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“ Gjør deg umak for å komme før vinteren.” (2 Tim. 4:21)

Paulus visste at hans time var kommet-Hans tid for å forlate denne jord og stå for Herrens
åsyn, og han var rede til å dra. Han haddle skjøttet gjerningen sin godt og der var ingenting å
angre på. Snart skulle romernes sverd hugge hodet hans av, og han ville motta en martyrs
krone. Alt hans arbeid ville da være over!

HAN SKULLE UT PÅ EN REISE

Den store apostel var også svært menneskelig. Han var ensom,kald og bekymret. Ikke for sin
egen trygghet, men for menighetens vel og for Herrens arbeidere som ville fortsette arbeidet
som han handle holdt på med I så mange år. Så han skrev til Timoteus, sin egen sønn i troen, de



unge mannen som han hadde ledet til Kristus og untrustet til tjenesten for Jesus Kristus.
Der var en besluttsomhet og total hengivelse hos han som han nærmet seg slutten med stor

tro og glede: “For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden”. (2 Tim. 4:6)
Han skulle på en reise. Bagasjen hans var pakket og han klare instrukser. Han formante Timoteus
til å tale sannheten og ikke inngå noe kompromiss. Han la det på en strak linje. Her fantes ingen
kutting av ord! I sine advarsel ti Timoteus om hans store ansvar, påkalte Paulus, JESU Timoteus
om hans store ansvar. påkalte Paulus, Jesu Kristi navn: Jet vidner for Gud og Kristus Jesus som
skal døde, og ved hans åpenbareelse og hans rike! Forkynn ordet, vær i tide og utide, overbevis,
irettesett, forman med all langmodighet og lære! For det skal komme en tid da de ikke skal tåle
den sanne lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall. fordi det klør dem i øret”.
(2 Tim 4:10)

Han advarte også Timoteus mot fallgruvene og de hardeste motstanderene av evangeliet-
Alexander var nok en innbitt fiende til Paulus og Jesu Kristi evangelium. Demas forlot evangeliet
“fordi han fikk kjælighet til den nåværende verden”. ( 2 Tim. 4:10) Alle forlot meg.” Men Herren
stod hos ham og friddle ham ut av løvens gap.

TIMOTEUS GIKK GLIPP AV ANLEDNIGEN



I sitt brev til Timoteus ber han om å få bøkene sine, især skinnbøkene og kappen sin. Det var
fukig og rått i fangehullet og VINTEREN ville snart Der. Kappen ville holde Paulus litt varmere der
ham satt sammenkrøpet på en kald steinhelle eller lå i den harde sengen sin. To ganger Paulus
møtte sin Skaper! Jeg er sikker på at Timoteus føle sorg da han leste brevet fra sin kjære far i
troen-som i sine siste, ensomme øyeblikk ønsket så å få møte ham. Gjør deg umak for å komme
før vinteren.”

VINTEREN HOLDER PÅ Å SETTE INN

Der er ingen tvil, VINTEREN kommer snart! Når vinteren vil alt være for sent. For sent til å
gjøre mange ting som vi skulle ha gjort. For sent å si de ordene som vi skulle ha sagt, og djøre de
tingene rett som vi skulle ha gjort rest. Der er et vers i Bibelen som fører meg inn i denne store
sannheten. Jeg kaller det det mørkeste eller svarteste verset i Bibelen: “Kornhøsten er forbi,
frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst”. (Jer. 8:20) Du veil kanske spørre: Broder Solbrekken
hvorfor er dette verset så mørkt og så svart”? Fordi Der et mennesker som aldri kommer til å bli
frelst og vil være uforberedt når døden banker på deres dør eller når Himmelen åpnes og Jesus
kommer i skyen. Profeten Jeremias så frem igjennom tidene, og han så dem; mennesker som var
håpløst fortapt i fortvilelse og mørke da de tilslutt forstod at de haddle begått en tragisk feil. De



hadde ikke gjort noen forberedelser angående de evige ting som virkelig betyr one. Mennesker
som ikke hadde prioritert rett, som hadde levet for øyeblikket og ikke gjort noen forberedelser
for sjelens evige skjebne. For disse menneskene var sommeren over og der ville ikke komme en
host til. I sjeleangst innså det for sent at de var blitt frelst og aldri ville bil det, men at de var evig
fortapt.

FOR EN TRAGEDIE

Jeg kan forstå at det kan være noe som er mer tragisk enn å kjenne Guds vei og tro også at en
dag du vil påkalle Herrens navn, og allikevel sette det tilside til det er for sent å bli frelst.

Helt sikkert så er det med å utsette å bli frelst, en tyv som stejeler tiden, og millioner av
mennesker blir narret av onde ånder som er mestere til å fovirre og bedra. Og å være fortapt for
alltid I helvete, hvor de vil være en uendelihtet av piner og plager. Adskilt fra Gud med
bevisheten om at det kunne ha vært annerledes. Og med Satan som næmeste nabo for hele
evigheten, vi sikkert ikke være noen grunn til glede, men det mest grusomme som noensinne kan
hende med et menneske som ble skapt i Guds bilde.

HAN KOM FOR SENT TIL BÅTEN



Før jeg begynte min salgskarriere innen Commercial Food Companies, solgte jeg
livsforsikringer i næmere to år. I denne perioden møtte jeg mange interessante mennesker og
fikk dele med dem deres personlige behov. De fikk kjøpe en livspolise til å trygge seg og sine
familier, gjennom forsikringsselskapet som jeg representerte. Mange ganger kunne samtalene bli
ganske følelsesladet da de innså at livet er ganskkert og at de måtte forberede fremtiden og
forsikre familience sine Jeg hadde med meg en bok med mange fotografier og statistikker som
mine kunder fikk se. Der var spesielt et bilde som så ut til å bringe store resultater. Fotografiet
viste en eldre mann som stod på kaien med koffert i hver hånd mens båten la ut fra kaien uten
ham. Odette refererte selvsagt til alderdomen og allv vi gjerne ha, men bare nogra får. Ordene
lyste tvers over helle bildet: “40 år til å forberede seg, likevel kom han forsent til båten”.
Budskapet var enkelt og tydelig. Han hadde ikke forberedt alderdommen ved å legge tilside et
fast pengebeløp. Dette fikk meg til å tenke på å “forberede evigheten”. Jesus sa: “Hva gagner det
menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” Hva betyr en million kroner i
banken, betydningsfulle venner, det vakreste hjemmet, den fineste utdannelsen når du er død, 6
fot under jorden og din sjel brenner i djevelens helvete?



Det første du bør gjøre, min venn, er å få din sak iorden men God. Gjør fred med Gud – få
syndeskylden oppghort en gang for alle. “Gjør deg rede til å møte din Gud”.(Amos 4:12) Gjør det
mens Ånden kaller. Gjør det mens nådens dør er åpen gjør det nå! Hvis du er ufrelst. bør du ta
imot Kristus nå, mens Ånden drar på deg. Jesus sa: “Nei, sier jep dere; men dersom dere ikke
omvender dere skal dere alle omkomme likedan”. (Luk. 13:3) lgjen sier han: “Omvend deg og tro
evangeliet”. Peter sier: “Omvend dere, og enhver la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes
forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!” (Ap. gh. 2:38) Bibelen sier: “Og det skal skje:
Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst”. (Ap. gj. 2:22)

FRELSE FÅR Vl BARE GJENNOM BLODET

Guds Ord sier: “Men dersom vandrer i lyset likesom han er i lyset, da har vi samfunn med
hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd”. (1 Joh. 1:7) Bibelen forteller oss helt
tvdelig at vi blir født på ny ved Guds Ord (1 Peter 1:23) og ved Guds Ånd: “Uten at nogen blir født
på ny, kan han ikke se Guds rike”. (Joh. 3:3)



lgjen sier: Bilelen: “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han for
later oss syndene og renser oss fra all urettferdighet” (1. Joh. 9) Skriften sier veldig klart at Jesu
Kristi død og oppstandelse var nødvendig for vår frelse og at der er frelse og helbredelseskraft i
Jesu dyrebare blod.

1. Vi mottar fred bed hans horses blod (Kol. 1:20)
2. Kristus har forløst oss ved sitt blod (Ef. !:7)
3. Vi er rettferdiggjort ved Jesu blod (Rom.5:9)
4. Vi er kjøpt ved Jesu blod (1 Pet. 1:18-19)
5. Vi er renset (1 Joh. 1:7), vasket (Åp. 1:5) og gjort hvite i Lammets blod (Åp. 7:14)
6. Vi får fred med Gud gjennom Jesu blod (Kol. 1:20) (Heb. 9:14)
7. Vi får ingang til Faderen gjennom Jesu blod (Heb. 10:19)
8. Vi får gudomelig helbredelse gjennom Jesu blod (sår) (Elias 53:4-5)
9. Vi får herlig seier over Satan gjennom Jesu blod (Åp. 12:11)
10. Vi får evig herlighet gjennom Jesu blod (Åp. 7:14-15)

Bibelen sier: “Uten at blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse for synder”. (Heb.9:22) og: “For
blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det”. (Mos. 17:11) Takk,Gud, at Jesus Kristus ga sitt



blod og stod opp fra de døde for å frelse oss fra våre synder. Ja, min venn, frelsen kommer bare
ved og gjennom og på grunn av Jesu Kristi blod: “For dere vet at dere ikke med forgjengelige ting,
sølv eller gull, blev løkjøpt fra deres dårlige ferd,som var arvet fra fedrene, men ved Kristi dyre
blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam”. ( 1 Pet. 1:18-19) Amen.

KOM TIL KRISTUS MENS DU KAN

Kjære synder, gi ditt hjerte til Jesus nå mens du fremdeles kan. Bibelen sier: “Min Ånd skal
ikke dømme blandt menneskene til evig tid”. (1 Mos. 6:3) Det tragiske er at mange lever I synd i
nådens tid, og går over floden hvor det ikke finnes noen retur, og går fortapt for alltid. Jesus
Kristus advarer: “For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden og tar skade
på sin sjel? For hvad kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? (Mark 8: 36-37) Motta Jesus
Kristus i ditt liv nå, og husk hva Bibelen sier: “Se, nå er den velbehagelige tid; se nå er frelsens
dag”. (2. Kor. 6:2) Og igjen sier Jesus: “Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støtte ut”.
( Joh. 6:37) Få ditt “hus” jorden, forbered deg til å møte Gud. La den Hellige Ånd få lov ti å frelse
deg og forvandle deg. Kom til Kristus nå, før VINTEREN setter inn.



Det andre du må gjøre før VINTEREN setter inn, er å bli fylt av Ånden.“Og drikk dere ikke
drukne av vin, for i det er det ryggeløshet, men bli fylt av Ånden”. (Ef. 5:18) Hva er du full av” Hvis
du ikke er fylt av den Hellige Ånd, vi du være fylt av andre ting. Legg merke til at Bibelen sier:
“Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring”.(Gal. 5:16) Igjen advarer Bibelen
om å at seg ivare for disse som lever i sanselighet og kjødelighet. Disse skal vi holde oss borte fra
fordi de er mennesker uten ånd: “Men dere,elsked, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre
Jesu Kristi apostler,hvorledes de sa til dere at det i det i den siste tid skal komme spottere som
farer etter sine ugudelige lyster! Disse er de som skiller seg ut, naturlige mennesker som ikke har
ånd. Men dere, elskede, oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i den Hellige Ånd”.(Jud. br. 17-
20) La meg igjen få dele med deg Paulus’ formaning: “Vandre i Ånden så skal dere ikke fullbyrde
kjødets begjæring”. (Gal. 5:16)

DEN VELSIGNEDE HELLIGE ÅND ER GITT OSS TIL KRAFT

En gang i et korstog spurte jeg en søt, liten dame i forsamlingen om hun ønsket å bli døpt i
den Hellige Ånd. Hun svart: “Jet vet ikke”. Jeg fortsatte: “Ønsker du ikke at Gud skal komme inn i



deg?” Hun sa: “Jeg har Jesus” Akkurat da ga Herren me et visdomsord til henne. Jeg svarte: “Ja
du har Jesus, men had Jesus deg? Da du mottok Kristus til frelse, motto du Jesus, men når du er
fylt med den Hellige Ånd, har Jesus deg”. Hun var overbevist! Dåpen i den Hellige Ånd er for
kraft og tjeneste.

Jesus sa: “Gd ut i all verden ogforkynn evangeliet til all skapningen. Den som tror og blir
døpt skal bli frelst, den som ikke tro skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I
mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,de skal ta slanger i hendene
(som Paulus gjorde på Malta) og om de drikker noe giiftig skal det ikkle skade dem (Martin
Luther ble etter all sannsynlighet forgiftet uten å få noen skade av det), på syke skal legge sine
hender, og de skal bli helbredet”. (Mark 16:17,18) (Som Jesus, Peter, Paulus, Oral Roberts, Max
Solbrekken og andre troens men).

Igjen sier Jesus: “Men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere; og dere
skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende”. (Ap.
gj.1:8) Døperen Johannes kunngorde: “Jeg døper dere med vann; men den Kommer som er
sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse; ham skal dope dere med den
Hellige Ånd og ild”. (Luk. 3:16)

PETER – FØR OG ETTER



Hviken forandring hos en mann for han ble fylt av den Hellige Ånd og etter på – Peter var
frelst,hadde vandret med Jesus i tre år, hadde mottatt den mirakuløse tjenesten for Kristus,
hadde forkynt evangeliet, helbredet syke, kastet ut demoner og var en av Jesu nære disipler. Han
dadde stått frem i et hellig møte og sagt at der hvor han leder meg, vil jeg følge med: “Om jeg så
skal dø med deg, vil jeg ikke forneke (Matt. 26:35) None få timer senere fornektet han Jesus og
til og til og med bannet på at han ikke kjente ham. Etter Jesus korsfestelse gikk Peter tilbrake til
sitt yrke som fisker igjen. (Joh. 21:3) Men da han ble fylt med den Hellige Ånd, ble han forandret
– han hverken bannet eller sverget eller fornektet Jesus mer. Han forlot aldri mer tjenesten for å
gå tilbrake til sine tidligere yrker. DEN VAKLEVORNE BLE TIL EN KLIPPE – EN AVLEDERENE I DEN
KRISTN MENIGHET. (Gal. 2:9) Og en talsmann for Jesus. Til sist ble han korsfestet for sin Herres
navn og for evangelist som han så trofast forkynt.

MENNESKER SOM LEVER RETT OG ER GLADE GIVERE

Då i den Hellige Ånd vi produsere sje elevinnere,mennesker som lever rett, og glade givere.
“Martyeneces blod ble menighetens sæd”. sa Tertullion, en kirkeleder. I den tidligere
menigheten. Evangeliets fiender og hedmingene mottok Kristus og ble frelst ved å være vitne til
martyrenes død i seier og i den Hellige Ånds kraft.



SJELEVINNERE, TRENGER VI DEM I MENIGHETEN? Tusen ganger “ja”, sprudlende, seierstrike,
glade og muntre kristne som går ut og vinner sjeler hvor som helst de er å finne; som går ut og
vinner sjeler hvor som helst de er å finne som er gode naboer, som taler et ord her og et der,
vitner og deler de gode nyhetene om Jesus Kristus og hans kjælighet, RETT LEVEMÅTE –TRENGER
VID DET? Ja, diet gjør vi! Vi trenger kristne som praktiserer det som de forkynner og forkynner
det kristen livet. Mennesker som ikke så lett blir formæment, som er trofaste mot Kristus og hans
menighet, og som er rike på kjælighet, godhet og barmhjertighet mot andre. Å hvor tenger gode
mennesker som ser mer ivrige etter å hjelp sin neste, ha omsorg for de fattige og trengende og å
nå de dødende, enn det å bli sett, hørt og “hilst på torvene”.

GLADE GIVERE - TRENGER VI DEM? Ja, diet gjør virkelig! Forat Guds menighet på jorden skal
vokse, trenger vi mange som innvier livet sitt til sjelevinning gjennom bønn og pengegaver. I den
første menighet forteller Bibelen oss at mange av de troende solgte sine hus og åkrer og kom
med pengene og LA dem med opostlenes føtter.

Peter og Johannes haddle ikke noen problemer med å finanisere sine korstog og
misjonsreiser på grunn av at flok ble så velsignet at de ga store pengesummer til den for at
evangeliet ble utbredt fra Jerusalem og rundt hele verden.

Selv om apostlene fikk disse store pengesummene, ble all brukt for evangeliet. Peter brukte
ingenting til egin vinning –alt ble brukt i evangeliets tjeneste. Til den vanføre mannen as Han:



“Sølv og gull har jeg ikke, men det som jeg har gir jeg deg – I Jesu Kristi Nasareerens navn, stå
opp og gå”. Han hadde ikke penger, men han haddle Guds kraft og voristand til å bringe
helbredelse til de syke.

DE HAR INGEN OVERNATURLIG KRAFT FORDI ER FOR JORDBUNDET. De stiller seg avvisende
til de åndelige gavene og har ikke tid til å faste og be og sake Gud og til å leve et totalt innviet og
hellig liv. De bruker mange ord,men de har ingen kraft. Paulus snakker om disse. Han sier: “Men
jeg kommer snart til dere, om Herren vil, og for da lære å kjenne ikke ordene, men kraften hos er
oppblåst”. (1 Kor. 4:19)

Å snakke er enkelt, men å og få en demonstrasjon det er noget annet! Paulus as: “Og jeg, da
jeg kom til dere, brødre kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forynte dere Guds
vitnesbyrd; for jeg villa ikke vite noget iblandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg
var hos dere i skrøpelighet og min forkynnelse var ikke med visdom, overtalende ord, men med
Ånd og krafts bevis, forat deres tro ikke skulle være grunet pOå menneskers visdom, men på
Guds kraft”. ( Kor. 4:19)

Å sankke er enkelt, men å og få en demonstrasjon det er noget! Paulus as: “ Og jeg kom til
dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom og forynte dere Guds vitnesbyrd;
for jeg villa ikke vite noget iblandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og jeg var hos dere i
skøpelighet og i frykt og i megen beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms



overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,forat deres tro ikke skulle wære brunet pØå
menneskers visdom, men på Guds kraft”. (Kor. 2:1-5,) Amen.

OPPGAVE PKT. 1 FOR MENIGHETEN

Paulus sier: “Gud elsker en glad giver”. Og atter sier Bibenlen: “Det er bedre å få”. Jesus selv
erklærte: “Gi, så skal dere selv gis! et godt,stoppet, rystet, overfylt mål skal gis dere i fanget for
med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen”. (Luke 6:38)

For å være istand til å vinne sjelene for Kristus (og dette er minighetens oppgave nr. 1), må vi
være ikledd kraften fra DET HØYE! Det er ikke nok å synge om å være fylt av Ånden eller tale om
dåpen i den Hellige Ånd. Vi må i realiteten bli fylt av den Hellige Ånd og lId.

TO TING SOM VI VIRKELIG TRENGER IDAG

Der er en stor mangel i den kristne menighet idag på to viktige ting, nemlig Guds kraft og
Guds ild. Guds kraft for å gjøre oss til sterke kristne, og djerv krigere for Kristus, og seirende,
rennet, gudsfrykt og er totalt inviet til hans ære. Guds kraft til å leve over synden og å avsky
synden som dem pesten den eggentlig er Vi vil aldri overvinne synden uten at vi utvikler en
avsky og et hat for den. Hvis vi tillater oss selv å godta det og like synd, vil vi ganske fort bli glad i
den og vil oppsluke Eller synden. Bibelen sier: “Synden skal ikke ha makt over deg”. Den kristne
skulle ikke være bundet av synd Eller dievelen, men være herre over disse onde kreftene. Gud ga



herredømme over alle ting og gjennom Jesus Kristus, den andre og siste Adam, har vi
gjenvunnet herredømme, og Jesus sa at vi skulle “ha makt til å trede på slanger og over all
friendens velde”, og han sa også at “ingenting skal skade dere”. (Luk. 10:19) Og jeg tror at hans
odd er virksomme og sanne også idag! Pris skje Gud.

DEN HELLIGE ÅND GIR OSS MAKT OVER DJEVELEN

Jesus sa: Disse tegn skal følge dem som tror; I mitt navn skal drive ut onde ånder”. (Mark
16:17) Skriften forteller osss at de 70 disiplene som Jesus sendte ut som sine vitner i forveien for
set til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme, kom tilbrake og as: Herre! endog de
onde ånder er oss lydige i ditt navn!” (Luk. 10:17) Den Hellige Skrift stadfester det faktum at de
70 disiplene kastet ut mange onde ånder og helbredet mange som var syke.

KRAFT TIL Å BRINGE UTFRIELSE TIL DE SYKE, DE PLAGEDE OG DE BUNDNE

Herren taler til lunkne, hardhjertede pastorer som mater seg selv, men gir ingen mat til
menigheten. Han sier i sitt ord: det syke har dere ikke legt”. (Esek. 34:4) Hans ord ti dem er “Ve”,
Og dette gjelder også of vår tid. Jeg ønsker gjør mine plikter ved å helbrede de syke og bringe
utfrielse ti de bundne, i Den Høyestes, i vå Herre Jesu Kristi navn. Jesus har befalt oss som er i
tjeneste for ham, å helbrede syke og bringe utfrielse tel menigheten, og ved Guds nåde så vi jeg















gjøre dette! 
Vi trenger kraft to å forkynne evangelit og til å vitne efektivt

for Jesus. Bibelen sier: “Og med stor kraft bar apostlene frem
vitnebyrdet om den Herre Jesu oppstandelse, og det var stor nå
over dem alle”. Ap. Gj. 4:33) Å, hvor vi er avhengige av Guds kraft
til å leve, vitne og dele de gode nyhetene om Jesus Kristus til
denne fortapte og mørke verden.

DEN ANDRE TINGEN SOM VI TRENGER INNEN 
MENIGHETEN ED GUDS ILD

Døperen Johannes sa: Jeg døper dere med vann; men den
kommer som er sterkere enn jeg, han skal hvis skorem jeg ikke er
verdig til å løse; ham skal døpe dere med den Hellige Ånd og ild”.
(Luk. 3:16) Menigheten trenger ilden fra Gud. Hver Kristen trenger
å ha Guds ild brennende i sin sjel. Ild er beste renselses – middel og
lutrer born alt slagget i våre liv Ilden bringer varme, og at den
levend Guds menightet trenger en god del ekstra varme, diet er
sikkert. Vi har blitt for kalde på enkelte områder i våre liv; så
tilfredse, fornøyde og så opptatt av vår egen omgangskrets at vi
ikke har vist den kjælighet, medfølelse og varme som vi skulle ti
andre. Det som savnes i manges liv, kan sammenfattes i et eneste
odd – MEDLIDENHET. I stedet for at menigheten skulle være kjent
som “De få utvalgte”. er blitt kjent på mange steder som “De
frosne få”. Guds ild vil tine opp menigheten og bringe vennlighet,



varme og medlidenhet inn i arbeiderene på Kristi legeme.
Før VINTEREN setter inn, trenger enhver kristen å bli fylt med den velsigned Hellige Ånd og

ild. llden bringer også lys, og vi trenger mer lys i menigheten. Den Hellige Ånd vil lede veien. Ild
tiltrekker seg oppmerksomhet og menigheten trenger ilden for å trekke oppmerksomhet til
Kristus, for å nå inn til de ufrelste. Heller begistrede,livlige tilbedelsesmøter som trekker
mennesker til Guds hus enn døde, tørre, ritualske seremonker som for folk til åsovne.

Å, hvor vi trenger Guds ild i menigheten – Kom, Hellige Ånd vi deg ber. Kim med din kraft og
din styrke. Kim, så vårt hjerte for fred”. Noen hevder at dåpen i den Hellige Ånd er ikke for oss
idag, men deet er en feil lære. Peter fastslår det helt klart klart når han sier: “Omvend dere, og
enhver av dere la seg dope på Jesus Kristi navn til syndenes forlatese, så skal dere få den Hellige
Ånds gave! For løftet hører dere til og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som
Herrev vår Gud kaller til”. ( Ap. gi. 2:38 -39) Hvis du er frelst, så har Gud deg og løfet er ditt. Priset
være Herrren!

Den tredje tingen som menigheten må gjørre for VINTEREN setter inn, er nå de ufrelste med
evangeliet. Menighetens hovedoppgave er å evangelisere denne verden og spre evangelit ut til
menenskene alle steder. Bibelen sier: “Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele



Viktig lekse for oss å lære fra denne delen av Skriften. Pkt. 1, Jesus forlangte at det skulde ha
fruket, og pkt. 2, et utvendig skinn eller oppvisning av gode gjerninger er ikke nok. Fikenteet så
friskt og produktivt ut med mengder av blader, men der var ingen frukt der. Jesus var ikke
fornøyd med bare bladene, de tilfredsstilte ikke sulten hans. Pkt. 3, Jesus var så misfornøyd at
han forbannet fikenteet, og det visnet fra roten av og døde. Budskapet er tydelig: produser frukt
eller lid under Guds misbehag. I Johannes-evangeliet er Jesus veldig rett på sak i sin samtale med
sin samtale med sine disipler angående det å bære frukt: Jet er det sanne vintre, og min Fader er
vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bæer frukt, den tar han bort, og hver den som bæer
frukt, den renser han, fort den slap bæer mere frukt. Dere er all rene på grunn av det ord som jeg
har talt til dere: bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke han bæer frukt av seg selv, men
bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er
grenene: den som blur i meg,og jeg i ham, ham bæer Megan frukt; uten meg kan dere intent
gjøre. Om nogen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes scammen
og kastes på ilden; og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da bed om hva
dere vil, og dere skal få det. Derved er min Fader herliggjort at dere bæer megen frukt, og dere
skal bli mine disipher”. (Joh. 15: 1-8)

JEG VIL GJØRE DERE TIL MENNESKEFISKERE



jorderike til et vitnesbyed for alle folkeslag, og da skal enden komme”. (Matt. 24:14) Et av de få
tegn som fremdeles ikke er fullbyrdet i denne midnattsitme og som må være fullbyrdet før Jesus
Kristus kommer tilbake, er VERDENSEV ANGELISERING -Forkynnelsen av evangeliet ti hver en
nasjon, ætt, stamme og flokeslag. Skriften forteller helt tydelig at de som er gjort rene i Lammets
blod skal komme fra alle jordens ender.

Bibeloversettre arbeider døgnet rundt, arbeider mot tiden for å få Guds Ord oversatt til
ethvert språk etter som lese-og skrivekyndigheten øker. Der er nye stammer i fjerne land som vil
få mulighteten til å lese Bibelen snart. Kraftige radiosendere når budskapet ut til store skarrer. Vi
skulle hatt penger nok til å fått sende våre radio – og TV programmer ut fra de mange
tilgjengelige stasjonene for å nå milliner menneskene med Sannheten setter sjelene I frihet!

Og det gjør vi nå med Guds og deres hjelp. Ver uke får millioner sjanksen til å høre Jesu
evangelium på var radio sending som heter Hope & Healing Radio Broadcast!

NÅ ER TIDEN HER

Også vi arbeider mot tiden for å spre evangeliet, for tiden er definitivt snart omme, og er
smart ikke mer. Nå er det tiden til å stå for Jesus. Nå er det tiden til å vekke opp DEN SOVENDE
MENIGHETEN og bli ikledd ny styrke. Hvert å r som går, er et år som Aldrin kommer igjen. Enhver
gylden anledning som vi går glipp av, er en tapt mulighet til å nå noen for Jesus, er en bortkastet



dag. Å, alle de borkastede årene som mange kristne har tapt. lkke til å undre seg over at Bibelen
sier: “Så dere kjøper den beleilige tid; for dagene er onde”. (Ef. 5:16) Vi er ansvarlige for tiden
som Gud har gitt oss, og derfor skal vi en gag gjøre regnskap for hva vi har gjort med tiden,
evnene og pengene som Gud så barnhjertighetsfullt har gitt oss. Derfor, la oss benytte vår tid
med visdom og forstand og ikke sløse den bort. Jesus sa: Den som vil berge sitt liv, (leve det for
set selv) skal miste det; men den som mister site liv for min skyld (For Kristus og evangeliet) skal
finne det”. (Matt. 16:25)

INGEN FRUKTER, BARE BLADER

Vi har en meget alvorlig berenting i Guds Ord om fikentreet og vår Herres bedrøvelse over at
det var ufruktbart. Og den neste dag, da de gikk ut fra Betania, ble han hungrig. Og da han så et
fikentre langt borte,som haddle blad, gikk han dit, om han kanskje kunne finne noget på det, og
da han Kim bort til det, fan too til orde ogsa til det:

Aldri i evighet skal nogen mere ete frukt av deg! og hans disipler hørte det. Og når det ble
aften, gikk han ut av byen. Og da de gikk forbi tidlig om morgenen, så de at fikentreet var visnet
fra roten av. Og Peter kom det i hu og sa til ham:

“Rabbi! se fikentreet som du forbannet, er visnet”. (Mark. 11:12-14, 19-21) Der er en veldig
viktig lekse for oss å lære fra denne delen av Skriften. Pkt. 1, Jesus fortangte at det skulde ha



frukt, og pkt. 2, et attending skinn eller oppvisning av gode gjemininger er ikke nok. Fikentreet så
friskt og produktivt ut med mengder av blader, men der var ingen frukt der. Jesus var ikke
fornøyd med bare bladene, de tilfredsstilte ikke sulten hans. Pkt. 3, Jesus var så misfornøtd at
han forbannet fikentreet, og det visnet fra roten av og døde. Budskapet er tydelig: produser frukt
eller lid under Guds misbehag. I Jojannes-evangeliet er Jesus veldig rest på sak i sin samtale med
sine disipler angåender det å bære frukt: “Jeg er det sanne vintre, og min Fader er
vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bære frukt, den renser han, forat den skal bære
mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere; bli i meg, så blir jeg I
dere. Likesom grenen ikke han bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således
heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene; den som blir i meg, og jeg
i ham ham bære megen frukt; for uten meg kan dere intet gjøre. Om nogen ikke blir i meg, da
kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen og kastes på ilden; og de brenner.
Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da bed om hva dere vil, og dere skal få det.
Derved er Fader herliggjrort at dere bæer megen frukt, og dere skal bli mine disipler”. (Joh. 15:1-
8)

JEG VIL GJØRE DERE TIL MENNESKEFISKERE

Jesus snakker om å glede Faderen bed å glede Faderen ved å bære myre frukt, og engentlig er



det bare da vi er hans disipler. (v.8) igjen sier Jesus: “Følg meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere!” (Mark. 1:17, Matt. 4:19) Så fortsetter Jesus å forklare hvordan å oppnå denne
frukten ; bli i ham og renselse av grenene som øker produksjonen. Han taler om frukt, mer frukt
og mye frukt og det alvorlige faktum at hver gren på meg som ikke beer frukt, den tar han bort.
Om nogen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner” (v. 2, 6)

MENIGHETENS HOVEDOPPGAVE

Menighetens arbeid pkt. I er å frembringe frukter å forøke medleemsantallet i den levende
Guds menighet. Menighetens hoverdoppgave har vaæt og kommer alltid til å vaære
evangeliseringen blant de fortapte sjeler, spredningen av evangeliet, utdelingen av de gode
nyhetene, at Jesus Kristus er svaret på problemer, frustrasjon, lengsel og belov for denne
møklagte verden som er på fortapelsens vei i en halsberkkende fart. Skriften sier: Den vise fanger
sjeler”. (Ordspr. 11:30) La oss være vise med Guds visdom, utnytte tiden og bruke den så godt
som vi kan med de eveden. Kansje vil none si når de leser dette budskapet: Jet føler meg så
utilstrekkeling og unyttig fordi jeg har gjort så lite for å nå de fortape”, eller de vil si: “Jet er for
sjenert og redd til å viitne for noen om Herren og jeg føler meg nedtrykket på grun av min
unfallenhet.



ET ORD TIL DE VISE

Legg merke till at Jesus sa: “Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere”. Det viktigste av all er at
Jesus som gjøre oss til det som vi skal bli: For det andre så sa han: “Jeg vi gjøre dere til å bli
menneskefiskere”. I manage tilfeller skjer det ikke over natten,eller plutselig. Vi går alle gjennom
en prosess i vekst og lærdom. Ta dette til ditt hjerte, min venn, og hvis du vil gi deg selv helt og
holdent over ti Gud og flitting lese hans Ord med bønn og takksigelse, vil han utruste deg med
åndelige våpen som du trenger ti å bekjempe enhver hindring som kommer i din vei for din
personlige sjelevinning.

FØR VINTEREN SETTER INN

“Bare et liv og det vil snart være over. Bare det som er gjort for Kristus vil bestå.” Jeg har
ofte sagt: “Dersom jeg haddle hatt en million kroner, ville jeg gitt hver eneste krone til Jesus for
å nå fortapte og døende sjeler, og hvis jeg hadde hatt hundre liv, ville jeg ha gitt et liv til hvert
land i verden for å få spredd de gode nyhetene om Kristus og Hans herlige frelse”. Priset være
Gud.

Hva som helst vi enn gjør i menigheten må vi” først og fremt nå de ufrelste for det for evig og



visst – ENNVINTER, tiden da våre sjanser er over og vår arbeidsdag er slutt. Nå Bibelen ligger
lukket på prekestolen og våre lepper ikke lengre er istand til å formidle de gode nyhetene, og den
kristnes hender er kalde og stive, og ute av stand til å hjelp til med å løfte opp de som har falt
eller ti å skrive ut en sjekk for misjonen. Å, min kjære venn, la oss gjøre vår del og mer til mens vi
fremdeles er i live og har even og mulighet til det. LA oss arbeide for VINTEREN kommer til oos.
Paulus ba Timoteus innstendig om å komme før vinteren satte inn, da selling i Middelhavet villa
være umulig på grunn av storm og uvær. Han hadde en følelse av at når våren kom så ville han
ikke lengre være i live, og han hadde rett - VINTERN kom og Timoteus fikk aldri muligheten til å
slå aremene rundt den store apostelen og ha fellesskap og bønn med denne troens mann for han
gikk bort.

TIDEN VENTERIKKE PÅ NOEN

Klokken på veggen tikker ivei uendelig og ringingen forteller oss at enda en time har gått.
Kalenderen på klokken forandres hvert døgn og kalenderen på veggen hvert år. Tiden venter ikke
på noen. Dersom Jesus drøyer, vi døden komme til OSS. Men vi venter ikke på begravelsebyrået,
Men see frem mot at trompeten skal lyde og at Jesus skal komme. Pris akje Gud.

I året 1968 ble min mor tatt fra oss og hjem til Herren. Vi stod alle samlet rundt den åpne



graven mens pastoren forrettet begravelsen. Han tok litt jord i hånden sin og kastet med ordene:
“Av jord er du kommet, til jord skal du bli og av jord skal du igjen oppstå. Jet overgir nå dette
legemet til jorden med den sikre vissheten om en ny oppstandelse”. Så proklamerte han med
høy røst: “Anne Solbrekken skal stå opp igjen på den store oppstandelses morgenen!” I det
øyeblikket løftet min far sine hender mot himmelen og ropte, HALLELUJA!” Som vi stod der ved
den åpne graven denne kalde vinterdagen med tårene strømmende nedover kinnene, så sørget
ikke vi på samme måten som de som er uten håp. (Tess. 4:13)

Og vi begynte å fryde oss i sannheten om den velsignede dagen da vi alle skal samles der
hjemme. Det var da Gud talte til mitt hjerte og sa: “Sønn, dette er hva det hele dreier seg om. –
Dette er grunnen til at du forkynner evangeliet. Odette er grunnen til at du har Iidd så mye
gjennom åren av ensomhet og hjemlegnsel, og du er blitt misforstått, kritisert og løyet om; for
at menneskene verden over kunne få nytt liv gjennom Kristus, og rope “Halleluja!”

Ære være Gud. Min mor var en kvinne av Guds hellige folk. Hun lærte oss om Jesus. Ja hum
var den som førte oss til Kristus. Men hennes tid er over, og for henne har VINTEREN kommet.
Men vi som er tilbrake må fortsette Vå mån stå sammen i en enhet verden over for å løfte
evangeliets tunge byrde for det for alltid er for send for alle dem som lever i market, og
VINTEREN kommer.



HVORFOR KOM DU IKKE FØR?

Misjonæren hadde akkurat avsuttet et stort korstog i Afrika, og holdt på å ta avskjed med
Høvdingen for en av de mange stammene der. Høvdingen og familien hans sa adjø til denne Guds
mann. Da han holdt sin store, svarte hand i misjonærens hånd, strålte ansiktet hans av den
nyfundne gleden som bare troen på Jesus Kristus, den levende Frelser kan bringe. Han snakket
om et forandret liv, om kjælighted, glede, fred og utfrielse fra demoner og skydommer. Han
priste Gud for alle de av hans stamme som var blitt frelst og helbredet. Hans næmeste familie
hadde mottatt Jesus Kristus som Herre og Frelser!

Plutelig strøk et forunderling forpint og plaget drag over ansiktet hans og tårene kom
sakte frem i øynene hans. Han så denne Guds mann rett inn i øynene og sa: “Der er noe som
har plaget meg i de siste dagen – siden jeg fikk høre det vidunderlige budskapet om Jesus
Kristus”. Hva er det? spurte evangelisten. “Hvorfor kom du ikke før; hvorfor ventet du så lenge
med å komme til mitt land? Hvorfor kom du ikke, for min far døde av en grusom skydom og
min bror og to sønner ble drept i en stammekrig? Hvorfor kom du ikke for, fortell meg, hvite
mann, hvorfor du ikke kom for?” Misjonærens øyne ble fylt med tårer, han ristet Høvdingens
hånd lenge, og uten å svare gikk han sin vei. Hvordan kunne han fortelle afrikaneren at grunnen
var for lite med penger og mangel på støtte?



La oss stå sammen i den store oppgaven som det er å utbre evangeliet til jordens ender slik
at alle og enhver vil få en mulighet til å høre den fantastiske sannheten om Jesus og Hans
kjælighet I det minste en gang i livet. Hvorfor skulle så få høre evangeliet så ofte når så mange
ikke får høre det i det hele tatt? Vær så snil å huske, Bare vårt liv vil snart være forbi. Bare det
som er gjort for Kristus vil bestå!” La oss leve våre liv slik at de teller for Jesus!

I en hytte lå en sigøynergutt for døden en sen afterstund. Han haddle fått høre evangeliet.
han sa og om igjen: “Å, si det igjen, si det igjen. Evangeliet er forkynt igjen og igjen. lngen av
menneskenes barn kan si at de ikke har fått dette før”.

Hjelp meg med å få forkynt evangeliet til menneskene gjennom TV og radio, literature of
korstog og gjennom våre bibelskoler, barnehjem, misjon og kirker.

Og stå med de brenende misjonerer, pastorer og evangelister som du vet er sjelevinnerer
for Jesus!



SÅ BLINDE NOEN KRISTNE KAN VÆRE

Da jeg LA merke til den enorme draginingen mot materialismen og de verdslige tingene
blandt dagens kristne, samtidig med (i mange tilfeller) den totale mangel på iver for
evangelisering og sjelevinning i næmiljøet, ble mitt hjerte dypt grepet og tynget. Mangel på
medfølelse, den synlige selvtilfredsheten og velbehaget hos deler av blodvaskede, åndsfylte
sjeler, er fryktelig skremmende. Min bønn er: “Kjære Gud, tenn en ild l dagens forkynnere, og till
at en Helling Ånds eksplosjon av varme, Kjærlighet og medfølelse å fylle omgivelsene til hver
eneste kristen menighet for å ryste oss ut av vår kulde, dvale og velbehag nå i endetiden. Vi som
Guds ledere og arbeidere i det 20. århundres midnattstime trenger også å be om daglig renselse,
konstant ledelse og guddommelig beskyttelse av den Hellige Ånd fordi vi trenger oss lengre inn
på djevelens områder og nærmer oss mer og mer midnattstimen som begynner bed Jesu
gjenkomst.”

HVA MÅ VI GJØRE?

Pkt. 1 – Vi må lese dette budskapet om og om igjen til vi får nød for de fortapte sjelene. Pk 2
– Gi en kopi av dette til naboer og oppmuntre andre (kristne så vel som syndere) til å utbre av de-



tte endetidsbudskaet. Pkt. 3 – La oss søke Gud og helhjertet be om vekkekse i vår tid! Vekkelse i
våre hjerter, menigheter og kristne samfunn over landet og over hele verden. Pkt. 4 – Vi må be
om en stor nasjonal og internasjonal oppvekkelse i bevistheten blandt hedningene men’s vi
stever i store korstog igjen og igjen, og men’s vi taler i radioen, TV og kjører ut store
litteraturfeltog til de unådde områdene. Pkt. 5 – Vi som Guds folk må faste regelmessig. (Siden
1961 da vi innførte faste-og-bønnesamling, har vi hele tiden oppmuntret folks til å faste hver
onsdage for vekkelse) La oss sette av en dag pr. uke til faste og bønn. Pengene som vi sparer på
å være uten mat, trengs til våre misjonskorstog. Pkt. 6 – Vi må og kan go regelmessig vår tiende
og offer til støtte for denne salvede Guds tjeneste som nåes ut til millioner som får høre frelsens
budskap. Vi må go i tro idet vi forventer at Gud frelser sjelene, velsigner sitt store arbeid og
lønner oss etter sitt løfte (Luk. 6:38) og pkt. 7 – vi må prise Gud og go ham all ære, for hans verk
og alene er verd all ære! Halleluja!

Vær så snill å huske at jeg ber for deg og venter på å høre fra deg ganske snart, og husk også
at jeg vil skrive tilbake så snart som jeg mottar ditt brev.


