNE 
 
   I pinsen hadde vi besøk av sangevangelist Jostein Kirkenes og Misjonsbefalingen. Det er en 
nystartet organisasjon der man ønsker å nå ut til de ufrelste med det glade budskapet. De 
har ikke bare vanlige møter, men også friluftsmøter og andre tilstelninger. Med i ledelsen er 
mellom andre Jan Ove Kleppe, Mangor Aanonsen, Reidar Tommesen og Hildur Hovdenakk 
og Øystein Sørheim fra Ørsta. Vi hadde to møter både første og andre pinsedag. Mellom 
møtene serverte vi gratis middag, kaffe og kaker begge dagene, slik at folk kunne være der 
hele dagen. Til tross til at på samme tid var det årlige pinsestevnet i Volda, så var det godt 
med folk og god stemning. Det var flott sang og musikk og gode taler og vi merket Åndens 
berøring i bland oss. 
   Vi ba for ulike behov og en dame kunne vitne om helbredelse. Hun hadde hatt vondt i 
ryggen i et år og kunne ikke ligge på den ene siden. Nå ble hun helt god igjen og fikk sove 
godt. Jesus Kristus er den samme i går, i dag ja til evig tid! Vi takker Gud for 
Misjonsbefalingen og ønsker å ha et samarbeid med dem. Be om åpning nå etter korona og 
at Herren vil bruke dem rundt om i hele Norge. Nøden er stor og arbeiderene få. Må Jesus få 
drive arbeidere ut til sin høst. Det haster for alt tyder på at Jesus kommer snart tilbake. Vi 
må få med oss mange flere på himmelvegen! 
 
BØNN OG FASTE HELG 
 
   I slutten av mai var vi om lag 12 personer samlet til bønn og faste på Sportskapellet på 
Vaksvik fjellet. Det var varmt godt vær og vi kunne gå på bønnevandring og turer i den flotte 
naturen. Fjellene var majestetiske med snø på toppene og liene var grønne og vi kunne bare 
prise Herren for hans skaperverk og store kraft og herlig dom.  Vi hadde mange møter med 
undervisning og ba for ulike behov. Spesielt ba vi for vårt eget land, men også for Israel. Det 
er mye vondt som skjer, men også mye positivt. Guds rike går fram til seier i mange land. Det 
samme vil skje også her om vi ydmyker oss, faster og ber. Noen siterte verset fra 2. 
Krønikebok 7:14: " Når mitt folk som er kalt ved mitt navn ydmyker seg og ber og vender om 
fra sine vonde veier, så vil jeg høre fra himmelen og lege deres land. " Norge er nå sykt og 
trenger legedom! Mange tar sine liv for de er uten mål og mening i livet. Det er også mye 
mord og kriminalitet. Dette vil minke om vi vender tilbake til Gud.  
   Leder for bønn og faste arbeidet er Øyvind Årdal. Han ivrer for å få i gang slike samlinger 
også på andre plasser og har startet opp i Bergen, Oslo, Maihaugen på Nordmøre og på Lom. 
At folk samles til bønn og faste har stor betydning og vil virke som et vern for landet. Vi vet 



at russerne flere ganger har prøvd å invadere Norge, men har blitt hindret av engler fordi at 
det har vært folk som har bedt og fastet. Ennå har vi frihet og fred, men hvor lenge? Er 
syndemålet nådd og har vi gått over en hellig grense? Bare Gud vet dette, men ennå er det 
håp om vi søker Jesus av hele vårt hjerte og vender om! 
 
ETIOPIA 
 
  Pastor Eshitu forteller at han har gått av som hoved pastor etter ti år og vil nå konsentrere 
seg om misjonen. Han bor i et område der islam dominerer og har vært truet på livet av 
dem. Nylig ble syv muslimer frelst og de blir opplært i den kristne tro. Han underviser også 
16 ungdommer som har blitt frelst, og driver med disippel trening for at flere kan gå inn i 
tjenesten.  Evangelist Seyumn forteller at han virker mellom hundre menigheter som har til 
sammen 33000 medlemmer og tre hundre arbeidere på full tid. På ett år har de plantet syv 
nye menigheter og 2700 har mottatt Jesus og blitt frelst. Over 40000 har fått høre evangeliet 
gjennom deres vitnesbyrd. 
    Pastor Zerihun har startet mange menigheter og den siste er i hovedstaden Addis Abeba. 
På en dag delte de ut 5000 traktater og fire mottok Jesus som frelser og herre. I tillegg har 
han startet en menighet i Oromia regionen med tretti medlemmer. De har friluftsmøter og 
evangeliserer. Pastor Deselegn evangeliserte om lag 10000 mennesker. De delte ut 2000 
traktater. 60 mottok Jesus og 45 ble døpt. 
 
BENIN 
 
Pastor Pierre takker for ekstra hjelp sist måned til medisiner da han ble alvorlig syk. Han har 
stått på i landsbyene og startet stadig nye menigheter. I pinsen ble om lag 20 døpt og flere 
står for tur. Det går bra med skolen i bushen , men de mangler en del midler til driften. Noen 
av lærerne brødfør seg med å dyrke rundt skolen, men det er ikke nok for å kunne overleve. 
At det blir gravet brønner gir folket et lengre og bedre liv og åpner opp for evangeliet. 
Pastor Razak er også takknemlig for hjelpen vi sender. Hans svigerfar som var muslim gikk 
nylig bort og han har nå fått bedre kontakt med familien som tidligere avviste dem. Be om at 
de kan få vinne sine familier for Kristus, og at de kommer i gang igjen med arbeidet i 
menigheten. Drømmen er å få starte en kristen skole der i området. Folk i Benin er bundet 
av okkultisme og satans makt, men Jesus kan sette dem fri! 
 
UGANDA 
 
  Vi støtter jordbruksskolen i Gulu. Den har lenge vært stengt på grunn av korona, men nå er 
de i ferd med å starte opp igjen. James og brødrene til Moses, vår svigersønn, gjør en stor 
innsats med dette. Ved at unge folk får opplæring i jordbruk på en kristen skole, kan de 
brødfø seg selv og sin familie. Mange samles til møte ute hos Moses sin mor, og planen er å 
bygge en stor kirke der. Flere hundre samles og folk blir frelst og utfridd fra vonde makter. 
Evangeliet er en Guds kraft til frelse også i Afrika. De som for støtte ber ekstra for oss i 
Norge. 
   Pastor Peter spør stadig etter mer penger. Hans kone Petra venter et nytt barn og de er i 
nød. De andre barna har ikke råd til å gå på skole. Vi støtter Peter og har sagt at vi har ikke 
ubegrensede med midler. For noen år siden besøkte vi menigheten. Det var et blekkskur, 



men der var nydelig lovsang og en sterk atmosfære av Den Hellige Ånd. La oss huske på de vi 
støtter i våre bønner til Gud. 
 
TAKK 
 
Tusen takk til alle dere som tenker på oss og står med oss i forbønn og med støtte. Jeg er 
forundret hver gang jeg kan sende ut tusener av kroner via nettbanken. 1. juni sendte vi ut 
6600 kroner til 11 ulike tjenester i Afrika. "Mange bekker små gjør en å", sier vi. Gud kalte 
meg til denne tjenesten mens jeg var i Etiopia en gang, og han sørger for at det fortsetter og 
midlene kommer inn. I Nytt Livs Senter gir vi også tienden av inntektene videre til misjonen. 
Takk at dere husker oss i bønn. Edith er med i Gjenbruk butikken i Volda og hjelper til i 
menigheten. Einar, vår sønn, er med i barnearbeidet. Anita og familien bor fortsatt på 
Moltustranda og Kjellfrid i England. Vi har dessverre ikke kunne treffe dem på over et år, 
men ber om at det snart må legge seg til rette. Må Gud rikelig velsigne dere alle! Hilser med 
Salme 46. 
 
Hans Reite 
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