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Informasjon fra “Ja til livet” Høst 

2022
Gudstjenester, møter og bibeltimer høsten 2022

Alle med forbehold

Oslo - 
P-Hotels, Grensen 19

August  21. 
September   4. og 18. 
Oktober   2. , 16., 30. 

Kontakt: Einar Bryn, mob: 938 98 117

Telemark - 
Venstøp Bedehus, Smievegen 17, Skien

 August  14.  
 September 11. 

   Oktober   9. 
   

Kontakter: Harald Slaathaug, mob : 995 62 632
                   Tollef Slaathaug,  mob : 922 32 625

Vestfold - 
Kongshaugen kr. grunnskole, 

Gamle Ravei 312, Larvik
 

Kontakter:  Reidar Thorbjørnsen, mob: 991 06 121
      Håvar Fjære, mob: 901 95 618

November 13. og 2. 
Desember  11. og 
  25.  (1. juledag)

November    6.
Desember   4.
  26.  (2. juledag)

November  11.   Bibeltime
 27.    Møte
Desember   9.   Bibeltime  
 25.   Gudstjeneste

Gudstjenestene og møtene på søndag begynner kl.11.00 
Bibeltimene på fredagene begynner kl. 19.00

August  28.  Gudstjeneste  
September   9.  Bibeltime
   25.  Møte 
Oktober   7.  Bibeltime
  23.  Gudstjeneste

vil du høre gudstjenester fra 
ja til livet ?

Gå inn på:  jatillivet.no

	 De	uønskede
Det er mye godt å si om norsk helse-
vesen og norske sykehus. Jeg fikk 
melding her om dagen fra en begeistret 
svigerfar som nettopp har fått operasjon 
for grå stær på øye nummer to, og fryd-
er seg over å kunne se sylskarpt mye av 
det han ikke har sett på to år. Personlig 
har jeg veldig god erfaring med gravid-
omsorgen fra mitt første svangerskap, 
både fra lege og helsestasjon underveis, 
på sykehuset under fødsel og tilgjenge-
ligheten for veiledning derfra i ettertid.

Av Hermana Ida Mathea Fjære

For mange har temaet abort innebåret 
svære, kvalfulle valg, eller langvarige 

samvittighetssår og anger. Mange har 
følt seg presset eller vært rådville og 
fulgt råd som aldri burde vært gitt 

dem. For noen har det de har fått 
forespeilet om livet som foreldre til det 
barnet de bærer, vært så skremmende 
at de ikke har tort å sette det til verden. 

Så av flere grunner er det ikke lyst-
betont å måtte belyse den forferdelige 
uretten som begås av det samme 
helse-vesen og på de samme sykehus, 
men den må fram i lyset. For innenfor 
de samme hvite veggene utføres både 
redning av livstruende, syke mennesker 
og drap av friske mennesker. Det gis 
både intensiv, langvarig og gjentagende 
behandling til mennesker som allerede 
har fått leve lenge, fordi de har rett 
på det som mennesker. Ja, til og med 
mennesker som ikke ønsker å leve 
lenger, holdes liv i, simpelthen fordi de 
er mennesker med menneskeverd. Men 
menneskebarnet i mors liv, i den mest 

Vårt misjonsprosjekt
Ja til Livet har det 

evangeliske og 
humanitære arbeidet 
som Costina, Edy og 
deres medarbeidere 
driver i Romania og

Israel som sitt 
misjonsprosjekt.

Pinsestevne i Hardanger
27.  –  29. mai 2023

Pinsetiden og blomstringstiden i 
Hardanger kan bli en rik opplevelse!

Se mer inni bladet.

Costina og Edy (bildet) 
besøkte oss 13.-20. juni 



Møteuka ble 
avsluttet søndag 
med friluftsguds-
tjeneste hos Bryn. 
I gaver kom det 
inn kr 31 862,- til 
det evangeliske og 
humanitære 
arbeidet som 
Costina, Edy og 
deres medarbeid-

ere gjør i Romania og Israel. Vi akter 
dette arbeidet som et misjonsprosjekt 
for Ja til Livet.

sårbare og hjelpetrengende tilstand et 
menneske kan være i, kan derimot uten 
videre nektes sitt menneskeverd, og bli 
tatt livet av før det blir født.

Det bør settes opp tydelig advarsel 
ved sykehusets inngang: «Her avlives 

uønskede men-
nesker!», så det 
blir klart for alle 
hvor priviligert 
man er som 
ønsket men-
neske, og hva 
som venter de 
uønskede men-

neskene som kommer inn der!! -Eller, 
forresten, det gjelder ikke alle. Kommer 
det en massemorder inn på sykehuset, 
uønsket på grunn av sin farlighet, blir 
han, om det lar seg gjøre, pågrepet med 
livet i behold, helst uten å skades, og 
deretter ivaretatt av både politi, hel-
sevesen og norsk lov, som ikke tillater 
dødsstraff. Men kommer det et uønsket 
barn inn den samme døra, tilregnes det 
ikke menneskeverd. Det har ikke noe 
livsvern fra noen samfunnsinstans, og 
blir tatt av dage av norsk helsevesen 
med norsk lovs medhold, uten å en-
gang få en grav med et navn på.

Var det ikke, sett bort ifra mishandling-
en og tvangsarbeidet, det samme som 
foregikk under Hollochoust? Makt-
havende mennesker fikk avgjøre hvem 
som hadde menneskeverd og hvem 
som ikke hadde det. De ønskede hadde 
livets rett, mens de uønskede var det 
helt greit å ta livet av. Betraktes ikke 
dette enstemmig av hele verdens-
samfunnet som grusomhet og full-
stendig urimelig? Hvorfor utføres og 
forsvares da massedrap av uønskede 
mennesker igjen i dag? Hvordan kan 
det gis mennesker myndighet til å 
sortere ut mennesker?

Kristianslund talte grundig om betydning-
en av Jesu legemlige oppstandelse.  Uten 
den er vårt håp om evig liv en illusjon. 

«Jesu gjenkomst» var emnet Mihaescu 
hadde. Hans innsikt i Bibelens profetier om 
de siste ting og hans evne til å vurdere sunt 
vår tids politiske situasjon, ga mye både til 
troen og tanken. Vi takker dem begge av 
hjertet for den velsignelsen de brakte fra 
Guds ord. 

Stedene som ble besøkt, 
var Norkirken i Pors-
grunn, Sion pinse-
menighet i Råde, 
Helgeroa bedehus og 
Vollen Misjonshus i 
Tjølling. 

De fleste vet at den såkalte «Roe v. Wade»- 
loven som åpnet for fri abort i USA i 1973, 
ble annullert av Høyesterett tidlig i som-
mer. Nå er det den enkelte stat som skal 
ta stilling til abortspørsmålet. Det pågår 
en intens politisk kamp i USA, og den vil 
utvilsomt også skjerpe kampen mot fri 
abort også i europeiske land. Vi må ikke 
bli trette! Vi står på livets side! La oss elske 
våre meningsmotstandere så vi kan vinne 
dem for Jesus og for Livet!

Hvorfor uttrykker Pride-bevegelsen seg 
som den gjør? Homofil legning er det ikke 
advart mot i Bibelen, men det er advart  
mot praksis. 3 Mos 18,22 og Rom 1, 24-28. 
Pride-bevegelsen fører opp 68 land der 
«homofili» er forbudt. Men det er en måte 
å tildekke sannheten på. Ingen land vil 
fordømme såkalt homofil legning. Det er 
praksis som fordømmes.En mann og en 
kvinne som driver hor, er ikke bedre stilt. 
Lykkelig den som gir Guds Ord rett, som 
erkjenner sin medfødte, syndige tilbøye-
lighet og bekjenner sine konkrete fall, og 
får full oppreisning og syndenes forlatelse i 
Jesu navn! Han er lykkelig!!

 Abortsituasjonen i USA

Vi planlegger 
pinsestevne i Hardanger

27. – 29. mai 2023
Det er tid for at vi som står sammen 
om kallet vi har fått, kan møtes til et 
øst/vest-stevne. Vi har fått løfte om 
å få leie Tørvikbygd bedehus, nær 
Norheimsund.

Og det er nettopp vårt kall til å 
være en Ja-til-Livet-bevegelse  vi vil 
konsentrere oss om i valg av tekster 
på samlingene. Edy Mihaescu har 
lovet å komponere musikk som tar 
utgangspunkt i budskapet fra Salme 
139, 13 -18.

Pinsetiden og blomstringstiden i 
Hardanger kan bli en overmåte rik 
opplelvelse!

Møteuke	

med Edy Mihaescu og Ivar Kristianslund

JA TIL LIVET
Organisasjonsnr: 920 666 426
Administrasjon: Mellomhagen 2, 
3261 Larvik v/ Einar S. Bryn
E-post: einar.s.bryn@gmail.com
Mob: 938 98 117
Økonomi: Asbjørn Hunnes 
6144 Sylte   Mob: 997 10 446
E-post: asbjorn.hunnes@gmail.com
Kontonummer: 1506 08 94326 
Vipps: 525461 
Layout: Asbjørg Kjellgren

Stand på Egertorget lørdager 

Vær med og be for 
denne viktige tjenesten!

20. august :  kl. 14.00 – 17.00
24. september :    kl. 14.00 – 17.00
29. oktober :   kl. 14.00 – 17.00
26. november :    kl. 11.00 – 14.00
10. desember :    kl. 11.00 – 14.00    

Reelt utseende på 
foster 12 uker

Foto: Ulf Maane Løvdahl

Costina og kona 
til pastoren i Sion, 

Råde.


