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Alle skal få høre om Jesus!
Øyvind Toeneiet, pastor

I Matt. 24:14 står det: ”Og dette evangeliet om 
riket  skal  bli  forkynt  over  hele  jorden  til  et 
vitnesbyrd  for  alle  folkeslag,  og  så  skal  enden 
komme.”  Dette  er  en  profeti  som  sier  at  alle 
folkeslag  skal  få  høre  om Jesus  før  han  kommer 
igjen! Dette har ikke skjedd enda, men vi i Betania er 
med  på  å  fullbyrde  denne  profetien  med  vårt 
misjons-engasjement.  Et eks. er Mbya-indianerne i 
Paraguay. Dette er et folkeslag som har levd inne i 
jungelen  og  bevist  trukket  seg  vekk  fra 
sivilisasjonen. Nå er det snart ikke nok skog igjen til 
at de kan leve isolert. Dermed trenger de utdanning 
og rettigheter. Dette er vår misjon ut fra Betania med 
på å gi dem. Ved å bry seg om dem åpner vi dem 
også opp for evangeliet om Jesus.  Nå i  dag er  det 
bare to stk. fra denne stammen som er evangeliske 
kristne. 

Misjon
Betania har vært engasjert i misjon siden starten 

for 100 år siden. I 2012 er vi engasjert i mange land, 
og du finner her kort informasjon fra de forskjellige 
steder:

Kongo
Misjonsvirksomheten vi er med på i Kongo og 

Sør-Sudan  er  en  upløyd  misjonsmark  for  CELPA. 
Nord-øst  Kongo  har  vært  mye  preget  av  brutale 
stammekriger  – spesielt  i  årene 1998-2003.  Her  er 
det nå startet 5 menigheter og 2 utposter. Det bygges 
barneskoler  og  det  graves  brønner,  og  det  er 
rehabiliteringsprosjekter  for  voldtatte  og  barne-
soldater.

Siden mai 2012 er det åpnet 3 menigheter i Sør-
Sudan med kongolesiske misjonærer. Sør-Sudan har 
vært  preget  av  krig  siden  50-tallet  og  det  er  en 
krigstrett og prøvet befolkningen som hungrer etter 
Guds  ord.  Flerkoneri,  heksekunst,  alkoholisme  og 
vold er en vanlig del av menneskers hverdag. 

Midt  i  dette  mørket  ser  vi  at  Jesus  forandrer 
menneskeliv og setter sjeler fri.

Israel
Pinsevennenes arbeid i Israel blir drevet fra Beit 

Betania. Vertsfolk der er Ninni og David Nilsen fra 

Tverelvdal.  Ninni  har  ansvaret  for  det  sosiale 
arbeidet som drives i samarbeid med sosialetaten. De 
frivillige besøker et dagsenter for eldre, eller besøk i 
hjemmet når det trengs. Det drives en bruktbutikk til 
hjelp  for  mange  fattige  familier  i  Israel.  Jeg  vil 
spesielt nevne badebassenget der som de nå har bygd 
tak  over  slik  at  det  kan brukes  hele  året. 
Medisinering  gikk  ned  med  50%  blant  barna 
etter at dette bassenget ble tatt i bruk. David og 
de  frivillige  arbeider  med  oppgradering  av 
sykehuset.

Kenya

Tuiunane-prosjektet  er  blitt  drevet  siden  2005, 
hvor målsettingen generelt er å nå ut til kvinnene i 
vår organisasjon, FPFK (Free Pentecostal Fellowship 
in Kenya).

Hensikten med prosjektet er å hjelpe de fattige 
kvinnene  (med deres  familier)  for  muligheter  til  å 
kunne  ha  egen  inntekt  for  familiene  deres. 
Ved utgangen av juni i år hadde prosjektet lykkes i å 
etablere  mer  enn  800  kvinnegrupper,  25.000 
Tuiunane  -  medlemmer  fordelt  på  Kenyas  mange 
distrikter.

Gjennom  arbeidet  har  tusenvis  av  kenyanske 
kvinner funnet verdighet, og mulighet til å hjelpe sin 
familie med både mat og skolegang for sine barn.

Mosambik
Pastor  Madeira  (bildet)  er 

pastor i en by som heter Chimoio. 
Kona  hans,  Orlanda,  fikk  hjelp 
fra  bl.a.  Betania  i  forbindelse 
med  sykdom.  Han  forteller  om 
store  ting  som  Herren  gjør  i 
menigheten.  Han  sier  at  fru 

Orlanda blir brukt til stor velsignelse i menigheten. 
Hun ber, preker og underviser og går rundt omkring 
og gjør jobben sin som andre. Når hun snakker om 
Jesus  så  tror  alle  på  dette  underet  som  hun 
representerer. Dette har ført til at menge mennesker 

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



kommer til menigheten og de fyller nesten opp kirka. 

Bulgaria
Arbeidet i Bulgaria består idag av støtte til pastor 

i  Kotel,  Gradets  og  Plovdiv.  Ut  fra  Kotel  drives 
arbeide i 3 mindre kirker. Medven og Sadovo hvor 
det leies lokale og i Vesenkovo som hjemmegruppe. 
På klubben Betel, Kotel, drives et mangfoldig arbeid 
som  matutdeling,  barnemøter,  ungdomssamlinger, 
kvinnemøter,  filmkvelder  og  konferanser.Vi  samler 
for tiden inn penger for å kunne kjøpe dette lokalet. 

Arbeidet på disse fem stedene har gitt god frukt. 
Vi opplever frelse, helbredelse og forsoning mellom 
sigøynere  og  bulgarere.  Kirken  har  også  fått 
anerkjennelse  fra  kommunen  og  flere 
næringsdrivende. I sommer ble over 40 personer fra 
6 kirker døpt i elven i Gradets.

Ukraina
Halvard  Hasseløy  sier:  «Når 
jeg  ser  inn  i  forskremte 
barneøyne  eller  de  tomme 
ansiktene  til  mødre  som  er  i 
ferd med å resignere.  Når  jeg 
møter  menn  som  forsøker  å 
drukne elendigheten i vodka til 

de dukker under i slummen eller blir sperret inne i et 
eller annet skittent fangehull, må jeg bare gjøre noe».

Brasil
Vi har stadig kontakt  med Marisa, lederen ved 

daghjemmet. Hun sier at arbeidet går som normalt, 
og omkring 50 – 60 barn er daglig på hjemmet. De 
bor hjemme, så langt det er mulig, men kommer for å 
få  hjelp  til  lekselesning,  diverse  kurs,  sang  og 
fellesskap.

Paraguay

Arbeidet  i  NORAD-prosjektet  fortsetter  som 
tidligere.  Det  lages  nå  lærebøker  for  småskolen.  I 
tillegg er det 14 indianer-ungdommer som studerer 
på lærerskoler.

På Bibelskolen ITF er det 5 ungdommer som får 
støtte  fra  blant  annet  Betania.  De  er  ferdige  sist  i 
november, og reiser da tilbake til sine menigheter. 

Lederen for indianer-menigheten får støtte til å 
besøke venneflokkene rundt omkring.

Rudolf  er  nå  prosjekt-konsulent  for  prosjekt  i 
Paraguay og Bolivia, og drar dit for oppfølging sist i 
november.
Siste nytt fra Paraguay finner du her: 
http://www.pymisjon.com/ 

PYMs Barnehjelp
Menigheten  støtter  med  et  mindre  beløp.  Til 

gjengjeld  får  prosjektet  i  Paraguay  en  vesentlig 
støtte. PYM Barnehjelp har gjennom mange år støttet 
ivrige misjonsarbeidere  som har gitt mye av sitt liv 
for å hjelpe barn og unge. Gjennom støtten kan de 
opprettholde  livsviktige  tiltak  som  gir  mat,  skole, 
leire og omsorg og evangeliet blant de aller fattigste 
barna. Gaven går direkte til barna.

Misjons-økonomi
Inntektene pr september er kr 190.256, ca 20 % 

lavere enn for samme tidsrom i 2011. Det er viktig at 
vi  bruker  våre  midler  på  de  prosjekter  som 
menigheten har vedtatt i årsmøtet.
Misjons-konto 2440 07 59142 

Økonomi og drift.
Økonomien  er  hele  tiden  en  utfordring.  Det 

samles inn omkring kr 800.000  + ca kr 250.000 fra 
stat og kommune pr år. Det trengs mer!  
Drifts-konto 2440 07 75636

Noen viktige datoer
• 24 november er det julesalg for misjon. 
• 16. desember kl 17 er det «Sanger i advent».
• 30. desember kl 17 er det julefest.
• 31.  mai  –  2.  juni  blir  det  menighets-tur  til 

Fyresdal. 

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 eller  på 
www.bela.no
Pastor: betania.larvik@gmail.com
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