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”Derfor, hver den som hører disse mine ord 
og gjør etter dem, ham vil jeg sammenligne 
med en klok mann som bygde huset sitt på 
fjell. Og regnet øste ned, vannflommene 
kom, og vinden blåste og slo mot dette 
huset. Men det falt ikke, for det var grunn-
lagt på fjell.” (Matt. 7:24-25)

Hva skjer med et menneske når selve grun-
nvollen i livet - alt det man har satt sin lit 
til – viser seg å ikke holde, og plutselig blir 
borte? Og hva skjer når man igjen - eller 
kanskje for første gang noensinne - op-
plever å ha fast grunn under føttene?

På Haiti er det vekkelse, etter at folket i 
landet har vendt seg til Gud og ber om 
frelse og gjenopprettelse etter at landet ble 
rammet av jordskjelvkatastrofen. President 
Preval kalte sammen til bønn og faste for 
landet den 12. februar 2010, og 3000 men-
nesker ble frelst på en dag.

På New Zealand har landets nasjonal-
sang nådd nye høyder i popularitet etter 
jordskjelvet som rammet Christchurch 22. 
februar i år. Nasjonalsangen er en bønn til 
Gud om at Han må velsigne landet og verne 
det mot fiender og nød.

Her hjemme kjenner vi alle til fed-
relandssalmen vår; ”Gud signe vårt dyre 
fedreland”. For ikke lenge siden feiret vi 
grunnlovsdagen, og mange av oss sang net-
topp denne sangen. Et av versene lyder slik:

“Vil Gud ikkje vera bygningsmann, 
me fåfengt på huset byggja,
Vil Gud ikkjer verja by og land, 
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja.”

Mange av de menn som var med og dannet 
Norges grunnlov på Eidsvoll i 1814, visste 
godt hva fattigdom og nød var, og de trodde 
på at det var Guds velsignelse som gjør rik, 
og som kunne gi dem trygghet og håp for 
fremtiden. 

Mon tro hvor stor betydning det har hatt 
for det moderne og velstående Norge, at 
landet er bygget med tro på og dyp respekt 
for Gud, universets Skaper? Mon tro hva 
som skjer hvis denne grunnvollen blir 
fjernet? 

”Men den som hører disse mine ord og ikke 
gjør etter dem, er lik en uforstandig mann 
som bygde huset sitt på sand. Og regnet 
øste ned, vannflommene kom, og vinden 
blåste og slo mot dette huset. Og det falt. 
Og fallet var stort.” (Matt. 7:26-27) 

I Moshi, Tanzania, bor vel 400 barn og unge 
på internatskolen Fountain of Hope. De 
fleste av disse kommer fra en tilværelse i 
dyp nød og fattigdom. Tanzania er et land 
hvor ca. 10 % av befolkningen på landsbasis 
er rammet av HIV/AIDS. Mange barn har 

mistet foreldrene sine på grunn av denne 
fryktelige sykdommen, og de har blitt 
tvunget til å jobbe for å forsørge småsøsken 
og besteforeldre i stedet for å gå på skole. 

Gjennom New Life Foundation har noen av 
disse barna blitt hentet ut av et liv uten fast 
grunnvoll – fra noe som for mange fortoner 
seg som et helvete på jord. I stedet får de 
mulighet til å begynne et nytt liv! De får 
dekket sine materielle og sosiale behov, de 
får kvalitetsundervisning på en av landets 
beste skoler, og – ikke minst – de får høre 
og se evangeliet om Jesus Kristus i praksis. 
De som tar imot dette evangeliet, bygger 
sine liv på fjell – en grunnvoll som holder, 
uansett omstendigheter. 

Dette er vi så heldige å få være vitner til! 
Med dette bladet ønsker vi å formidle noe 
av det Gud gjør i menneskers liv gjennom 
New Life Foundation sitt arbeid. Vi ber om 
at det må bli til 
velsignelse for 
deg som leser 
det, slik det har 
blitt det for oss! 

God lesning!

Tanzania ligger langs østkysten av Afrika, mellom Kenya 
og Mosambik. Landet er 947.300 kvadratkilometer 
stort, noe som tilsvarer omtrent tre ganger Norges stør-
relse.
Landet har 42,7 millioner innbyggere fra mer enn 120 
forskjel-lige stammer, hvorav de fleste har sitt eget 
lokale språk. Nå snakker imidlertid de fleste det off-

isielle språket swahili. Engelsk regnes også som offisielt 
språk innenfor offentlig administrasjon, handelsnæring 
og høyere utdanning.
80 prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk, de 
fleste på selvforsyningsnivå.
Gjennomsnittlig levealder er kun 52 år, noe som blant 
annet skyldes store problemer med HIV/Aids.

Tanzania er et av verdens fattigste land, 
og mer enn en tredjedel av befolknin-
gen lever under fattigdomsgrensen. 
Det betyr at de har mindre enn en 
amerikansk dollar å leve av per dag.
Statistikker viser at omtrent en tred-
jedel av befolkningen tilhører kris-
tendommen, mens en tredjedel er 
muslimer og resten er hinduer eller 
praktiserer tradisjonelle afrikanske reli-
gioner. Evangelisk kristen tro er imidler-
tid på fremmarsj over hele landet.
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New Life Foundation Norge øn-
sker å oppmuntre kristne fra ulike 
menighetssammenhenger til engas-
jement for misjon generelt og New 
Life Foundation Tanzania spesielt. 
Foreningen støtter den kristne 
stiftelsen New Life Foundation Tan-

zania gjennom bønn, økonomiske 
bidrag og praktisk hjelp. Ved å delta 
i foreningens fadderordning kan du 
være bønnesvaret som gir et barn i 
Tanzania nytt håp og nytt liv.

New Life Foundation Tanzania 
gir over 400 barn og unge et om-
sorgsfullt hjem, en solid utdanning 
fra førskole og opp til videregående 
nivå, og en grunnfestet tro på sin 
frelser Jesus Kristus. De fleste av 
disse kommer fra ekstrem fattig-
dom, og ville ellers ikke hatt håp om 
skolegang. New Life Foundation er 
også involvert i misjon rettet mot 
unådde folkeslag i Tanzania, og i å 
trene opp arbeidere som jobber 
med barn i andre kristne sammen-
henger i landet.

 < Glimt fra et liv

Deborah (16) takker Gud for Fountain of Hope 
kristne skole, som drives av New Life Foundation 
i Moshi, Tanzania.

Hei! Jeg heter Deborah, og jeg 
er 16 år gammel. Jeg går i an-
dre klasse på ungdomsskolen 
ved Fountain of Hope kristne 
skole. Jeg ble født i Uganda, og 
kom til Tanzania sammen med 
moren min. Mens jeg bodde 
sammen med moren min, spurte 
jeg henne ofte hvor faren min 
var, men hun svarte ikke på det 
før i 2002. Da fortalte hun meg 
at faren min var død. Etter det 
dro hun til et kristent kampan-
jemøte, og på vei hjem igjen ble 
hun utsatt for en togulykke og 
døde.

Jeg bodde på den tiden sam-
men med moren min, stefaren 
min og min yngre bror. Etter at 
moren min døde, sa stefaren 
min at han skulle reise bort i tre 
dager, og så komme tilbake. Men 

tre måneder senere hadde han 
fortsatt ikke kommet tilbake. I 
denne perioden var jeg og lille-
broren min overlatt til oss selv. 
Naboene våre måtte gi oss mat. 
Da tiden gikk, tok naboene våre 
kontakt med vår tante som bor 
i Moshi. De fortalte henne at vi 
var alene, og sa at hun måtte 
komme og ta hånd om oss. Da 
kom tanta vår og tok oss med til 
Moshi. Der kom vi til Fountain of 
Hope kristne skole, hvor vi fikk 
muligheten til å gå på skolen.

Jeg er veldig takknemlig til Gud 
for at jeg får være her og gå på 
skolen. Jeg er lykkelig her, jeg 
trives godt her, og jeg vokser 
åndelig. En dag viste Gud meg 
at jeg har et rom i himmelen, og 
det takker jeg Ham virkelig for.

Litt om Tanzania...

 “Bygg huset på fjell!”

Litt om “Glimt fra New Life Foundation”...

I hvert nyhetsbrev ønsker vi å la et av barna som har fått hjelp hos New Life Foundation i Tanzania 
få dele sitt vitnesbyrd. Denne gangen får du møte Deborah. Hun forsørges av en norsk fadder.

- Jeg har et rom i Himmelen!

Ola Muan 
Leder, New Life Foundation Norge

< Leder
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New Life Foundation sørger for at 
400 barn og unge fra hele Tanzania 
har et hjem, får skolegang og blir 
grunnfestet i kristen tro. Pastor 
Glorious Shoo grunnla det hele for 
ti år siden, uten andre midler enn 
50 dollar i lommeboken.

Den snødekte toppen av Afrikas høyeste 
fjell Kilimanjaro ruver over byen Moshi, 
hvor Glorious Shoo og hans kone Josephine 
har bygget opp organisasjonen som gir 
fremtidsmuligheter og håp til barn i et av 
verdens fattigste land.
I utkanten av byen, ved porten til Kiliman-
jaro nasjonalpark, hvor mange turister 
starter sin vandring mot den spektakulære 
fjelltoppen, ligger landsbyen Machame. 
Her vokste Glorious Shoo opp, som sønn 
av en bonde som livnærte seg av å dyrke 
bananer på sin vesle jordflekk. Skolegang er 
ingen selvfølge her, men hver dag gjennom 
barndommen tok han bena fatt og gikk fire 
kilometer daglig på grusveier i ulent terreng 
i den afrikanske solsteken for å komme seg 
til skolen.
- Det ble lettere fra jeg gikk i fjerde klasse, 
for da fikk jeg sko, forteller han.

- Bygg en hær
Da han ble frelst, kalte Gud ham til tjeneste, 
og han har studert teologi i til sammen åtte 
år. Han har startet flere menigheter, blant 
annet i landsbyen hvor han kommer fra, og 

i storbyen Moshi. I 1999 var han gener-
alsekretær for barnearbeidet til pinsesam-
funnet Assemblies of God i Tanzania, han 
underviste ved en bibelskole i byen Arusha 
og han arbeidet med å utvikle kursmateri-
ell om barnearbeid for menigheter. Kona 
jobbet også som lærer ved bibelskolen. Det 
var da de opplevde at Gud kalte dem til å 
forlate sine trygge arbeidsplasser og starte 

en ny tjeneste for å hjelpe barn.
-Bygg en hær for meg, opplevde de at Gud 
sa til dem.
De eneste ressursene de hadde var sine 
egne hender, sitt eget private hus og 50 
dollar i lommeboken.
- Når jeg gir en visjon, vil jeg forsørge det 
dere trenger for å oppfylle den, var tiltalen 
fra Gud.

Enorme behov
Glorious og Josephine Shoo startet New 

Life Foundation i år 2000, med en visjon om 
å tilby fattige og foreldreløse barn et hjem, 
en grunnfestet tro på Jesus og en solid 
utdanning fra barnehage og opp til univer-
sitetsnivå. Slik ønsker de å se landet sitt bli 
forvandlet.
De offentlige barneskolene mangler ofte 
både pulter, personale og tak over hodet, 
og selv om offentlig syvårig grunnskole 
i utgangspunktet er gratis, får likevel 20 
prosent av barna i landet ikke engang 
denne muligheten. 80 prosent av de som 
fullfører barneskolen, går ikke videre til 
ungdomsskolen etter 7. klasse.

Rask vekst
I år 2000 annonserte ekteparet Shoo at de 
tok imot barn som ikke hadde annet sted 
å gå, og at de trengte medarbeidere. Tre 
personer kom og jobbet sammen med dem, 
og arbeidet vokste raskt.
- Vi begynte med 14 barn, og på slutten av 
det første året hadde vi 41 barn på fem-
seks år boende hjemme hos oss. Stuen var 
sovesal, og i alle rommene var det konstant 
barn overalt, smiler pastor Shoo.
Da de etter ett år passerte 50 barn, begynte 
de å leie lokaler, og siden har omfanget 
vokst jevnt, år for år. I dag har New Life 
Foundation både et hjem for foreldreløse 
eller forlatte spedbarn, førskole, grunnskole 
1. til 7. klasse, ungdomsskole og begyn-
nelsen på videregående skole, samt et 
senter for unge jenter som får yrkesut-
danning for å kunne livnære seg selv. Til 
sammen hjelper NLF nå over 400 barn og 
unge. Neste ledd i visjonen er å fullføre den 
videregående skolen, og så å starte uni-
versitet. Tomt for universitetet er allerede 
kjøpt, takket være en øremerket donasjon 
fra New Zealand.

- Dyrebare og verdifulle
- Vi ser sterke ressurser i disse barna. Hver 
og en av dem er så dyrebare for oss og så 
verdifulle for Gud. Om ti år vil det være fullt 
av unge mennesker i ledende posisjoner 
i Tanzania som er klare til å forandre situ-
asjonen, bekjempe fattigdom, og i guds-
frykt utnytte ressursene i landet, sier den 

visjonære pastoren.
Shoo har i tillegg på hjertet å nå ut med 
evangeliet til unådde folkeslag både i sin 
nasjon, som rommer mer enn 120 ulike 
etniske grupper, og i andre afrikanske land. 
I tillegg til å lede New Life Foundation er 
Shoo tilsynsmann for 200 pinsemenigheter 
i Kilimanjaro-distriktet, og han har selv stått 
i spissen for tre menighetsplantinger. Han 
har organisert kampanjer der flere tusen 
har søkt frelse. Han og medarbeiderne i 
NLF driver også trening av arbeidere som 
skal nå ut til barn gjennom andre organ-
isasjoner, som for eksempel Compassion 
International. 
 

Internasjonale partnere
De internasjonale partnerne har vært 
viktige for fremveksten av virksomheten. 
I 2003 profeterte to av barna på hvert sitt 

tidspunkt til Shoo at han kom til å dra til 
blant annet Sør-Korea, USA, New Zealand 
og Norge, og det er akkurat i disse landene 
at det siden har oppstått støtteforeninger 
for NLF sitt arbeid.

- Jeg hadde noen få kontakter i USA, og 
dro dit i 2003, for å se hva Gud ville gjøre, 
forteller Shoo.
Det var på denne første USA-turen at han 

møtte en nordmann som var på ferie, og 
som inviterte ham til å besøke menigheten 
sin, pinsemenigheten Sion-kyrkja i Seljord. 
Shoo tok utfordringen og dukket opp i tele-
marksbygda Seljord, hvor det ble knyttet en 
varig relasjon mellom NLF og denne meni-
gheten. Siden har han besøkt Seljord tre 
ganger, og flere fra den norske menigheten 
har besøkt Tanzania, og fått se at dette 
arbeidet drives med integritet og ekthet.

- Gir håp til Tanzanias fattigste!  < Glimt fra New Life Foundation TANZANIA    

”Fountain of Hope” 
– ”Håpets fontene”
Førskole, barneskole, 
ungdomsskole og 
videregående skole, 
hvor 400 barn fra 
fem år og oppover 
får mat, klær, 
husrom, skolebøker, 
skoleuniformer, 
medisinsk og sosial omsorg, og ikke minst en kristen oppdragelse 
og åndelig fostring. 70 prosent av barna kommer fra ekstremt 
fattige familier, og mange av dem er foreldreløse. De har dermed 
ingen mulighet til selv å betale verken skolepenger eller andre 
utgifter til livsopphold, og er avhengige av hjelp fra faddere. 

”Fountain of Zoe” 
– ”Livets fontene”
Hjem for foreldreløse og andre 
omsorgstrengende små barn i alderen 
null til fire år. Barnehjemmet holder til i 
en flott bygning som var ny i 2006, og vil 
kunne ta imot 50-70 barn. I dag bor det 
25 barn der.

”Fountain of Joy” – 
”Gledens fontene”
Senter hvor unge 
jenter som enten har 
blitt alenemødre eller 
på andre måter har 
fått en tøff start i livet 
får gå gjennom et 
toårig program med 
yrkesutdanning innen 
blant annet ulike typer 
håndarbeid og regnskap. Slik settes de i stand til å kunne forsørge 
seg selv senere. Så langt har om lag 70 jenter fullført programmet.

”Fountain of Love”  
– ”Kjærlighetens fontene”
Utadrettet virksomhet med tre fokus: 
- Opplæring i kristent barne- og 
ungdomsarbeid for folk fra ulike kirker og 
trossamfunn, 
- møter og kampanjer hvor evangeliet 
forkynnes og folk blir frelst.
- sosialt utadrettet arbeid i fengsler, sykehus 
og hos fattige familier i nærsamfunnet.

Glorious Shoo er grunnlegger av New Life Foundation, samt pastor og biskop i Assemblies of God 
Tanzania. Her forkynner han Guds Ord i El Shaddai Church, en av menighetene han har startet.

Det var i dette huset det hele begynte. Huset 
som tidligere var hjemmet til familien Shoo har 
nå blitt lokaler for førskolen.

Barna samles til gudstjeneste søndag morgen. Bønn og lovsang har en naturlig og sentral plass  
i hverdagen til både barna og medlemmene av staben hos New Life Foundation Tanzania.

NLF sørger for god skolegang for barna. Slik ser 
det ut i skolegården en vanlig dag.

Her er noen av barna på førskolen.

Litt om de ulike avdelingene i stiftelsen New Life Foundation Tanzania:
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20. november 2010 gikk startskuddet for den tverrkirkelige misjonsforeningen New Life Foundation Norge.

Dagen etter stiftelsesmøtet, invi-
terte misjonsforeningen New Life 
Foundation Norge til misjonsdag 
der pastor Glorious Shoo forkynte 
Guds Ord og delte sitt hjerte med 
en engasjert forsamling.

Misjonsinteresserte mennesker fra forskjel-
lige menigheter i Telemark tok turen til 
Seljord 21. november, hvor misjonsdagen 
gikk av stabelen i Sion-kyrkjas lokaler. Pas-
tor Shoo talte på to møter, og han delte 
mange inspirerende historier fra arbeidet 
han står i. 

Mange ga tilbakemeld-
ing om at de ble berørt 
av det Glorious Shoo 
delte, og at de ble tent 
i brann for New Life 
Foundation sitt arbeid. 
Mange av de fremmøtte 
valgte å engasjere seg 
som medlemmer i 
foreningen, og flere ble 
også faddere. Styret var 
begeistret over å op-
pleve at mennesker fra 
forskjellige menigheter 
var samlet som stor-
familie for å løfte opp 

navnet Jesus.

I dagene etter helgen med stiftelsesmøte og 
misjonsdag, var pastor Shoo gjest hos Jan 
Hanvold i Studio Direkte på TV Visjon Norge 
på mandagskvelden, og han var gjestelærer 
på Filadelfia Oslo sin Bibelskole på tirsda-
gen.

 < Glimt fra New Life Foundation NORGELanserer landsdekkende misjonsforening!

Inspirerende misjonsdag

Her er styret i New Life Foundation Norge, sammen med grunnlegger og leder for arbeidet i Tanzania, pastor Glorious Shoo.  
Fra venstre: Ola Muan, Glorious Shoo, May Heggtveit, Janna Nordgaard, Tor-Bjørn Nordgaard og Lasse Midtrød.

Pastor Glorious Shoo stilte på misjonsdag i norsk 
lusekofte og Ola Muan i afrikansk skjorte.Glorious Shoo delte hjertet sitt for å nå ut til sitt eget land med evang-

eliet da han talte på misjonsdag i Seljord.

Alle midler som samles inn til arbeidet i Tanzania, går 
uavkortet til Tanzania. Om du gir en gave på 200 kroner til 
Tanzania, går 200 kroner direkte til Tanzania. For at dette skal 
være mulig, må vi på annen måte finansiere driftskostnadene 
knyttet til foreningen i Norge. Alt arbeidet gjøres ulønnet, 
men noen utgifter blir det likevel. Derfor har vi fastsatt en 
medlemskontingent på kr 200,- per år for enkeltpersoner og 
kr 400,- for familier, som betales av alle som ønsker å stå som 
medlem i foreningen New Life Foundation Norge. På denne 
enkle måten er du med på å muliggjøre fortsettelsen av dette 
arbeidet. Det følger ingen ytterligere forpliktelser med å bli 
medlem, men du vil motta nyhetsbrevene i posten, samt få 
invitasjon til aktuelle arrangementer i regi av foreningen.
Les mer på http://www.new-life.no/blimedlem

Velkommen som medlem 
i New Life Foundation Norge!

Bli med og be for New Life Foundation!

Gavetips: Safari-kalender fra New Life Foundation!

- Da Glorious Shoo besøkte Norge for første gang for syv 
år siden, kjente vi et kall til å starte et forbønnsarbeid for 
New Life Foundation, og vi begynte samtidig å støtte dem 
økonomisk. Etter hvert som flere av oss har vært på besøk 
i Tanzania, har relasjonen vokst seg stadig sterkere, fortel-
ler Ola Muan, som er leder for foreningen.

Da foreningen ble startet, var ca. 20 barn sponset av 
norske faddere. Siden starten hadde det også blitt holdt 
månedlige bønnemøter, noe som fortsatt pågår. De fleste 
som var engasjert i arbeidet holdt til i Sion-kyrkja Seljord, 
som er en pinsemenighet i hjertet av Telemark. Det var 
hit pastor Shoo kom da han først besøkte Norge, og det er 
med base i denne menigheten at støttearbeidet har vokst 
fram. Derfor kommer alltid New Life Foundation Norge 
til å ha en spesiell relasjon til denne menigheten. Når 
arbeidet nå har blitt en offisiell, tverrkirkelig forening, er 
det for at flere mennesker fra alle deler av Guds folk skal 
få muligheten til å ta del i denne spennende relasjonen 
med våre åndelige søsken i Tanzania. Målet er at flere slike 
bønneceller som den i Seljord skal vokse frem også andre 
steder i landet, og at vi i Norge skal få være med å bidra til 
at alle NLF-barna får en fadder som støtter dem.

Muan understreker at arbeidet først og fremst handler om 
at vi får lov å stå sammen med våre brødre i sør, som en 
del av Guds store familie.

- Vi opplever at dette ikke handler om at rike, hvite folk 
hjelper de stakkars fattige i Afrika, men om at vi er brødre 
og søstre i Kristus som får lov å stå sammen og velsigne 
hverandre. Vi blir selv rikt velsignet gjennom å stå i denne 
relasjonen. Vi vet at våre venner i Tanzania ber for oss 
stadig vekk, forteller han.
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Vi i foreningen har produsert 
en fotokalender med flotte, 
eksotiske fargebilder fra 
safari i det verdens-kjente 
Ngorongoro-krateret, et 
gigantisk vulkankrater med 
et unikt dyreliv. Noen av 
bildene er også fra safari i 
Lake Manyara nasjonalpark. 
Bildene er tatt av Tor-Bjørn 
Nordgaard under et besøk i 
Tanzania.  
 
Alt overskudd av salget går 
til New Life Foundation sitt 
arbeid. Du får den for 150 
kroner.  
 
Ta kontakt for å bestille!

Vi tror på en bønnhørende Gud, og opplever derfor at bønn 
er fundamentalt i alt kristent arbeid. Vi håper at mennesker 
etter hvert vil samles til bønn for New Life Foundation mange 
steder. Foreløpig arrangeres det månedlige bønnemøter i 
Seljord. Kommende høstsemester er du velkommen til bønn 
i lokalene til Sion-Kyrkja Seljord følgende mandager klokken 
19: 4. september, 3. oktober, 6. november og 4. desember.

http://www.new-life.no/blimedlem


< Glimt fra Guds Ord

Takkeemner:
- Guds trofasthet mot hele NLF!
- Alle trofaste medarbeidere og frivillige!
- Alle nye støttepartnere i Norge, USA og 
Canada!
- Etableringen av foreningen NLF Norge!

Bønneemner:
- 100 nye faddere i løpet av året
- Finansiering til å fullføre byggingen  
av Secondary School-bygningene!
- To nye biler og en buss til skolen og 
administrasjonen i Moshi!
- Flere frivillige medarbeidere!
- En styrket forbønnstjeneste!

De bar også de små barna til Ham for at 
Han skulle røre ved dem. Men da disiplene 
så det, truet de dem. Men Jesus kalte dem 
til seg og sa: La de små barn komme til 
Meg og hindre dem ikke, for Guds rike 
hører slike til! Sannelig sier Jeg dere: Den 
som ikke tar imot Guds rike som et lite 
barn, skal slett ikke komme inn i det! 

(Luk 18:16-17)

Det kan hende disiplene trodde at barna 
bare ville forstyrre Jesus i Hans viktige 
tjeneste, og være til bry for Ham. Men Jesus 
ser ikke slik på barn i det hele tatt. For Ham 
har barn en uendelig verdi, og Han setter 
dem til og med fram som et forbilde for 
disiplene sine. Alle som ønsker å komme inn 
i Guds rike, må bli som små barn, sier Han.

Hva mener Jesus med Guds rike? Bokstave-
lig betyr disse ordene ”Guds kongedømme”. 
I Guds rike er det Gud som er konge, og det 
er Hans vilje som skjer. Bibelen forteller at 
Gud skapte verden slik Han ville, og at alt 
var ”overmåte godt” (1. Mos 1:31). Men 
menneskene gjorde opprør mot Gud og 
gjorde seg selv til Guds fiender, og harmo-
nien i verden ble ødelagt (1. Mos 3). Nå er 
det lett å se at det ikke lenger bare er Guds 
gode vilje som skjer på planeten vår. Gud 
ville imidlertid etablere sitt kongedømme 
på nytt, og det gjorde Han gjennom å sende 
Sin Sønn, Jesus, til jorden. Da Jesus kom, 
forkynte Han at Guds rike nå var kommet 
nær igjen (Mark 1:15).

Jesus sa at Han ble sendt ”for å forkynne 
evangeliet for fattige, for å forkynne for 
fanger at de skal få frihet og for blinde at 
de skal få syn, for å sette de undertrykte 
fri” (Luk 4:18). Han begynte å gjøre Guds 

kongedømme synlig på jorden ved å hel-
brede syke, sette mennesker fri fra syndens 
og ondskapens bånd, gi håp til de utslåtte 
og tilgivelse til dem som led på grunn av 
sine feiltrinn. Fordi Jesus tok på seg straffen 
for menneskenes opprør, kan mennesker nå 
få fred med Gud igjen og bli erklært rettfer-
dige framfor Ham (2. Kor 5:19-21). Denne 
freden, rettferdiggjørelsen, tilgivelsen, 
friheten, helbredelsen og gjenopprettelsen 
hører til den delen av Guds kongedømme 
som gjennom Jesus allerede er blitt 
tilgjengelig for oss på jorden. Men Bibelen 

sier også at de som tror på Jesus, får del i 
evig liv (Joh 3:16). Dette evige livet skal vi 
leve i en verden som på nytt er fullstendig 
underlagt Guds gode vilje (Åp 21:1-4). 

Hvordan kan vi få del i Guds rike med alt 
som hører til det? Ved å ta imot det, slik 
et lite barn gjør, sier Jesus. Når et barn 
blir født, er det fullstendig hjelpeløst og 
avhengig av omsorg fra andre mennesker. 

En baby kan ikke gjøre noe selv for å sikre 
seg det hun trenger for livet, hun kan ikke 
gjøre seg fortjent til det, hun kan bare ta 
imot det. På samme måte er det ingen gode 
gjerninger, ingen prestasjoner som kan 
gjøre oss fortjent til et liv i Guds rike. Men 
når vi tar imot Jesus som vår Frelser, tar vi 
samtidig imot dette livet som en gave fra 
Gud (Ef 2:1-10).

Når vi tar imot Jesus, blir vi Guds barn 
og Jesu disipler (Joh 1:12). Jesus sier til 
disiplene sine at de må be: ”Komme Ditt 
rike, skje Din vilje på jorden som i him-
melen” (Matt 6:10). Når vi ber, blir Guds 
kongedømme mer synlig på jorden, og 
Hans gode vilje får mer gjennomslag. Men 
Jesus sier også: ”Den som tror på Meg, han 
skal også gjøre de gjerninger Jeg gjør. Og 
han skal gjøre større gjerninger enn disse” 
(Joh 14:12). Når vi forkynner evangeliet og 
bringer hjelp til de fattige, legedom til de 
syke, frihet til de undertrykte, og håp til de 
fortvilte, er vi med på å formidle Guds rike 
på jorden. Og forutsetningen for å kunne 
gjøre disse gjerningene, er den samme 
som for å ta imot Guds rike, nemlig å tro på 
Jesus. Igjen blir de små barna et forbilde for 
oss. Det er nemlig når vi gjør oss avhengige 
av Guds nåde, omsorg, styrke og hjelp, at 
vi kan klare å leve som Jesu disipler og å 
utgjøre en forskjell i denne verden. Når 
vi velger å komme til Gud som små barn, 
tillitsfulle og forventningsfulle, har Han et 
herlig løfte til oss: ”Gud er mektig til å gi 
dere all nåde i rikelig mål, for a t dere alltid 
og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, 
og ha overflod til all god gjerning”  
(2. Kor 9:8).

Janna Nordgaard
Styremedlem i New Life Foundation Norge

Bli NLF-fadder, du også!
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På side 3 i dette bladet kan du lese 
om Deborah, som er ett av barna ved 
skolen Fountain of Hope som har fått 
en norsk fadder som dekker hennes 
livsopphold og skoleutgifter. Ved 
hjelp av denne støtten, får hun den 
undervisningen og omsorgen hun 
trenger for å vokse seg sterk, og bli 
utrustet til å ta ansvar for sitt eget liv 
og det samfunnet hun er en del av.
Mange av barna hos New Life Foun-
dation har ennå ikke en fadder som 
dekker oppholdet deres. Det fører 
til at organisasjonen må jobbe hardt 
for å kunne dekke behovene til disse 

barna. Derfor vil vi utfordre DEG 
til å bli fadder! For 300 kroner per 
måned dekker du alle kostnader til 
livsopphold og skolegang for et barn. 
Du får navn, foto og bakgrunnsinfor-
masjon om ditt fadderbarn, og du får 
muligheten til å holde kontakt med 
ham eller henne gjennom korrespon-
danse. Du får opplevelsen av å ha et 
søsken eller et barn i et annet land 
som du er med på å hjelpe både i 
form av økonomi og ved å be for bar-
net. Så langt har 35 barn fått norske 
faddere. Les mer på http://www.
new-life.no/blifadder

“La de små barn komme til Meg!”

http://www.new-life.no/blifadder
http://www.new-life.no/blifadder

