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JULEHILSEN
fra Halden Baptistmenighet Tabernaklet julen 2020

God Jul!

God jul
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Det er noen år siden det kom ut 
menighetsblad, men vi bestemte at i dette 
spesielle året ville vi lage et julenummer. 
I mars ble plutselig alt stengt ned, og vi 
fikk ikke hatt gudstjenester og møter på 
en stund. Så ble det åpnet for å være 50 
stykker, og senere for 200 hvis vi kunne 
holde en meters avstand. Så var det tilbake 
til 50 igjen, og hva som skjer framover 
er noe uklart i skrivende stund. I lang 
tid har vi måttet være klare til å gjøre 

endringer på kort varsel. For oss som 
skulle bidra i gudstjenester har det vært 
ekstra utfordrende. Vi planlegger noe, 
men tenk om jeg får litt vondt i halsen 
eller blir litt snørrete, som de fleste blir på 
høsten. Kan jeg da stille opp på søndag? 
Det har virkelig vært en påkjenning. Vi 
har helt siden mars måned blitt bedt om 
å holde minst en meters avstand, og ikke 
ta på hverandre. Som nyansatt pastor fra 
august har det vært noe rart å ikke kunne 

God Jul og
  Godt nytt år!
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ta folk i hendene og hilse. Noen trofaste 
møtegjengere har også valgt å holde seg 
hjemme i denne vanskelige tiden. Det har vi 
stor forståelse og respekt for. Liv og helse 
må komme først. Vi blir stadig oppfordret 
til lite sosial kontakt, og det har gjort det 
vanskelig for både pastor og nyansatt 
kontor- og omsorgsmedarbeider å besøke 
dere. Allerede tidlig i høst skjønte vi at årets 
julemiddag, for de over 70, måtte utgå. I 
menighetsrådet, og menighetsmøtet, ble det 
snakket om alternativer. Slik situasjonen 
ble utover i november med økende smitte i 
Halden, fant vi ut at vi heller ikke burde dra 
rundt på besøk med blomster. Så i år blir 
det med et brev, og så håper vi at det utover 
våren lar seg gjøre å ta en tur rundt og hilse 
på dere. 

I vår jobbet vi med å komme i gang 
med barnearbeid igjen. Vi startet JuBa i 
begynnelsen av mars, men rakk bare én 
samling, før Korona stoppet oss. Vi har 
valgt å legge det litt på is, fordi noen er i 
risikogruppen og noen ledere har jobber 
hvor de må ta hensyn til smitterisiko. 
Vi valgte å fortsette satsningen på 
«Gudstjeneste for alle» en gang i måneden. 
Den er mer tilrettelagt også for barn. Det 
blir fortsatt et satsningsområde og vi jobber 
også litt opp mot barnehagen vår i den 
forbindelse. Vi har planlagt at de besøker 
oss en gang i måneden fremover og blir 
kjent med kirka, oss som jobber der, «Fred» 
og de andre dukkene mine.

Det er også en veldig usikker tid vi har foran 
oss. Vi må bare planlegge litt om gangen 
og håpe at vi får gjennomført det. Men alle 
må følge med, for vi må kanskje avlyse 
eller gjøre endringer i siste liten. Om vi får 
gjennomført juleprogrammet vet vi jo ikke 
helt, heller ikke hvor mange vi får lov til å 
slippe inn.
Derfor vil jeg her benytte anledningen til å 

ønske dere en riktig god jul og et godt nytt 
år. La oss håpe, og be om, at det lar seg gjøre 
å ha en liten feiring. Selv om en kanskje 
ikke får samlet så mange som en ellers ville 
gjort, så får vi håpe at alle får en fin juletid.

God jul og godt nytt år fra 
Pastor Kjell B. Frøyland

Gudstjenester i 
desember og januar
(med forbehold, 
grunnet pandemien)

Søndag 13. desember kl. 11.00: 
Gudstjeneste
Søndag 20. desember kl. 17.00: Vi synger 
julen inn! (påmelding)
Torsdag 24. desember kl. 15.00: 
Julegudstjeneste for alle! (påmelding)
Fredag 25. desember kl.12.00 (1. Juledag)
Høytidsgudstjeneste.
Søndag 3. januar kl. 11.00: 
Nattverdgudstjeneste
Søndag 10. januar kl. 18.00 (merk tiden): 
Søndagskveld med frie vitnesbyrd
Søndag 17. januar kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndag 24. januar kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndag 31. januar kl. 11.00: Bibeldagen for 
alle!

Påmelding skjer til Grethe på kontoret. 
Send navn og hvilket/hvilke av de to 
arrangementene (20. og 24. desember) 
du/dere ønsker å delta på. Ring eller 
SMS til 949 78 695 eller til e-post: post@
tabernaklet.org
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Tenn lys, et lys skal brenne, for denne lille jord 
den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor 
må alle dele håpet, så gode ting kan skje 
må jord og himmel møtes, et lys er tent for det.
 
Tenn lys, to lys skal skinne, for kjærlighet og tro 
for den som viser omsorg, og alltid bygger bro 
må fanger få sin frihet, og flyktninger et hjem
Tenn lys, for dem som gråter, og dem som trøster 
dem.
 
Tenn lys, tre lys skal flamme, for alle som må 
slåss 
for rettferd og for frihet, de trenger hjelp fra oss 
må ingen miste motet, før alle folk er ett
Tenn lys, for dem som kjemper, for frihet og for 
rett.
 
Tenn lys, nå stråler alle, de fire lys for ham 
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam 
tenn lys for himmelkongen, som gjeterflokken så 
nå møtes jord og himmel, i barnet lagt på stå.
 
Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og 
vann! 
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle 
land! 
Må ingen være redde og mangle hjem og brød! 
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Mvh Sara Helen Engmo Skogheim 
 

Det er en julesang jeg alltid har hatt som min nummer 1, og det er «Tenn lys». 
Denne sangen er med oss fra første søndag i advent, og hele veien igjennom jula. Ikke bare er det 
en nydelig melodi, men teksten gir deg god mulighet til ettertanke også etter at sangen har spilt 
seg ferdig. 
Jula er ikke bare koselig for alle. Enkelte har verken hjem eller familie, mange er i land med mye 
uro og krig, og mange flere enn vi tror sliter nok med ensomhet og utrygghet selv om en har 
familie og hjem også. 
Denne sangen får i hvertfall meg til å lande litt oppi alt julestress, og det tror jeg alle kan trenge. 
Favorittversjonen min av denne sangen er Jardar Johansen sin. 

Min julesang
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Min julesang
The First Nowell er en engelsk 
julesang.  Amerikanisert som ”The First 
Noel”.
Når jeg hører denne sangen, går tankene 
mine tilbake til barndommen og min mor.  
Hun fortalte meg om bestefar og oldefar 
som hadde sauer og lam på marken.  
Budskapet i første vers blir derfor spesielt 
sterkt for meg.

1. The first Noel the angels did say
was to certain poor shepherds in fields as they lay:
In fields where they lay keeping their sheep.
On a cold winter’s night that was so deep.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel.

2.  They looked up and saw a star
shining in the east beyond them far:
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel

3.  And by the light of that same star
Three wise men came from the country far;
To seek for a King was their intent,
And to follow the star wherever it went.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel

4.  This star drew night to the north-west;
O’ er Bethlehem it took it’s rest,
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel

5.  Then entered in those wise men three,
Fell reverently upon their knee,
And offered there in his presence
Their gold and myrrh and frankincense.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the king of Israel

6.  Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord,
That hath made heaven and earth of naught,
And with his blood mankind has bought.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

En velsignet julehøytid ønsker jeg dere

Sheila Carlsen
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Av Ola Liland, Halden

Konvolutten var ikke stor nok. Den bulet ut og 
lignet mer på en pølse på grunn av innholdet!
Dette minnet har jeg fra 1981. Det var min 
første jul som pastor i Tabernaklet Halden. 
Desember var ekstremt travel med blomster-
utdeling til de eldre i menigheten.
Denne dagen kjørte jeg oppover - litt utenfor 
byen - og stoppet ved et lite hus på høyre side 
tett ved veien. Det var virkelig lite, gammelt 
og enkelt.

Den hyggelige baptistkvinnen var som huset 
sitt!
Etter at vi hadde drukket kaffe og spist 
julekaker, kom hun med den lille, hvite 
konvolutten. Det var hennes gave til 
Baptistsamfunnets misjonsarbeid i Kongo. 
Hun tenkte særlig på omsorg for de syke, 
og at barna måtte få undervisning – særlig 
at jentene også kunne lære å lese og skrive. 
Da kunne de bli kjent med Jesus, og få en 

utdannelse på lik fot med guttene.
Etter besøket reiste jeg direkte til menighetens 
kasserer. Sammen åpnet vi konvolutten. 
Tusenlappene var sirlig brettet sammen. Der 
lå det 25 - som omregnet til dagens verdi ville 
vært 85 tusen kroner!

Tankene arbeider mye i mitt indre når det 
gjelder troen på Jesus, og måten jeg lever på. 
I Norge har vi aldri før opplevd et så godt 
velferdssamfunn, høyt forbruk og så mye 
penger. Før måtte de fleste spare og gi til Guds 
sak ut fra langt trangere kår. I dag gir de fleste 
av sin overflod.

Jeg trodde pensjonisttiden skulle bli «mager». 
Det går faktisk bedre økonomisk enn jeg 
tenkte! Kravene er mindre. Etter at korona-
pandemien endret hele verdens tilstand, har 
jeg gått noen runder med meg selv. Jeg ser 
at forbruket endrer seg og vi bruker mindre 
penger på oss selv.

Den lille - hvite konvolutte
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Den daglige usikkerheten, og avlyste møter, 
gjør at gavene til misjon og menighet blir 
mindre. Det kan vi gjøre noe med før dette 
prøvelsens år er slutt.
Nei, i dag bruker vi ikke den lille, hvite 
konvolutten. Og vi har nesten ikke løse 
pengesedler og mange kan ikke gå i kirken for 
tiden.

Men den lille hvite konvolutten vil ikke 
slipper taket. Den forstyrrer mitt indre øye og 
er som en huskelapp om noe viktig som ikke 

Verdens lys
Av Kirsti Solberg Liland

Advent er den tiden på året hvor mørket er 
mørkest. Nettopp derfor har lys og lysfest vært 
knyttet til midtvinter i alle tider.
Lys er også et sentralt emne gjennom hele bi-
belen, fra skapelsesberetningen i 1. Mosebok 
til beskrivelsen av en ny himmel og en ny jord i 
Johannes Åpenbaring.
I skapelsesberetningen fortelles det om da Gud 
skapte lys for å skille dag fra natt. Gud satte sol 
på himmelen for å gi lys til dagen, og måne og 
stjerner for å gi lys om natta.
Moses møtte Gud i en brennende tornebusk, 
og fikk der et oppdrag å fortelle til Israelittene, 
”JEG ER har sendt deg”
Gud presenterer seg som JEG ER gjennom flere 
steder i bibelen. I Johannes 8,12 står det om da 
Jesus talte til folket og sa: ” JEG ER verdens lys. 
Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.”
Når Jesus her bruker beskrivelsen JEG ER, er 
ordene mer enn et pronomen og et verb som 
forteller oss hvem og hva. Ordene er et navn, 
navnet på Gud selv.
Det er nettopp hva jula handler om - at Gud 
kom til verden og ble menneske i Jesus.I pro-
feten Jesaja 42 leser vi : ”Jeg, Herren har kalt 
deg i rettferd og grepet din høyre hånd. Jeg har 
formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til 
et lys for folkeslagene for å åpne blindes øyne 

bør glemmes.
Den var et praktisk eksempel om troens 
forpliktelse hos den kristne misjonsvennen.
I dag er gavene like mye verd selv om de 
sendes over bank eller Vipps!

NB.
Om noen ble nysgjerrig på hvem som kom 
med den lille, hvite konvolutten, kan dere 
spørre meg. Jeg fikk ikke noen taushetsplikt 
fra giveren som for mange år siden er død.
Ola L.

og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i 
mørket ut av fangehullet. JEG ER Herren, det er 
mitt navn.”
Guds ånd og lys,som er fra begynnelsen, er også 
tilstede i våre liv når vi velger å tro at Jesus er 
Guds sønn, ja at han er Gud.
Paulus skriver i brevet til efeserne: ”En gang 
var dere selv mørket, men nå, i Herren er dere 
lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er all 
godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til 
glede for Herren!”
Den Sør-Afrikanske kirkelederen, Desmond 
Tutu, sa en gang at vi mennesker er bare lyspæ-
rer, og det er vår jobb å holde oss skrudd inn i 
sokkelen. Vi må selv sørge for å være tilkoblet.
Hvordan kan vi se og møte Jesus, han som er 
verdens lys? Vi møter han i Skaperverket, gjen-
nom bibellesing og bønn, musikk og sang, i kir-
ken og gjennom andre mennesker. Jesus ønsker 
å være lys for alle i en mørk verden. Han som 
heter JEG ER vil vise oss veien til sin Fars hus.
I bibelens siste kapittel leser vi om en ny him-
mel og en ny jord der natten ikke er mer. Vi har 
ikke bruk for lys fra lamper eller sol, for der 
skal Herren Gud, JEG ER, lyse over oss.
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Vi kjenner alle julefortellingen. Det lille 
barnet som ble født. Ingen ledige vertshus 
eller hotell. I en stall sammen med dyrene. 
Svøpt og lagt i en krybbe. Gjeterne ute på 
markene i Betlehem som voktet sine sauer. 
Englesangen. 
Men er historien sann. Er den ikke en 
legende eller et eventyr som piken med 
fyrstikkene eller julenissen og de gode 
hjelperne hans?
Hei kom igjen. Vil lever i år 2020. Vi tror 
ikke på sånne ting lenger. Englebesøk, 
jomfrufødsel. Nei vi er for opplyste til å 
tro på sånt, men historien om det lille 
barnet i stallen er søt og spennende og 
så gir det jo en fin julestemning. Det er jo 
tradisjon, og tradisjoner er fint å ta vare på. 
Så Jesusbarnet og engler kan vi ha plass til 
blant nisser, gaver og julemat. 

Nå er det slik at forfatteren av 
juleevangeliet, Lukas, er av en helt annen 

oppfatning. Hør hva bare han skriver i 
begynnelsen av sitt evangelium. I kapittelet 
før det vi kaller juleevangeliet. 
Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det 
som er blitt oppfylt blant oss,   slik vi har fått 
det overlevert av dem som helt fra først av 
var øyenvitner og tjenere for Ordet.   Nå har 
også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom 
alt fra begynnelsen av og skrive det ned for 
deg i sammenheng, ærede Teofilos,  så du 
kan vite at det er pålitelig, det du har fått 
opplæring i. (Luk 1.1-) 
Peter sier noe av det samme i Peters 2.brev 
1.16:
 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi 
kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi 
kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner 
og så hans guddommelige storhet. 

Lukas begynner ikke med Det varen 
gang og beskriver et eller annet ukjent 
kongerike. Nei han beskriver nøyaktig hvor 

Det skjedde i de dager...

Av Roy Nordbakke
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begivenheten fant sted: Nasaret i Galilea, 
Betlehem i Judea, Jerusalem. Dette er 
virkelige steder som jo finnes den dag i dag. 
Kanskje har du vært der.
Videre nevner han kjente øvrighetspersoner 
som keiser Augustus, landshøvdingen 
Kvirinius. Historiske personer som levde på 
denne tiden og som er bekreftet av andre 
kilder enn Bibelen.

Nei Lukas sier at det han skriver er basert 
på det som øyenvitner har fortalt ham. 
Øyenvitner. Det er mennesker som var til 
stede og så det som hendte. Øyenvitner er 
viktige for å få klarhet i et hendelsesforløp. 
Hvilke øyenvitne hadde Lukas tilgang 
til? Jo alle Jesu disipler bortsett fra Judas 
var i live da Lukas skrev sitt evangelium. 
Hvordan kan du være så sikker på det 
tenker du kanskje. Jo fordi Lukas skrev 
sitt evangelium før han skrev Apostlenes 
gjerninger. Det vet vi fordi Lukas selv 
begynner Apostlenes gjerninger med å 
skrive:
I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om 
alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 
og helt til den dagen han ble tatt opp til 
himmelen.  Ap.gj.1.1

Jakob Jesu bror ble i følge den jødiske 
historieskriveren Josefus steinet i Jerusalem 
i år 63. Dette er ikke nevnt i Apostlenes 
gjerninger. Lukas nevner at Stefanus, en 
ganske alminnelig disippel, ble steinet, 
men ikke Jakob en av de tre viktigste 
apostlene. Han nevner heller ikke noen av 
de andre disiplenes død.  Hadde apostlenes 
gjerninger blitt skrevet etter år 70 ville 
han helt sikkert ha nevnt Jerusalems 
ødeleggelse som skjedde da.
 
Det betyr med stor sannsynlighet at et av 
Lukas nøkkelvitner var maria Jesu mor. Hun 
var jo ganske ung da hun fikk Jesus og ville 
vært en eldre kvinne omtrent på min alder 

da Lukas samlet inn sine opplysninger.

Bare Maria ville kunne gi en nøye 
beskrivelse av hva som skjedde i 
forbindelse med Jesu fødsel. Det var bare 
hun som hørte hva engelen sa da hun fikk 
englebesøk:
Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde 
hos Gud. 
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 
og du skal gi ham navnet Jesus.
 Han skal være stor og kalles Den høyestes 
Sønn,og Herren Gud skal gi ham hans far 
Davids trone. 
Han skal være konge over Jakobs hus til evig 
tid; 
det skal ikke være ende på hans 
kongedømme.

Bare Maria dro opp til fjellbygdene i Judea 
og besøkte sin slektning Elisabeth som 
var 6 måneder på vei. Bare Maria kunne 
gjengi sin lovpisningen kom med da hun 
fikk Elisabeths hilsen.  Bare Maria og Josef 
hørte hva gjeterne fortalte om hva de hadde 
opplevet. Da de fikk se ham, fortalte de alt 
som var blitt sagt dem om dette barnet.  Alle 
som hørte på, undret seg over det gjeterne 
fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.
Det var også Maria som hørte hva gjeterne 
fortalte om sine oppleveser ute på Betle-
hemsmarkene. Da de fikk se ham, 
fortalte de alt som var blitt sagt dem om 
dette barnet. Alle som hørte på, undret seg 
over det gjeterne fortalte. Men Maria tok 
vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i 
sitt hjerte.
Er det mange kvinner som ikke husker sin 
førstefødsel? Hvor mye mer skulle ikke 
Maria huske? Hun som opplevde ting som 
ingen andre har opplevet.

Kristendommen er ikke en filosofi bygget 
rundt en legende eller en myte, men den 

Det skjedde i de dager...
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er sprunget ut av historiske hendelser. 
Hendelser det ble profetert om lenge før det 
skjedde. Hør bare hva profeten Jesajas sier:
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, 
den unge jenta skal bli med barn og føde en 
sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 
Jes 7.14.
Og han fortssetter: Et barn er oss født, en 
sønn er oss gitt. Og herredømmet ligger på 
hans skuldre. Jes 9.6
Det ble født et barn, men det bli gitt en 
sønn. Hør bare hva Jesus sa til Nikodemus 
den natten Nikodemus kom til ham: For 
så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 
Joh.3.16
Han som kom er den samme som skapte 
universet, jorden og alt som er på den. 
Johannes skriver jo i sitt evangelium:
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt 
til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.

Sønnen som ble gitt er den samme som 
giveren. Du kan med andre ord ikke ta i mot 
gaven uten samtidig å ta i mot giveren.
Dette er et mysterium som overgår all 
forstand. 
Den engelske matematikeren og apologeten 
John Lennox ble en gang 
spurt av en fysikkprofessor om han 
kunne forklare hvordan Gud kunne bli 
menneske. Lennox svarte. Kan jeg få stille 
deg et spørsmål først? Ja, kom igjen svarte 
professoren. Hva er bevissthet? spurte 
Lennox. Nei, det kan jeg ikke,
svarte professoren. Vel jeg kan gi det et 
enklere spørsmål. Hva er energi? Vi kan 
måle det og bruke den. Svarte professoren. 
Det var ikke det jeg spurte om repliserte 
Lennox. Jeg spurte om hva det er. Det kan 
jeg ikke svare på, svarte professoren. Men 
du tror på det allikevel? Ja selvsagt, sa 
pofessoren. 
Grunnen ti at du tror på det, er vel på grunn 

av dens forklaringskraft ikke sant?  Sa 
Lennox. Ja akkurat, svarte professoren. Skal 
jeg avskrive deg som fysiker for di du ikke 
kan svare på det jeg spurte deg om?  spurte 
Lennox. Nei for all del, sa professoren. Du 
ville avskrive meg som vitenskapsmann 
fordi jeg ikke kan forklare noe som er langt 
dypere og langt vanskeligere. Jeg tror på 
evangeliet for gjennom det er jeg i stand til 
å forstå virkeligheten,  svarte Lennox.

Ingen har noen gang sett Gud,  men den en-
bårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han 
har vist oss hvem han er. 
Juleevangeliets kraft ligger ikke først og 
fremst i at den har rot i virkeligheten, men 
at det definerer virkeligheten.
Josef fikk denne hilsenen: Hun (Maria) skal 
føde en sønn og du skal gi ham navnet Jesus, 
for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Det er ikke lett å snakke om synd i Norge i 
dag. Det er ikke noe populært begrep. Men 
det er det det hele handler om. Og synd hva 
er så det? Jesus svarer selv: Synden er at de 
ikke tror på meg. Joh 16.9
Hva vil det si å tro på Jesus? Jo det vil 
si å tro at det han sa om seg selv og oss 
mennesker er sant. At vi er syndere og at 
han kan frelse oss fra våre synder.
Det var derfor han kom. Det er derfor vi 
feirer Jul. Så er det opp til enhver av oss om 
vi vil ta i mot gaven og giveren. 
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Kjære misjonsvenner !

Her kommer en liten advent-hilsen fra 
Istanbul.
Nå er byen nedstengt i perioder, og da 
er det nærmest portforbud. Det er tøft 
i en leilighet med stor familie å ikke 
kunne gå ut!
Det vi kan gjøre i denne spesielle 
tiden er å bruke internett og telefonen.  
Vi kan nå familie og venner både 
i Turkmenistan og USA. Slik 
holder vi også kontakt både med 
husmenighetene i Turkmenistan og 
alle i menigheten vår her i Istanbul.  
I høst har to menn på 25 og 32 år og en 
kvinne på 50 år tatt imot Jesus som sin 
personlige Frelser. Alle tre er fra Turkmenistan. Takk og lov!
TV-sendingene går som vanlig, både til Turkmenistan og 
Usbekistan.
Vi vil takke for at dere står med oss både økonomisk og i bønn. 
Det merkes veldig godt her hos oss.
Takket være dere sender vi nå nødhjelp til familier 
i Turkmenistan - så langt det er mulig i forhold til 
reiserestriksjoner under pandemien.. Det vil ta litt lenger tid enn 
planlagt å få hjelpen fram, men behovet er stort og varer fram til 
ny innhøsting til sommeren.                                             
Takk for ca 75000 kroner til nødhjelp, det blir til stor velsignelse 
for mange.

Det er advent. La oss leve i forventning til at Jesus kommer 
tilbake som fredskongen.
Det skal bli fred på jord blant mennesker som har Guds velbehag.

Daniel kommer fra Norge på juleferie, og det gleder vi oss til.
VI ønsker dere alle en god og fredfull julefeiring og et velsignet 
nytt år.

Varme hilsener fra Batyr, Enejan, Daniel, Nur, Jenett og Maria.
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Når vi nå skal feire 
jul vil rundt 90 % av 
Norges befolkning ha 
et juletre i stua. Det er 
en gammel tradisjon 
som startet i Tyskland 
på 1500-tallet og 
kom til Norge første 
halvdel av 1800-tallet. 
I dag har dette blitt en 
selvfølgelig og koselig 
del av julefeiringen, 
men mange tenker nok 
ikke over hvorfor vi har 
treet. Det finnes nok 
mange innvendinger 
om julefeiringens 
opprinnelse og det 
samme med juletreet. 
Det er ikke så viktig. 
Etter hvert ble 
julefeiringen til en 
kristen høytid hvor vi 
feirer at Jesus, verdens 
frelser, ble født. Når så 
juletreet ble tatt inn 
i denne feiringen, så 
hadde det en symbolsk 
betydning. Det at vi i 
hovedsak bruker gran, eller eventuelt noen 
andre bartrær, er fordi disse står grønne om 
vinteren. Det symboliserer liv, eller evig liv 
om vi vil. Opprinnelig hadde også pynten på 
treet en symbolsk betydning, men det skal 
jeg ikke skrive noe om her. Det er nemlig en 
ting jeg vil fremheve, og som jeg vil vi skal 
tenke på når vi ser på juletreet, og det er 

«Livets tre».

Bibelen har en rød 
tråd, fra skapelsen 
til evigheten. Eller 
skulle vi kanskje si; fra 
Paradis til Paradis. Og i 
denne fortellingen står 
et tre svært sentralt. 
Bibelen starter med 
skapelsesfortellingen, 
og allerede i 1. 
Mosebok kapittel 
2 står det at Gud 
plasserte «Livets 
tre» midt i hagen. 
Men ikke nok med at 
historien starter der, 
men Bibelen avslutter 
også der. I det siste 
kapitlet, Åpenbaringen 
22, møter vi igjen 
«Livets tre», hvor det 
er plassert midt i byen, 
det nye Jerusalem.

Når Gud skapte 
menneskene plasserte 
han dem i Edens hage, 

eller Paradis. Her levde de sammen med 
Gud, som hans barn. Gud hadde plantet 
en hage med en mengde trær og satte 
menneskene til å dyrke og stelle den. Her 
fant de sin mat. Blant alle disse trærne 
er det to som har fått navn, og begge ble 
plassert midt i hagen. Det var «Livets tre» 
og «treet til kunnskap om godt og vondt». 

Livets tre
Av pastor Kjell B. Frøyland
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Gud sa at de kunne spise av alle trærne i 
hagen, bortsett fra det sistnevnte. Hvis de 
spiste av det, ville de dø sa han. Adam og 
Eva levde i fred og harmoni og hadde ingen 
tanker om rett og galt. De visste ikke at de 
var nakne en gang. Så skjer det fatale, som 
vi kaller syndefallet. De blir lurt av slangen, 
djevelen, til å spise frukten av det forbudte 
tre. Han sa at de kom ikke til å dø som Gud 
hadde sagt, men at de ville bli som Gud og 
kjenne godt og ondt. Han hadde for så vidt 
rett. Fysisk levde de i flere hundre år, og 
ja, de lærte å kjenne forskjellen på ondt og 
godt, eller rett og galt. Det var ikke Guds 
vilje og plan at menneskene skulle leve 
etter rett og galt. Han ville være deres far og 
sørge for dem. Så kjenner vi historien. Gud 
kunne ikke ha samfunn med dem, fordi synd 
var kommet inn i deres liv. Gud er hellig og 
tåler ikke synd. Adam og Eva ble skilt fra 
Gud. De opplevde en åndelig død, og det fikk 
konsekvenser for hele menneskeheten. Den 
dag i dag lever vi i en fallen verden. Mitt 
uperfekte liv er bevis på det. 
Som sagt var det to trær som var plassert 
der midt i hagen, og etter fallet måtte Gud 
jage menneskene ut av Paradis. Han satte 
til og med kjeruber til å vokte slik at de 
ikke kom inn igjen. For de måtte ikke spise 
av «Livets tre» nå som de kjente ondt og 
godt. Da ville de nemlig leve evig (1. Mos 
3,22-24). De ville leve evig i fortapt tilstand. 
Men før de syndet hadde ikke Gud gitt noe 
forbud mot å spise av «Livets tre». Kanskje 
han egentlig ønsket at de skulle spise av det 
først, av egen vilje?

Når vi finner igjen «Livets tre» i 
Åpenbaringen 22, tyder det på en 
fullstendig gjenopprettelse av skaperverket, 
slik Gud ville det skulle være. Bibelen lærer 
oss at Gud en dag skal nyskape himmel og 
jord. Her finner vi det nye Jerusalem som 
Johannes kaller det. I Galaterbrevet 4,26 
skriver Paulus «Men det Jerusalem som er i 

det høye, er fritt, og det er vår mor.» På den 
nye jorden, i det himmelske Jerusalem, skal alt 
være perfekt. Se hvordan det beskrives i Åp 
21, 3-4: «Og jeg hørte fra tronen en høy røst 
som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. 
Han skal bo hos dem, og de skal være hans 
folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal 
være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre 
fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, 
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For 
det som en gang var, er borte.»
Slik det var før syndefallet, skal det altså bli 
igjen en dag. Gud skal vandre sammen med 
menneskene i et Paradis. Leser du videre i Åp 
21, står det at den som seirer skal få dette i arv. 
For å forstå det må vi snakke om nok et «livets 
tre». For «Livets tre» var sentrum i Edens 
hage og i det nye Jerusalem. Det er et tre som 
også er sentrum i vår kristne tro, og som er 
grunnlaget for at vi kan komme seirende ut 
og arve det himmelske rike. For at Gud skulle 
kunne gjenopprette menneskenes tilstand, 
hadde han en plan. Gud ble menneske. Og 
derfor feirer vi Jul. Jesus, Guds egen sønn, ble 
født. Han levde et feilfritt liv. Og etter å ha 
fullført sitt liv på jorden døde han på et kors 
av tre. Der ble han straffet for alle menneskers 
synd. Han kom under forbannelse for oss (Gal 
3). Men hans død på korset ble til vår seier. 
Paulus beskriver det så fint i Romerbrevet 
kapittel 5; at Adams fall ble til fordømmelse 
for alle mennesker, mens den «andre» Adam, 
Jesus, ble til frifinnelse og liv for alle.
Derfor kan vi nå strekke oss ut og spise av 
«Livets tre». Det er en symbolikk vi finner 
igjen i nattverden, hvor Jesus sa at vi skulle 
spise hans kropp og drikke hans blod. 
Den som altså tar imot Jesus Kristus som sin 
frelser, får del i hans seier på korset, og han gir 
oss adgang til det evige, himmelske riket. Og 
mens vi vandrer her på jorden, må vi la Kristi 
kors være vår livskilde.

La derfor juletreet minne deg om «Livets tre». 



Julen 2020 Side 14

Linda Tveter er ofte å se i menigheten. Hun er 
blid og positiv og bidrar på forskjellige måter i 
virksomheten, blant annet som en av våre pianister. 
Vi tok en liten prat med henne om det hun er 
opptatt av for tiden.

Hvordan har du det om dagen, Linda?
Jeg har det fi nt. Går turer i skogen regelmessig med 
en hyggelig nabo blant annet. Hun viser meg mange 
fl ott e tursteder i Halden omegn. Det å være ute i 
naturen er alfa og omega for meg – her fi nner jeg 
hvile, ro, inspirasjon ti l å male og så får jeg selvsagt 
mosjon, som gjør godt for helsen. 
For ti den lærer jeg meg noe data, i og med at jeg så 

vidt har startet opp med å ha malekurs på internett . 
Og da er det mye annet enn selve undervisningen jeg 
må fi nne ut av. Har nett opp avslutt et en kursgruppe, 
og jeg ble så glad for at de stortrivdes på kurset, var 
så ivrige og jeg ble jo rørt ti l tårer av ti lbakemeldingen 
deres. Så da har jeg fått  noe nytt  å holde på med i 
ti den fremover.
Jeg går i Halden damekor og begynte også i 
Trivselskoret denne høsten. Vi har hatt  korøvelser en 
stund i høst, men nå får vi ikke lov på grunn av covid 
19, så det savner jeg veldig. Alle konserter blir også 
avlyst, så det er ufatt elig trist.
Men rett  før de stoppet oss, fi kk jeg den gleden av 
å være med på et dirigentkurs her i Østf old, med 

Ingen er så trygg i fare



Julen 2020 Side 15

påfølgende konsert i aulaen i Fredrikstad. Halden 
damekor vil kurse meg slik at jeg kan trå til som 
hjelpedirigent ved behov.

Hvordan finner du inspirasjon og glede i disse corona-
tider?  
 
I denne ufattelige triste corona-tiden, har jeg lært at 
livet er uransakelig. Jeg har for det meste vært for 
meg selv, og funnet ut at jeg kan ha et meningsfylt 
liv med mine nærmeste, med mine hobbyer og med 
skogsturer. Begge foreldrene mine som er over 80 
år, er friske, så 
det er fint. Det 
har blitt mindre 
kontakt nå 
under corona, 
men vi treffes 
innimellom 
likevel. Og så 
har jeg god 
kontakt med 
broren min og 
hans familie – 
stryker skjortene 
til broren min 
sånn av og til og 
får alltid deilig 
middag når jeg 
er der! Og har 
øvelseskjørt 
med niesen min.
Siden jeg har laget både et gratis malekurs og et 
hovedkurs i abstrakte akrylmalerier (og så smått er 
i gang med å lage et videregående kurs), har dette 
liksom vært litt altoppslukende for meg nå under 
coronaen. Dette betyr at jeg har lagt pianospillingen 
til side nå et halvt års tid, så jeg ser med glede frem 
til å spille mer piano igjen om en stund. Det tar tid å 
øve inn klassiske stykker, og dette må jeg jo begynne 
med nå om ikke så altfor lenge, tror jeg! For musikken 
betyr så utrolig mye for meg.

Hva betyr menigheten for akkurat deg, Linda?
Det var så utrolig godt for meg å komme til 
Tabernaklet som nyinnflyttet i Halden for en tid 
tilbake. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg fulgte 
min fars velmente råd om å begynne å gå i kirken 
igjen, etter mange år uten noen kontakt med en 
menighet. Da kom troen gradvis tilbake, og dere 
reddet meg fra villrede. At jeg ble så godt tatt imot 
av menigheten, skal dere ikke feie under teppet. For 

varmen, kjærligheten, oppmuntringen, støtten og de 
åpne armene deres gjorde det så mye lettere å få øye 
på hva som betyr noe i livet – nemlig Jesus, som jeg la 
merke til lever i dere på hver deres unike måte.  
Dere viste meg også veldig tidlig stor tillit, da dere gav 
meg nøkkel til kirken for at jeg kunne øve på flygelet, 
så tusen hjertelig takk for tillitserklæringen! 
Nå under coronaen har mange aktiviteter og 
gudstjenester blitt avlyst, så dette har preget meg 
litt innimellom. For jeg trenger nemlig å være 
sammen med dere alle sammen for å bli mer den 
Han vil jeg skal være. Jeg trenger å høre forkynnelse, 

synge salmer 
og lovsanger 
for å komme 
nærmere Gud. 
Hvis jeg er borte 
fra menigheten 
en periode, så 
kommer savnet 
så godt frem. Jeg 
trenger dere alle 
sammen – ja, 
menigheten – for 
å bli styrket i 
troen.

Hvordan blir julen 
for deg i år?
I år kommer 
moren min til meg 
på julaften. Jeg 

skal hente henne i Oslo og hun skal bo hos meg noen 
dager. Det blir også litt familieselskaper, så vi skal 
samles som vi pleier. Vi er nemlig ikke så mange, så da 
går det fint. Om vi må bruke munnbind, får vi finne ut 
av. Når en pandemi setter oss på prøve, er det fint at 
vi har hverandre.

Er det noe mer du vil gi videre til leserne?
Jeg vil hilse dere alle med strofene fra «Ingen er så 
trygg i fare». 
I tillegg vil jeg minne dere på Salme 91:
«For han skal gi englene sine befaling om å bevare 
deg på alle dine veier».

Tusen takk for hyggelig prat og for alt du ville dele, 
Linda!
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Returadresse:
Halden Baptistmenighet: Ole Dahlsgt. 1, 1776 Halden
              Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysnger om ny  
                adresse

GAVER TIL MENIGHETEN
Menighetens VIPPS nummer er 123878 om du ønsker å gi en gave til menigheten. Du 
kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. I 2019 er totalbeløpet du kan få 
skattefradrag på 50 000 kr i året, gir du dette utløser det en skattelette på 14 000 kr. 
Menigheten har avtale med skatteetaten, slik at redusert skatt kommer automatisk i ditt 
skatteoppgjør. Du kan gjøre en avtale med din bank på faste trekk i måneden, beløpet 
bestemmer du selvfølgelig selv. I Trenger du hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine 
Heide (tlf. 924 53 406), så vil hun være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden 
Baptistmenighet: 1030 09 94763. Du må oppgi ditt personnummer til menigheten for at 
skattefradraget skal komme automatisk. Merk eventuelt din gave med ”Misjon” dersom du 
ønsker å gi en ekstra gave spesielt til dette. 

KONTAKTINFORMASJON
Menighetens kontor er betjent hver dag fra 9.00 - 15.00. Om midlertidig ingen er til stede, ring så ringer vi 
tilbake! Ta kontakt om du trenger en samtale, eventuelt en avtale om samtale.

Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 og e-post: post@tabernaklet.org.

Kjell Birger Frøyland er menighetens pastor med telefon 928 33 210 og e-post: pastor@
tabernaklet.org. 

Ola Liland er menighetens viseforstander med telefon 414 14 555 og e-post: ola.liland47@gmail.
com

Grethe Pihlstrøm er menighetens kontor- og omsorgsarbeider. Hun nås på menighetens telefon og 
e-post.

Hvis du ønsker informasjon om søndagens gudstjenester pr SMS, send oss en e-post til post@
tabernaklet.org. 

Menigheten informerer gjennom nyhetsbrev, vår nettside www.tabernaklet.org. og på facebook i 
gruppene Tabernaklet Halden Baptistmenighet og Tabernakelfamilien vår.

Ønsker du eller noen du kjenner å motta nyhetsbrevet? Sende fult navn og epostadresse til post@
tabernaklet.org. Nyhetsbrevet sendes ut hver annen uke.


