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Kjære venner! 
 

Tidsuret har snart tatt en ny omdreining på års-skiva. Julen står for døren. Vinteren har meldt sin 

ankomst. Handlekarusellen er i gang i vårt rike land. Trusler om økonomiske vanskeligheter fra 

Sentral-Europa og kanskje mye av verden forøvrig gjør ikke inntrykk på den vanlige nordmann. 

Vi er vant med å ha god økonomi over lang tid nå. Den arbeidende generasjon har vel ikke 

opplevd annet enn medgang i så måte og kan ikke forestille seg økonomiske problemer for 

Norge. Oljen har hjulpet oss og føles som en trygghet for de fleste. 

 

Men midt i vår rikdom er vi fattige. En barneskole i Heddal spiller julespill om Lucia istedenfor 

om Jesus som er det egentlige innhold i julen. Mange ungdommer fra videregående skolen, som 

jeg kjenner, vil ikke ha noe med kirken å gjøre ved juleavslutningen. De sier at de har hatt nok 

med kirken å gjøre. På skolen lærer vi som lærere at ungdommene i Norge ikke er opptatt med 

hva som er rett og galt, men hva som er lurt og dumt for dem å gjøre. Egoismen tar overhånd. Vi 

trenger en åndelig revolusjon i vårt land – måtte Jesus forbarme seg over oss. 

 

Midt i avkristningen og mørket opplever vi også mange positive ting. Bare siden jeg kom hjem 

fra Paraguay 24. november har jeg samlet inn 88 000 kr ekstra i forhold til det vanlige som 

kommer inn. Hele 21 mennesker har døpt seg i Betesda i høst og i menigheten synger vi julen 

inn med stappfullt hus. Jeg opplever at flere unge stiller seg til disposisjon for Jesus. Midt i 

mørket er det lys også i Norge. 

 

«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres 
synder.» Matt 1:21. Navnet Jesus betyr Herren frelser. Mesteren så det ikke som et røvet bytte 
å være Gud lik, men gav avkall på himmelens herlighet og tok en tjeners skikkelse på seg. Han 
kom til jorden og ble et menneske. Han fornedret seg selv så han ble lydig til døden, ja, korsets 
død. Han kom ikke til verden for å dømme verden, men for å frelse. Han skulle bære navnet 
Jesus for vår Himmelske far ønsket å vise all sin kjærlighet mot oss ved å gi oss sin eneste sønn 
som frelser. Kjærlighetsbudskapet strømmer ut over hele verden og mennesker blir høstet inn. 
DET ER ET STORT GLEDESEMNE! 
 
I dag er vi sendebud i hans sted. For et privilegium! Julebudskapet er starten på dette 

vidunderlige frelsesverket. De fattigste og de en minst regnet med fikk først høre budskapet og 

bære det videre. 

 

Gjennom KS og misjonsmagasinet forsøker vi å samle inn til ulike misjonsprosjekter. Jeg har fått 

rede på at i mai/juni 2012 skal innsamlingen gå til Latin-Amerika. Til dere som er misjonærer 

eller har god kjennskap til misjonsfelter ute, ønsker jeg at dere skal tenke på og gi meg beskjed 

om det er et prosjekt, grupper, noen som trenger vår støtte og som vi tror kan gi godt 

innsamlingsresultat. Vær kreativ – jeg trenger deres hjelp. 

 

Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid og et rikt og godt nytt år. Må Herren være med dere 

alle uansett hvilken situasjon en skulle befinne seg i. Han har sagt og jeg tror han sier det i dag 

også: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. 

 

Varme hilsninger fra 

Jørgen 


