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«Jeg er den gode hyrde. jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.»
Joh. 10:14
Å være kjent av Jesus Kristus, og å kjenne ham,
er den viktigste kjennskap et menneske kan
ha her på jord. Vi kan kjenne mange -, og være
kjent av mange mennesker, men ikke noe kjennskap har en slik betydning som dette å kjenne
Jesus Kristus. «Men, nå, når dere kjenner Gud,
ja det som mere er; er kjent av Gud, —», skriver
Paulus til menigheten i Galatia. Gal. 4:9.
Det er altså stort å kjenne Gud, kjenne Jesus,
men det som større er; Være kjent av ham.
Dette doble kjennskap, hører til hovedsaken i en
kristens liv. Dette kjennskapet skaper den sterke
glede og den dype fred i hjertet. Kristenliv er
Kristusliv; er dette å kjenne ham, og være kjent
av ham. Dette er det evige livsforhold alt nå.
Derfor er det sangeren så ransakende skriver;

Fra Andaktsboken
Ordet IDAG av

ORDET IDAG
«Min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle
din? Å kjenne meg iblant din flokk, som din så
har jeg nok.»
Kristus-kjennskapet er viktig å eie her i livet,
men aller mest når vi en dag skal møte ham i
evighetens lys. Da er det mennesker som skal
møte ham, og som han skal si disse ord til: «Jeg
kjenner dere ikke» Matt. 25:12 og «Jeg har aldri
kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde
urett» Matt. 7:23.
Så melder spørsmålet seg for oss: Hvem er det
Han kjenner som sine? Hva vil det si å kjenne
Jesus? De som han «kjennes ved, er de som har
fått bruk for Hans frelsende nåde, som har tatt
imot evangeliet om Hans død for våre synder og

Henrik Røykenes
hans oppstandelse fra de døde. Se 1 Kor. 15:1-4.
Rom. 1:16-17. De som tror på Jesus, har alt fått
evig liv. Joh. 3:14-16. De som «ikke vil tro på
Sønnen», skal ikke se livet, men Guds vrede blir
over Han» 3:36.
Å være kjent av Jesus, og å kjenne ham, gir
trygghet og fred i hjerte. Da har vi alt det vi
trenger for jord og for himmel. Er vi kjent av
Jesus, og kjenner ham som Frelseren og livet,
har vi fått i oppdrag «å gjøre ham kjent for våre
medmennesker».
Det er så mange mennesker som ikke kjenner
Ham, og som ikke tror på Ham som sin Frelser.
La oss, som har dette doble kjennskapet til Jesus, gjøre ham kjent for våre medmennesker.

Bodnariu-prisen møter
internasjonal interesse
– Her vil politikere, diplomater og eksperter holde foredrag og føre samtaler, sier
han.
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styrke. Corlatean er pinsevenn, og Ardelean er president for de rumenske baptisters teologiske seminar, sier
Torp.
- Alt har lagt seg vel til rette.
Ikke minst er det viktig at
representanter for familien
kommer for å motta prisen,
og at kunstneren Reidar Kolbrek har donert et av sine
malerier.

–Det gleder oss at Jan Hanvold tar imot oss på TV Visjon Norge i direktesendt
festmøte om kvelden som
blir ledet av Anita Apelthun
Sæle, og Finn Jarle overrekker prisen.
Spesielt at Finn Jarle overrekker prisen er viktig for
meg. Han bør ha en slik
hedersrolle som en som har
kjempet for oss alle gjennom
30 år, understreker Jan-Aage

JØDENE SKAL HJEM!
Vær med og rydd en vei for Herren! Vis omsorg
for det jødiske folk. Bli delaktig i Guds endetidsplaner i Israel. Støtt det kristne alternativet!
INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM

nen
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Torp som også gleder seg til
seminaret om formiddagen i
«Katakomben» i Bok & Media i Oslo, den gamle lutherske bastionen.

«Familievernprisen 2017»
fra Kristen Koalisjon Norge
(KKN) til det rumensknorske ekteparet Marius
og Ruth Bodnariu og deres
5 barn vekker internasjonal interesse, forteller
styreleder og primus motor,
Jan-Aage Torp til Norge
IDAG.
n - Vi valgte torsdag 8. juni
fordi dette var dagen da de to
ledende rumenske senatorer
Titus Corlatean (tidligere
utenriks- og justisminister)
og Ben-Oni Ardelean kunne
komme. De ledet delegasjonen av topp-politikere fra
Romania som valgte å komme til Naustdal og Oslo i
januar 2016 da striden var på
det verste. De er menn med
integritet, og har åndelig

Brev til

- Vi får henvendelser fra
internasjonale medier og
topp-politkere i Europa, sier
Jan-Aage Torp idet han skal
rekke flyet til Brüssel for å ha
nye møter i EU-parlamentet
på vegne av European Apostolic Leaders og Kristen Koalisjon Norge.
Torp legger til:
– Vi har begynt å utvikle en
engelsk utgave av KKNs nettside, www.kristenkoalisjon.
world, som blir viktig for den
internasjonale mobiliseringen og formidlingen i årene
fremover.

n – Jeg vil gjerne ha
noen flere aksjer. Jeg
er så glad for at Norge
IDAG finnes. Det gir
meg påfyll og klargjør
mine tanker hver uke.
Jeg er pressestøttepartner, men vil gjerne også
være medeier.
Gud velsigne hele redaksjonen. Jeg fatter ikke
at dere får frem så mye
positivt og godt stoff
hver uke. Stoff som faktisk ikke er å finne noen
andre steder.
KVINNE, TRØNDELAG.

– Jeg kan ikke forstå
hvorfor jeg ikke har
kommet bort i denne
avisen før. Bare for et
år siden fikk jeg kjennskap til Norges desidert
beste avis.
KVINNE, SØR-NORGE
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