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Etter det vi hører, ser og erfarer, så vokser troen på
Jesus  i  den  3.  verden.  I  vesten  går  antall  kristen
tilbake. 
Hvorfor  er  det  slik  at  når  Gud velsigner  oss  med
materielle goder, så faller vi vekk fra ham? Jeg tror
svaret er så enkelt at vi mennesker har lett for å legge
vår tillit til det vi kan se med vårt øye. Derfor er vår
synlig  rikdom  lettere  å  ha  sin  tillit  til,  enn  en
"usynelig" Gud. Når nesten alle i vår del av verden
har  det  vi  trenger,  så  faller  behovet  for  Gud   i
hverdagen vekk. Gud blir bare en "teori" når de store
spørsmålene blir stilt, som livet etter døden, hvorfor
lever jeg, har jeg noen verdi? 
1. Tim. 6: 6-12  Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en
stor vinning. For tomhendte kom vi inn i verden og
tomhendte må vi forlate den.
Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de
som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes
av  mange  slags  tåpelige  og  skadelige begjær  som
styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10
For  kjærligheten  til  penger  er  roten  til  alt  ondt.
Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og
har påført seg selv mange lidelser. 
Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og
jag  etter  rettferdighet,  gudsfrykt,  tro,  kjærlighet,
utholdenhet og ydmykhet. 
Strid troens gode strid og grip det evige liv som du
er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram
den gode bekjennelsen for mange vitner.
La oss som tror vende om fra rikdommens bedrag og
ha  vår  tillit  til  Gud.  Jesus  sier  i  Mat.  6:33  Søk
FØRST Guds rike og hans rettferdighet så skal dere
få alt det dere trenger! Faren er at vi søker først alt
det andre, så lar vi Guds rike få resten. Frukten av
dette er en "sløv" tro som ikke har blitt utfordret eller
erfart Guds inngripen i hverdagen. Uten å erfare Gud
er det vanskelig å ha en levende tro. Uten en levende
tro  blir  ikke  Jesus  synlig  for  nye  mennesker  og
dermed går antall  troende tilbake.  Jeg tror det  står
om oss i vesten i Matt. 13:7, liknelsen om såmannen.
I v.7 faller såkornet (Guds ord) blant torner, det får
ikke vokse opp til å bære frukt fordi all fokus går til
tornebuskene som er et bilde på rikdom og mange
ting.
Utfordring for  oss  som kristne i  dag,  er  å  la  Gud
komme før rikdom og vel-stand. Klarer vi å si nei til
penger/rikdom for å søke Gud først? Gjør vi det, vil
antall  troende  øke  i  vesten,  fordi  vår  tro  blir  en
levende tro hvor vi erfarer Gud og hans rikdom!

Øyvind Toeneiet
Pastor

Misjon

Søndag  21.  Juni  får
Betania  besøk  av
Orlanda  og  Josè
Madeira, som er pastor-
par  i  Chimoio,
Mosambik.  For  noen  år
siden samlet  menigheten
inn  midler  til  en
livsviktig  operasjon  for
Orlanda. 

De  driver  sentret  «Aberto  Mensageiros/Deus»,  det
største senter for foreldreløse barn i et distrikt som
har vært hardt rammet HIV/AIDS. I dag er 205 barn
knyttet til senteret.  Madeira lærer dem jordbruk og
sørger  for  at  barna  får  skolegang  og  annen
yrkesrelatert utdanning. Senteret har jordbruksarealer
der familiene kan dyrke til seg selv, mens noe går til
senteret.  Madeira  er  leder  for  den  nest  største
pinseorganisasjonen i Mosambik (Assembleia Livre
de Mosambique). Han er pastor i den største kirken i
regionen og planter stadig nye menigheter.

Søndagskolen

Søndagskolen har dette året blitt drevet av Ester Sara
Ólafsdóttir. Hun har gjort en meget god jobb. Barna
har fått lært om troen på Jesus på en måte som har
satt sine spor i dem. Ester Sara flytter til USA denne
høsten for å gå på bibelskole, så vi trenger ny leder
for søndagskolen. Er du en som kjenner at du ønsker
å gi Jesus til de aller yngste (3-12 år) så ta kontakt
med Øyvind.

Ungdomsarbeidet
Ungdommene samles hver lørdag kl 1900 i Betania
hvor vi har lovsang, undervisning, bønn, kiosk, leker
og  sosialt  samvær.  Vi  er  mellom  15  og  25
ungdommer som samles.  Har du et  kall  til  å  være
ungdomsleder, så ta kontakt med Øyvind.

Møteverter
10 personer deler nå på tjenesten som møteverter. De
sørger for at folk blir ønsket velkommen,.De tar hånd
om  offer-innsamlingen.  Du  finner  navnene  på
møteplan.

Bibel, bønn og brød
BBB samles  hver  onsdag  kl  1900  hvor  vi  har  en
bibeltime med bestemt tema. Vi ber sammen, og har

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!



til  slutt  et  godt  måltid  sammen.  Vi  ser  at  noen
kirkefremmede finner veien inn til Betania gjennom
dette arbeidet. Vi samler mellom 15 og 35 stk hver
onsdag. Man blir godt kjent med hverandre, og får
dermed en større sosial krets rundt seg. Vil du være
med på dette arbeidet kontakt Øyvind. 

Gatekirken

Gatekirka  er  et  3x3  meter  telt  som  vi  bruker  i
forbindelse  med  gate-evangelisering.  Fra  teltet  så
deler  vi  ut  kaffe/vann,  kjeks/vafler  og  forskjellige
traktater etc.

Vi opplever at folk kommer bort til oss hvor vi får
mange gode og dype samtaler. Vi får delt evangeliet,
oppfordret  folk  til  å  lese  bibelen,  invitert  til
møte/fellesskap  med  andre  troende  og  også  noen
ganger bedt for mennesker.

Pr dags dato nå, så er vi på Larvik torg en lørdag i
mnd på dagtid.  Og fra juni  begynner  vi  også med
teltet  i  storgata  på  kveld/nattestid  annenhver  helg
gjennom sommeren.

La oss stå sammen og samarbeide om dette store og
viktige arbeidet!

Følg oss på Facebook: "Gatekirka i Larvik"

Menighets-tur til Solåsen.

Helgen 25. - 27. september er det igjen menighets-tur
til Solåsen. Denne gangen er det Roger Skaug som
underviser.  Han  underviser  om  Åndens  gaver  og
hvordan  få  mennesker  i  gang  med  å  praktisere
nådegavene vi har fått. 

Bruk bank-giro (merket Solåsen) for påmelding. Du
kan dele opp beløpet i flere innbetalinger. 

Prisen for hele turen, inkludert kost og losji er:
Voksne kr 1200; 13-15 år kr 1000; 8-12 år kr 820; 3-
7 år kr 480; 0-3 år gratis. Familiepris max kr 3.500.

Meld deg på til Øyvind eller Runa. 
Du  finner  informasjon  om  stedet  her:
http://www.solasen.no/

Økonomi og drift.
Økonomien er noe bedre enn på samme tid i 2014.
Ønsker du månedlig regnskaps-tall, må du si i fra til
regnskapsfører.
For 2015 kan man få skatte-fritak for gaver over kr
500, og inntil kr 20.000. 
Si  i  fra  hvis  du  vil  være  med  på  ordningen!
Innbetalingene  skjer  via  bank-giro.  Se  også  her:
http://www.bela.no/skattefrie_gaver.html
Husk:  vi  bygger  Guds  rike,  også  med  våre
midler. Gud elsker en glad giver!

SMS
Du har sikkert fått  SMS fra Betania.  Det er en ny
måte for å nå menigheten på. Håper du synes det er
greit.  Du  kan  svare  ved  å  «klikke»  på  nummeret
nederst i SMS'en.

Viktige datoer
 1.  pinsedag kl  1700:  Helge Flatøy taler  og

Harmony synger.

 2.  pinsedag  er  det  friluftgudstjeneste  i
Bøkeskogen  kl  1100.  Her  deltar  alle
menigheter i Larvik.

 14. juni kl 1700 får vi besøk av Åpne dører.
Da er det også dåp av Ivo og Nikolai.

 21. juni får vi besøk av pastor-paret Orlanda
og Jose Madeira fra Mosambik.

 I  perioden 21.  juni  til  16.  august  begynner
søndagsmøtene kl 1900.

 Pastor har ferie 6. juli – 2. august (inkludert
stevne).

 23. august er det samlingsfest

 30. august taler Svein Olaf Pettersen

 25. - 27. september er det menighetshelg på
Solåsen. 

Søndagsskolen
Det er alltid søndagsskole parallelt med hovedmøte

(ikke i skolefri-perioder)
Vi oppfordrer foreldre og besteforeldre å ta med barn

og barnebarn!!. 
Søndagsskolen er en skole for livet!!

Vi trenger ledere!!!

Velkommen til samlinger i Betania! 
Følg  med  i  Korsets  Seier,  Østlands-Posten,  SMS
eller på www.bela.no
Pastor: betania.larvik@gmail.com  / Tel. 970 99 620
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