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Historie:
Prison Fellowship International ble 
grunnlagt av Charles Colson, tidligere 
rådgiver for president Nixon og dømt for 
Watergate-relaterte lovbrudd. Han sonet 
sju måneder i fengsel for forhold knyttet til 
saken. I løpet av den tiden opplevde han 
hvilken forskjell troen på Jesus Kristus  
utgjorde i innsattes liv. Han ble  
overbevist om at den virkelige løsningen 
for å redusere kriminalitet er gjennom en  
åndelig fornyelse. Når Colson fikk sin  
frihet tilbake hadde han fått en ny  
oppgave i livet: Å nå inn til menn og  
kvinner i fengsel, og gi dem muligheten til 
å endre sine liv gjennom Jesus Kristus.  

I 1979 grunnla han Prison Fellowship 
International, utvidet oppdraget og vi 
forkynner i dag evangeliet over hele 
verden og følger Guds kall til å lindre 
lidelsene til innsatte og deres familier.  
I 1983 fikk Prison Fellowship International 
status som konsulterende  
organisasjon i FN når det gjelder  
økonomiske og sosiale råd.

Vi er den største og mest omfattende 
sammenslutning av nasjonale kristne 
organisasjoner som arbeider innenfor 
det strafferettslige feltet. Vi engasjerer 
1.000 heltidsansatte og styremedlemmer. 
Vi trener, utruster og mobiliserer 45.000 
frivillige i over 120 land. 

Hver av våre nasjonale avdelinger er vel 
forankret med lokal ledelse og finansier-
ing. Dette gjør oss til en grasrotbevegelse 
som er i stand til å betjene innsatte og 
deres familier på kulturelt relevante måter. 
Hjertet i vår tjeneste er våre  
frivillige, som gir så sjenerøst og kraftfullt 
av sin tid.  

Prison Fellowship Internationals kall 
og oppgave er å kommunisere den 
forløsende kjærlighet og forvandlende 
kraft i Jesus Kristus til innsatte, tidligere 
innsatte, deres familier og ofre 
for kriminalitet rundt om i verden.

History:
Prison Fellowship International was born 
out of the experience of Charles Colson, 
former aide to President Nixon. Convicted 
for a Watergate-related offense, Colson 
served seven months in prison. During 
that time he saw and experienced the 
difference faith in Jesus makes in  
people’s lives. He became convinced that 
the real solution to crime is found through 
spiritual renewal. When Colson walked 
into freedom, he had a new mission in life: 
To reach out to men and women behind 
bars, and give them the opportunity to 
turn their lives around through Christ.  

In 1979, he founded Prison Fellowship 
International, extending the mission and 
work beyond the United States, and  
following God’s call to proclaim the  
Gospel worldwide and alleviate the 
suffering of prisoners and their families. 
In 1983, Prison Fellowship International 
received special consultative status with 
the Economic and Social Council of the 
United Nations.

We are the largest, most extensive  
association of national Christian ministries 
working within the criminal justice field. 
We engage 1,000 full-time staff and board 
members, and train, equip, and mobilize 
45,000 volunteers in 120 countries and 
territories.  

Each of our trans denominational  
national ministries is grounded in  
indigenous leadership and local funding. 
This grassroots presence enables us to 
minister to prisoners and their families in 
culturally relevant ways. The heart of our 
ministry is our volunteers, who give so 
generously and powerfully of their time.  

Prison Fellowship International is called 
and dedicated to communicating the 
redemptive love and transforming power 
of Jesus Christ to prisoners, ex-prisoners, 
their families, and victims of crime around 
the world.

Tjeneste: 
Å engasjere kristne fellesskap og enkelt-
mennesker til å arbeide for rettferdighet 
og gjenopprettelse blant lovbrytere slik at 
disse blir fri fra kriminalitet, blir forvandlet 
og forsonet i sine relasjoner og får sine liv 
gjenopprettet i forholdet til samfunnet. 

Visjon: 
Å tilby et forlikende fellesskap og mulighet 
for gjenopprettelse for alle som er  
involvert i eller berørt av kriminalitet ved 
å forkynne og vitne om den forløsende 
kjærlighet og forvandlende kraft som 
finnes i Jesus Kristus for alle mennesker. 

Kjerneverdier: 
1. Vi søker enhet i Jesus Kristus og respekterer mangfoldet av

kirkesamfunn og deres tradisjoner, historie og kultur. 
2. Vi søker aktivt partnerskap med kirker, prester og andre

komplementære organisasjoner som deler vårt oppdrag. 
3. Vi verdsetter menneskene vi betjener, og dem vi

tjener sammen med.

Mission:
Engaging the Christian community to 
pursue justice and healing in response to 
crime to the end that offenders are  
transformed, relationships are reconciled, 
and communities are restored.

Vision:
A reconciling community of restoration for 
all involved in or affected by crime,  
thereby proclaiming and demonstrating 
the redemptive love and transforming 
power of Jesus Christ for all people.

Core Values:
1. We value unity in Jesus Christ and respect the diversity of

Christian Church traditions, history, and culture.
2. We value partnership in mission with churches,

chaplains, and other compatible organizations.
3. We value the people we serve, and those we serve with.



Gud har et liv av overflod i vente for deg
Denne kalenderen er laget for at du kan oppleve et nært og personlig forhold til Gud  
gjennom hans Sønn Jesus Kristus. Vårt ønske er at du opplever frihet fra synd og at 
du får kjenne deg fri til å tilbe den ene sanne Gud. Gud lengter etter å tilgi dine  
synder, sette deg fri, gi livet ditt et rikere innhold og bringe forlikelse med Kristus.  
Gud har et liv fullt av fred, mening, tro, håp og kjærlighet som venter på deg.

Tilgivelse, frelse og liv finnes bare i Jesus
Jesus vil at du skal bli kjent med Ham. Jesus elsker deg og ønsker at du skal erfare 
Hans kjærlighet. Jesus døde og sto opp igjen for at du kan få tilgivelse, frelse og liv. 
Disse tingene kommer kun fra Jesus og kan bare oppleves når du lever med og  
for Ham. Jesus er ikke opptatt av hvor mye du vet om Ham, men er opptatt av å ha  
et forhold til deg der Han er din Herre og Frelser.

Hvor nær er du til Gud?
I Markus 12:34 underviste Jesus oss at det finnes ulike avstander til Gud. Du kan 
være nær eller lengre borte fra Gud. Han er ikke opptatt av fysisk avstand eller hvor 
mye kunnskap du har, men hva som bor i hjertet ditt. Holdningen i hjertet ditt, dine  
underliggende ønsker, lengsler og valg, er mye mer verdt for Ham.
Ethvert menneske befinner seg på et av fem trinn i sitt forhold til Gud. De første  
månedene i kalenderen vil vi fokusere på disse fem trinnene ved å gå gjennom deler av 
«Trinn opp til Liv! (© 1971, 2014) skrevet av Elmer H. Murdoch. Disse trinnene vil kunne 
hjelpe deg til å se hva Den Hellige Ånd har gjort i livet ditt og hva Han kan gjøre videre.

Daglig Bibellesning og bønn
Kalenderen har hver måned et hovedtema med tilhørende daglige bibelvers. 
Vi vil oppmuntre deg til å lese versene hver dag og be om at Gud skal åpenbare 
seg for deg og hjelpe deg å finne din vei hjem til Ham.

Har du spørsmål eller trenger noen å dele dine opplevelser med, ta 
kontakt med din Prison Fellowship kontakt eller din lokale prest.

Månedlige temaer for Bibellesning
Januar - Hvem Gud er
Februar - Jesu liv i tegn og under
Mars - Langt hjemmefra?
April - Overbevisning om synd
Mai - Evangeliet
Juni - Hva omvendelse er
Juli - Hva omvendelse fører til
August - Hva er en frelsende tro på Jesus Kristus
September  - Hva en frelsende tro på Jesus Kristus fører til
Oktober - Menigheten
November - Nøkler til å vokse i tro og i Jesus Kristus
Desember - Guds løfter

God has an abundant life waiting for you
This calendar has been designed so that you can have a close, personal, first-hand, 
experiential relationship with God through His Son Jesus Christ. Our desire is that you 
will experience freedom from sin, self and the world so that you will be free to worship 
the only true God. God longs to forgive your sins, set you free, give you life and bring 
reconciliation with Christ. God has a life full of peace, purpose, faith, hope and love 
waiting just for you.

Forgiveness, salvation and life are found in Jesus alone
Jesus wants you to get to know Him. Jesus loves you and wants you to experience  
His love. Jesus died and rose again so that you can have forgiveness, salvation and 
life. These things only come from Jesus and can only be experience when you live  
with and for Him. Jesus is not interested in how much you may know about Him, but 
he is interested in having a relationship with you, where He is your Lord and Savior.

How close are you to God?
In Mark 12:34 Jesus taught us that there are distances from God. You can be close to 
or further from God. The distance is not measured in physical distance or knowledge, 
but in heart attitude. Your heart attitude is you underlying desire, deepest longing and 
choice of your will.
Everyone is on one of five steps in their relationship to God. The first months of this 
calendar are focused on these five steps by going through parts of “Step Up To Life” 
(© 1971, 2014) written by Elmer H. Murdoch. These steps will help you know what the 
Holy Spirit of God has done in your life and what He may do next.

Daily Bible reading and prayer
One of the best parts of this calendar is that it has a daily Bible reading. We encourage 
you to read every day and pray that God will reveal Himself to you and help you find 
your way home to Him.

If at any time you have questions or need help talk to a Prison Fellowship 
volunteer or your local priest.

Monthly themes for Bible reading
January - Who God is
February - Jesus life in signs and wonders
March - Far from home
April - Conviction of sin
May - The Gospel
June - What repentance is
July - What repentance leads to
August - What saving faith in the Lord Jesus Christ is
September  - What saving faith in the Lord Jesus Christ leads to
October - The church
November - Keys to growing in faith and in Christ
December - The promises of God
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Han er allvitende og vis, Han  
vet hva som er det beste  
for livet ditt.  
Han er hellig, Han kan ikke  
godta synd og vil dømme den.  
Han er nådig så Han kan holde 
dommen tilbake og tilgi deg på  
grunn av Jesu død på korset.
“Hvem er en Gud som du,  
som tar bort skyld og tilgir synd. 

Hvem Gud er

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

52 
1 

1 Mos. 1:1 

1 
2 

Sal. 33:6-9 

3 

Kol. 1:15-17

4 

1 Krøn.29:10-13

5 

Jer. 32:17

6 

Sal. 86:10 

7 

1 Tim. 6:15-16 

8 

Jes. 40:28 

2 
9 

Sal. 24:7-10 

10 

Åp. 1:17 

11 

Åp. 1:8 

12 

Sal. 90:1-4 

13 

Jes. 43:10-13 

14 

Jes. 44:6-8 

15 

Dan. 2:20-22 

3 
16 

Apgj. 3:15 

17 

Jes. 9:6 

18 

5 Mos. 10:17 

19 

Åp. 1:5 

20 

Heb. 1:10-12 

21 

Sal. 99 

22 

Jes. 6:1-5 

4 
23 

Sal. 33:4-5 
 

24 

Mat. 25:31-46 
 

25 

Jak. 4:12 

26 

Jes. 61:8 

27 

Sal. 9:7-8 

28 

Heb. 12:28-29 

29 

Jes. 30:18 

5 
30 

Sal. 103:8 

31 

1 Joh. 4:9-11 

Du vet kanskje allerede noe om Gud, men her er tre viktige 
sannheter du bør tenke på.

Noen sier - min familie, å være lykkelig, ha et godt liv, være tilfreds. Alt dette er vel og 
bra, men Bibelen forteller oss at hensikten med livet er å kjenne Gud, gjennom Jesus 
Kristus. Det er derfor du ble skapt. Tenk på det! Du kan faktisk kjenne Gud som en venn.

“Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham 
du har utsendt, Jesus Kristus.” Johannes 17:3

Denne fantastiske Gud ønsker å
• Å tilgi deg alle dine synder
• Å gi livet ditt en dypere mening nå
• Å hente deg til himmelen når du dør

Du får alt dette når du overgir deg til Herren Jesus Kristus.

Hvis du forkaster dette tilbudet om nåde og kjærlighet, setter du deg selv over  
Gud og under Hans dom (Johannes 3:36). Du gjør deg selv til den høyeste autoritet.

Ditt viktigste spørsmål noensinne er:

— HVEM STYRER LIVET DITT?
Du eller Jesus? De neste sidene vil hjelpe deg til å finne det ut.

He is all-wise and knows 
what is best for your life.
He is holy, cannot approve of 
sin and will judge it.
He is merciful so He can hold 
back judgment and pardon 
you because of Christ’s death 
on the cross. “Who is a God 
like you, who pardons sin…” 

You probably know something already about God, but here are 
three vital truths you should consider now.

Some say — enjoy my family, to be happy, live a good life, be fulfilled. These are good, 
but the Bible tells us the highest purpose is to know God by experience through Jesus 
Christ and then live to please Him. This is why you were created. Think of it! You can 
actually know God as you would a friend. 

“Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, 
whom you have sent.” John 17:3

This wonderful God wants to
• Forgive you of all your sins
• Give you meaning in your life now
• Take you to heaven when you die

All this is yours when you submit to the Lord Jesus Christ, God’s one and only Son. 

If you reject this offer of mercy and love, you put yourself over God and under 
His judgment. (John 3:36) You are making yourself the final authority. 

Therefore, the most important question you will ever face is: 

— WHO RUNS YOUR LIFE?
You or Jesus? The next few pages will help you find out.

Mika 7:18; Jesus Kristus  
er den eneste veien til Gud, for 
Han har sagt, “Jeg er veien, 
sannheten og livet. Ingen  
kommer til Faderen uten  
ved meg”  Johannes 14:6

Har du noen gang undret på…
“Hva er hensikten med livet?”

Micah 7:18; Jesus Christ is  
the only way to God, for He  
said “…I am the way and the 
truth and the life. No one  
comes to the Father except 
through me.” John 14:6

Have you ever wodered 
…“What is the highest 
purpose for living?”
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