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Rom for Jesus!

N

avnet Betlehem klinger godt
i norske ører i juletider. Men
sannheten er at Betlehem ikke
hadde husrom til frelseren som
skulle bli født. Han måtte ta til
takke med en krybbe i en stall.
De så ingen konge i det stusselige
følget som kom fra Nasaret. Likevel;
Bethlehem ble berømt på en natt.
”Kopier” av stallen og krybben er
produsert i millioner på millioner
av eksemplarer opp igjennom
årene. I 2013 slo antall besøkende
til Betlehem alle rekorder. Ca. 2
millioner mennesker fra hele verden
besøkte da Jesu fødeby. I dag er
det en kirke på stedet de mener
dette skjedde. Kirke og mengder av
besøkende er det forresten omtrent
på hvert sted i landet denne mannen
gjorde sine gjerninger. Vi er dyktige

på å minnes og institusjonalisere. Jeg
har selv trasket mange ganger med
grupper fra Norge på disse stedene
og i disse kirkene. Noen av dem
bærer en ro og et forunderlig nærvær
med seg, mens andre synes for meg å
være basert mer på religiøse ritualer
og business. Slik går livet år etter
år i landet Jesus ble født. Selv sier
Han om landets fremste religiøse
byggverk at det ikke skulle bli stein
tilbake på stein. Han snakka om
et byggverk av levende steiner som
skulle bygges.

J

esus virker ikke så interessert i å
besøke monumenter over sin egen
virksomhet. Han fortsetter å slå seg
ned på ”uviktige steder”. Hans hus
er bønn. Der to eller tre samles i
Hans navn bor han. Det kan se ut
som et stusselig reisefølge, men det
huser en Konge!
Det er ikke mye gull og glitter og
stafasje. Det virker som om Jesus
elsker å skjule seg i det svake og det
som ikke regnes for å være noe.

S

å er vi fremdeles flinke
til å institusjonalisere og
monumentalisere. Hans nærvær
trekker alltid til seg lengtende

mennesker. Mange mennesker som
dras mot ett sted fører lett med seg
et fokus på menneskene som blir
brukt, eller byggene det skjer i. Det
virker som Jesus trekker seg tilbake
når disse mekanismene slår inn.
Han trives best i templer som ikke
er gjort med menneskehender.

B

ønn er et stadig rop og en stadig
lengsel etter samfunn med
Jesus. På bønnesenteret har vi hatt
utallige bønnemøter opp gjennom
årene. HAN kommer igjen og igjen.
Jeg kjenner at jeg lever. Jeg kjenner
at det river i hjertet. Jeg er til stede
der han er tilstede.
Der han er, der er Livet! Så fortsetter
vi bare i det enkle. Der han er der
vil vi være. Vi vil bo i hans hus.
Vi kneler ned for kongen skjult
i et barn i en krybbe, skjult i en
mann på et kors. Den oppstandne
allmektige skjult i en gjeng uferdige
på kne.
Velsignet julehøytid!
DIN BROR OG VENN
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GUDS
FARSHJERTEKONFERANSE
PÅ BØNNESENTERET

E

n nydelig atmosfære av kjærlighet preget dagene
under Farshjertekonferansen. Vi kunne merke
Guds nærvær. Det kjentes som Far selv var til
stede og hvisket til hjertene våre: «Jeg elsker deg! Du er
barnet mitt!» Mange ble dypt berørt disse dagene. Det
var helt nydelig å se gløden i øynene på mennesker som
var møtt av Gud!
Det er stort når mennesker får erfare Fars kjærlighet.
Det å erfare at Far elsker oss setter i frihet! Det åpner
også opp for at vi kan kjenne trygghet, tilhørighet
og kjærlig omsorg hos Far, vår gode Pappa. Dette er
grunnleggende behov som vi alle trenger å bli møtt på,
uansett alder.
Unni og Olav Slåtten forkynte så fint om Gud som Far
og det hjertet han har for oss. Unni og Olav har vært på
Bønnesenteret mange ganger tidligere og holdt Guds
Farshjerte A-skoler. Disse skolene har betydd mye for
mange. Denne gangen var det konferanse og de åpnet
Guds ord for oss, bl.a. med undervisning om hvordan
Jesus levde i en kjærlighetsrelasjon til sin Far, og om
hvor avhengig Jesus var av Far som sant menneske!
Jesus er vårt forbilde, også når det gjelder å leve i Guds
Farskjærlighet!
Vi er alle skapt ut av den kjærlighet som var i Guds
hjerte fra evighet av! Når vi erfarer, og slik får dyp
visshet om, at vi er Fars elskede sønn eller datter, vil
hans kjærlighet forandre oss på innsida. Vi settes fri til
å bli den vi ble skapt til å være!
Det er godt å dvele ved Fars kjærlighet. Personlig
kjenner jeg på stor takknemlighet i etterkant av flotte
konferansedager! Vi har en god Far som mer enn
gjerne ønsker å gjøre oss mer rotfestet og grunnfestet
i kjærlighet!
Kjersti Gjermstad

Tilbakeblikk
på 2015
Side 4 • Vekkelsesrapport

Januar

JANUAR

Over 40 elever,
stab og frivillige
er med på
storsatsingen
Bønn for Oslo

Konferansen Fred
For Abrahams
Barn bringer
jøder, arabere
og nordmenn
sammen

FEBR

Bønnes
fylles m
og lov
døgne
under Bø
lovsan

RUAR

senteret
med bønn
vsang
et rundt
ønne- og
ngshelg

MARS

MARS

NRK gjør opptak
på Bønnesenteret
for programmet
«På Tro og Are»

Våre faste
støttepartnere
inviteres til
Partnerkonferanse,
en samling med
mange gode
misjonsvenner

MARS
Team fra Bethel
Church besøker
Levanger og reiser
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sammen med
bibelskolen

APRIL
Bibelskolen
reiser på tre
ukers teamtur til
Ukraina
Side Israel,
6 • Vekkelsesrapport
og Nord-Norge

APRIL

APRIL

Storsatsing med
bønnedager i
Tromsø

21 deltakere
er med på
Bønneskole i
Israel

MA

Pinsekon
med Su
samler o
delta

AI

nferansen
urpresa
over 400
akere

MARS

NRK gjør opptak
på Bønnesenteret
for programmet
«På Tro og Are»

MAI

Helbredelseskonferanse
med Suzette
Hattingh i
Kautokeino

MAI

18 elever fullfører
Nordic
School
Vekkelsesrapport
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Lovsangere
fra hele l a n d e t s a m l e t
I

oktober var vi igjen samlet til Lovsangsskole
på Bønnesenteret med rundt 40 deltakere fra
hele landet, fra Vadsø i nord til Kristiansand i
sør, i tillegg til våre egne bibelskoleelever. Sammen
fikk vi bruke en uke med bønn, lovprisning,
undervisning, betjening, godt fellesskap og
workshops, før vi avsluttet det hele med iWorship
- en 42 timer lang lovsangsfest. Med som lærere
hadde vi Jan og Tove Honningdal, Marie
Hognestad og Leif Johannesen. Vi har fått oppleve
at Guds nærvær har fått prege tiden vår sammen.
Det hele startet med at jeg opplevde ett kall til
Levanger, med et oppdrag om å samle lovsangere fra
hele landet for å utruste og styrke lovsangstjenesten
i landet vårt. Vi opplever at Gud har lagt på hjertet
vårt å heie frem nye lovsangere. Flere av oss som
har stått i lovsangsarbeidet i mange år ønsker å
gi videre noe av det vi har erfart og lært; noe av
det vi ser som gode prinsipper fra Guds ord og de
erfaringene vi har fått oppleve i tjenesten, og det
ønsker vi å formidle videre.

Det vi får høre igjen og igjen er at deltakerne er
takknemlige for at vi får gå dypere i relasjonen
med Jesus. Lovprisningen og tilbedelsen tar oss
inn i hjertefellesskapet som tar oss nærmere Ham.
Derfor har vi gitt godt med rom hver dag til
tilbedelse, bønn og betjening. På den måten kan
for eksempel prestasjon og sammenligning som så
lett sniker seg inn i våre tanker få tas bort, og vi
kan koble nærmere med Guds hjerte.
I tillegg tar vi for oss temaer som lovsangens
plass i menigheten, praktiske råd om ledelse og
teambygging, og vi får prøve
oss gjennom
workshops.
Neste års Lovsangsskole er 23.-30. oktober 2016,
og vi vil oppmuntre deg som står i lovsangstjeneste
om å sette av uken allerede nå!
Anders Skarpsno

Disse dagene har vi ønsket å formidle et grunnlag
for lovsangstjenesten fra Guds ord, og la bibelens
prinsipper prege den tjenesten vi står i. Vi
ønsker å strekke oss etter en å leve med en
god innstilling og hjerteholdninger innfor
Gud, heller enn først og fremst fokusere
på lovsangens rammer og redskaper.
Hvem som helst kan lage musikk, men
hjertelaget av tilbedelse og lovprisning
til vår Gud er selve essensen som gir
lovprisningen dybde og tilstedeværelse.

JUNI

Helt nytt
eldresenter
i Ukraina
Sideåpnes
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JUNI

AUGUST

Encounter
Festival samler
over 400
unge med stor
begeistring

ca 120 pastorer
og ledere samles
til bønneskole
i Hernani på
Filippinene

AUG

Lena og
fra Ukrai
land og
i Nordsamme
Håk

GUST

g Sophia
ina reiser
g strand
-Norge
en med
kon

‹‹Tilbedelsen tar oss
inn i hjertefellesskapet
som tar oss nærmere
Ham ››

AUGUST

SEPT

Helgelandskonferansen
går av stabelen
i Mo i Rana

Nordic School
starter opp med
nytt elevkull

SEPT

Høstkonferanse på
Bønnesenteret
Vekkelsesrapport • Side 9

Også denne høsten har vi opplevd mye fint når
jeg har reist rundt på så mange steder. Etter siste
nyhetsbrev har jeg besøkt Alta, Komagfjord,
Kautokeino, Bryne, Askøy, Bergen, Søgne,
Mosjøen, Degernes, Moss, Gran Canaria og
Stjørdal. På alle disse stedene har mennesker møtt
Gud og vi har sett folk bli frelst, helbredet og fylt
av den Hellige Ånd. For en nåde å få være med.
Noen små rapporter her:

SÅ HERLIG Å VÆRE I FINNMARK
Jeg og teamet mitt opplevde så fine møter i Betesda
Tverrelvdalen. Vi hadde et herlig friluftsmøte på torvet i
Alta, og en åpenhet og lengsel i møtene på Betesda. Det
er så herlig å stå sammen med vennene der i bønn og
vekkelsesmøter.

STERK BØNNEUKE I ØSTFOLD
Sammen med et lite team fikk jeg være på Degernes
Leirsted på bønnedager der i oktober. Det var herlig.
Lederen for disse dagen var Johannes Engeli, en
gammel forkynner som brenner for bønn og vekkelse.
Da pinsevennene hadde overtatt Degernes leirsted fra
Normisjon hadde han en drøm første natten han lå
der. Han så i drømmen damer som kom på veien med
trillekofferter inn mot leirstedet. Han spurte dem hvor
de skulle og de svarte, «vi skal til bønnesenteret». Vi
tror på at Gud taler nettopp på den måten gjennom
drømmer og syner, så nå ber vi om at det skal bli et
bønnesenter til Guds ære i Østfold.

OKT
Guds
Farshjerteskonferanse
holdes på
Bønnesenteret med
Unni
og Olav Slåtten, og
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mange blir dypt berørt
av Guds kjærlighet

OKT

OKT

Over 50
lovsangere fra
hele landet
samles til en
ukes lang
Lovsangsskole

Lovsanger runger
dag og natt på
Bønnesenteret
under iWorship

NO

«Vekke
Nordisk
er tem
Bønneko

OV

else i de
ke Land»
ma for
onferanse

DEN FANTASTISK TURISTKIRKEN I PUERTO RICO
GRAN CANARIA
Min kone Liv og jeg har mange ganger vært innom
den Skandinaviske turistkirken på Gran Canaria,
og vi er alltid så berørt etter å ha vært der og møtt
Magne og Frøydis Aker med alle sine medarbeidere
som virkelig står på for alle de tusener av nordmenn
som besøker de i løpet av året. Denne gangen var
litt spesiell da Magne hadde spurt meg om å være
med på en «Vekkelsesuke» i kirken. Det var så godt
å være der! Det var rundt 400 på møtene, og Guds
ånd var der slik at mange vitnet om helbredelse og
mange søkte Gud på andre måter.
Også noen kom for å få hjelp til å «tro seg frelst»
som man sier på norsk, og det er jo det herligste
å få være med på. Magne sa at i de 9 årene han
hadde vært der hadde han aldri sett så mye folk til
forbønn som på disse møtene. Det er flott å se den
tidligere puben fylt av mennesker som søker Jesus
kveld etter kveld. Jeg var med og deltok på seks
møter denne uka, og gleden over å være sammen
med disse herlige menneskene satte en ekstra spiss
på det å ha ferie i varmen sammen med Liv. Be
gjerne for de som jobber der nede, de står under et
åndelig trykk og trenger all vår forbønn. Ganske
mange blir frelst i løpet av vinteren i Turistkirken
sitt arbeide. Be spesielt for Magne og Frøydis Aker
som leder det hele.
Håkon Fagervik

DES
Bibelskolen er på
team i Mosjøen
sammen med
DTS-elever fra
Nordtun

DES

Et team på ni
personer reiser
til Filippinene på
misjonstur

DES

Hele Nordicstaben og frivillige
Vekkelsesrapport
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samles
til stor
julebordsfeiring

FARGESPRAKENDE, DYPTPLØYENDE OG STERK
KONFERANSE PÅ BØNNESENTERET

E

t fargesprakende spekter av forkynnere
gjestet oss på senteret under denne
konferansen. Vi føler oss veldig privilegerte
som får være verter for mennesker som Gud
har utrustet så sterkt til tjeneste, og enda
mer privilegerte over å få være verter for det
fantastiske gudsnærværet som fylte senteret
denne helgen. Bønnetårnet var smekkfullt
hver morgen klokken seks.
Bønnemøtene var vanskelige
å avslutte. Folk ville ikke
gå selv om frokosten var
servert. Slik er det når
Guds Ånd kommer.
Søskenparet
Ruth
og Timo Närhi fra
Seinäjoki i Finland
tok forsamlingen med
storm.
En slik fargerik person
som Ruth tror jeg jeg
knapt har møtt. Rett på sak
og fullt trøkk.
I 17 år har hun reist frem og tilbake på fergene
mellom Finland og Sverige. Både besetning og
passasjerer kaller henne bare «Båtpastoren».
Hun har ikke tall på hvor mange mennesker
hun har bedt til Gud med i løpet av disse årene.
Flere har hun berget fra selvmord. En gang talte
Den Hellige Ånd til henne og sa: «Nå må du
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skynde deg opp på dekk.» Hun visste ikke hva
som skulle møte henne der. Det var en pent
kledd vakker dame som stod ved ripa og skulle
til å hoppe over bord. Direkte som hun er tok
Ruth tak i henne og sa: «Du blir med meg!» Så
fikk hun samtalt med henne og fikk henne fra
disse tankene om å ta livet sitt. Dette søsken
paret er utpregede evangelister som bruker
anledningene de har. Det beste de
vet er å vitne på flyene, for som
Timo sier: «Folk kan jo ikke
gå noen steder da.» Timo
som er en av pastorene
i vekkelsesmenigheten
i Seinäjoki i Finland
forteller også om
hva bønn har gjort i
menigheten deres. Nå
har de 13 bønnemøter
i uka og bortimot
1000 stk kommer
på det store ukentlige
hovedbønnemøtet.
Hundrevis av mennesker er
blitt frelst i løpet av de senere år.
Menigheten teller nå ca 1500 medlemmer.
Timo har et enkelt og klart budskap spekket
med historier om hva Gud har gjort av under
og tegn i menigheten. Budskapet om bønn er
også direkte og enkelt: ”Den eneste måten å
lære å be på, er å be!”
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Arild Solberg fra Lofoten har vært med oss fra begynnelsen.

Rania Sayegh er en arabisk israeler bosatt
i Nasaret. Her leder hun et bønnehus
med utsikt over hele byen. Hun hadde
blant annet en fantastisk undervisning om
Guds plan for det arabiske folk. Hun har
vært mange ganger i Norge og opplevde
at temaet «Vekkelse i de nordiske land»
virkelig var noe som tok tak i henne. Det
var fantastisk å ha besøk av denne profetiske
bønnekvinnen fra det lovede land.
Thorbjörn Erling er leder for ett av Sveriges
største bønnenettverk; Sverigebönen.
Han er også med i ledelsen av ICCC,
International Christian Chamber of
Commerce.
Han er en brennende bønnens mann
og kunne blant annet fortelle at lederen
av ICCC, Gunnar Olsson, hadde fått
be til Gud med han som nå er Finlands
statsminister.
Erik Johannesen fra evangeliesenteret talte
fantastisk om Ludvig Karlsens klare melding
til ham: «Bare vær deg selv du, Erik!» Sterkt!
Mange søkte Gud under konferansen. Det
var en enormt sterk atmosfære, og troen på
at Gud er på gang i våre Nordiske land har
økt kraftig i løpet av disse dagene!
Leif J. Johannesen

Rania Sayegh.
Dyptpløyende og profetisk
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Helbredet
I UKR A INA

For ca. 10 år siden fikk jeg to prolapser i ryggen. Disse måtte opereres, men
jeg måtte vente lenge på operasjonen, noe som ble skjebnesvangert for min
del. I ventetiden fikk jeg nemlig en såkalt dropfot fordi nerven ble liggende
for lenge i klem. Skulle jeg unngått dette måtte jeg vært operert innen 24
timer etter at jeg kjente følelsene ble svekket, men det gikk 2 måneder før
operasjon ble utført.
Resultatet av dette ble at det oppsto lammelse og kraftsvikt i venstre fot. Dette
førte igjen til at jeg måtte bruke støtteskinne og spesielle sko for å kunne gå
noenlunde normalt. Dette var noe legene ikke kunne gjøre noe med og jeg ble
forberedt på at det ville være slik livet ut. Jeg hadde vært en aktiv person som
likte å gå lange turer, så det var en betydelig negativ utvikling av livskvaliteten.
Under en reise til Ukraina i regi av Nordic Harvest Mission var jeg med på
åpningen av et eldresenter. Etter åpningen satt jeg på en benk i parken utenfor
og ventet på min søster. Mens jeg satt der kom en ung ukrainsk gutt bort til
meg og spurte hva som hadde skjedd med beinet mitt siden jeg gikk med
støtteskinne. Jeg fortalte historien som nevnt ovenfor. Han spurte da om han
fikk lov til å be for meg, noe jeg selvsagt svarte ja til.
Mens han ba kjente jeg en kribling som om det skulle være maur i foten.
Da skjønte jeg at noe var i ferd med å skje. Da han var ferdig så jeg at
leggmuskelen var kommet tilbake og kraften i foten begynte gradvis å øke. Jeg
tok av meg støtteskinna og kjente at følelsen i foten som hadde vært borte i
mange år nå tiltok i styrke.
Siden har jeg ikke brukt støtteskinne eller spesielle sko. Jeg har måttet kjøre
bil med automatgir fordi jeg ikke har hatt kraft i foten til å trå inn clutchen
på en manuelt giret bil, men nå kjører jeg med manuelt gir uten problemer.
Jeg føler nå at jeg gradvis blir bedre og bedre etter hvert som jeg får trenet opp
muskler som har ligget i dvale i 10 år. Støtteskinna er for lengst ute av huset
og jeg har fått livskvaliteten tilbake.

All ære til Jesus for helbredelsen han har utført i mitt liv!
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Av Ruth Berthiniussen

G

ud har gitt oss en ny identitet som
sønner og døtre av Ham, og kaller oss sitt
kongelige presteskap. I 1. Pet 2,9 leser vi:

P

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig
presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har
vunnet for at dere skal forkynne hans storverk,
han som kalte dere fra mørket og inn i sitt
underfulle lys.

å samme måte som Gud satte vaktmenn
på Jerusalems murer, setter Han oss som
vaktmenn over den plassen hvor vi er satt,
som vektere for våre byer og steder. Hans
oppfordring til oss er så sterk, «ikke unn dere
ro», fordi Han er en kjærlig Far, og Han ønsker
å komme når vi kaller på Ham. Det er for oss
et gledesfylt privilegium, fordi vi vet at Han
kommer.

Han har kalt hver enkelt av oss til å være Hans
eiendom, og Han kaller oss til å være sitt
kongelige presteskap. Det er vår nye identitet
som kristne. Presteskapet kan enkelt beskrives
som et todelt oppdrag. For det første å tjene
og ære Gud, løfte opp Hans hellige navn, og
så å tjene folket. Som Hans prester er vi gitt
privilegiet å forkynne Hans storhet.

Når vi løfter opp Hans navn kommer Guds
rike nær! Gud kommer med hele seg, og gjør
det som Han ønsker å gjøre i den settingen vi
inviterer Ham inn i. Slik kan Han trone på
vår lovsang. Gjennom lovprisning og forbønn
forkynner vi Hans storhet. Forkynnelse er å
formidle noe som skaper noe, fordi Hans ord
aldri aldri vender tomt tilbake.

Dette oppdraget utdypes i Jesaja 62,6:
Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine,
Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller
natt. Dere som påkaller Herren, ikke unn dere
ro!

I praksis kan vi leve ut dette prestekallet om å
ære Gud og tjene mennesker i vår hverdag ved å
løfte opp Hans navn der vi er, enten vi er blant
kolleger, familie eller fremmede, og løfte dem
opp gjennom forbønn til Gud. Slik er vi med
å bringe vekkelse til vår by, idet vi helt enkelt
priser Gud med våre lepper og ber for dem som
er rundt oss.
Anders Skarpsno

‹‹ Når vi løfter opp Hans navn
kommer Guds rike nær ››
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J

eg har alltid vært så begeistret for Marias Lovsang. Både
omstendighetene rundt denne lovsangen, og det gudommelige
innholdet i denne lovsangsteksten. Her er det to kvinner som starter
en rekke lovsanger vi finner rundt Jesus fødsel, der himmel og jord dras inn
i lovprisning over det fantastiske som har skjedd; Jesus er født, Gud har
plantet sine føtter på vår jord. Det finnes ikke noen større grunn til lovsang
enn dette. Derfor er begynnelsen av Lukasevangeliet noe med det sterkeste
lovsangsavsnitt i vår Bibel. Og grunnen er; Jesus er iblant oss.
Maris lovsang var på mange måter en respons på det som skjedde med
Elisabeth, som ble fylt av den hellige Ånd på en slik måte at barnet i
hennes mage hoppet til av fryd. Da Elisabeth hadde avsluttet sin sterke
lovsang står det: ”Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud
min frelser.” Luk 1,40-41. De to kvinnene hadde fått stor nåde fra Gud
og bryter ut i spontan lovsang over Guds storhet. Men la oss se på Marias
lovsang.

1. Min sjel opphøyer Herren.
Dette er noe vi finner igjen i mange av lovsangsavsnittene i Bibelen. Der
de snakker om at sjelen settes i gang med lovsang. Mange ganger opplever
jeg i mitt eget liv at jeg drar min sjel inn i lovsang. Tar en bestemmelse på
at jeg vil prise Herren og gjøre som David når han sier til sin sjel. ”Min
sjel lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger”. Salme 103. Når
vi er innstilt på en livsstil av lovprisning kan vi si til vår sjel ”min sjel lov
Herre”. Mange ganger kaller Gud oss til å bestemme oss at vår sjel skal
lovprise ham. Kanskje ikke omstendighetene er de beste, som Paulus og
Silas i fengselet i Filippi Apgj.16 . Her ser vi en lovsang på tross av at de
ytre omstendighetene var helt forferdelige. Men som Maria var det Herren
som var sentrum i deres lovsang. Når du har sett Herrens storhet, og erfart
hans herlighet er det ingenting rundt deg som kan kvele din lovsang. Da
kan du si til din sjel ”min sjel lovsyng Herren, og alt som er i meg lovpris
hans navn”.

2. Min ånd fryder seg i Gud min frelser.
Åndens fryd er noe vidunderlig som vi ikke kan bestemme oss til eller
konstruere selv. Det er et verk av den hellige Ånd. Når du tar denne
bestemmelsen at du vil opphøye Herren kommer det ofte til et punkt der
din Ånd dras med i lovprisning og beundring av Jesus. Jeg opplever det
slik for min egen del at det ofte starter dypt inne i mitt indre. Det kan
komme som latter som bare bobler fram. Eller som en forundringens gråt
over Guds storhet og godhet. Men det er alltid noe som kommer fra mitt
indre , fra min Ånd og som er et resultat av den Hellige Ånd i mitt indre.
Jeg møtte det først hos de gamle pinsedamene som lærte meg å elske bønn.
De kunne fryde seg på en måte som var helt forunderlig. Og du opplevde
dette var en åndens fryd i deres indre. Den klukkende latteren, de gjentatte
hallelujaropene, de strålende ansiktene fortalte om at her er Herren selv
ved sin Ånd på gang med fryd og glede i ånden. Maria hadde opplevd
noe fantastisk, den Hellige Ånd var kommet over henne, og fryden i Gud
var det naturlige utslaget av et hjerte som hadde sett Herrens storhet og
bestemt seg for å prise Herrens navn.
La denne julen bli en jul i fryd og glede både over det faktum at Gud har
satt sine føtter på denne jordkloden gjennom Jesus Kristus. Og ikke minst
at han har frelst og satt oss fri og latt sin hellige Ånd komme over oss.
Vi har grunn til å ta bestemmelsen og si ”min sjel kom igjen nå, opphøy
Herren”. Bestemme oss å være et lovprisende folk. Og så ta lovsangen så
langt at vår ånd dras med og vi begynner å fryde oss over Gud vår frelser.
Marias lovsang er oppskriften på den sanne julegleden. Så glede deg da over
Jesus og vit at Himmelen forkynner oss en stor glede, en glede for alle folk.
Og at det er JESUS som er grunnen til denne store gleden. Ha en velsignet
og gledefylt jul!!
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Håkon Fagervik

GUD SVARER BØNN!

SEIERSRAPPORTER FRA TAKKEVEGGEN
Vi opplever stadig bønnesvar, og mennesker rapporterer om mirakler etter forbønn.
Her er noen av tilbakemeldingene som har kommet inn til bønnetjenesten på senteret den siste tiden.

studiene
Fikk fortsette på
ligere fått avslag
En mann har tid
studiet sitt, og
om å fortsette på
situasjonen. Nå
fikk forbønn for
ntak, og har får
er det gjort en un
fortsette.

Frelse
En innringer har tidlig
ere bedt
om forbønn om frelse
for sin
sønn, som nå har tatt
imot Jesus!

Fri fra depresjon
En eldre kvinne har slitt med
dype depresjoner. Etter forbønn
over telefon har dette sluppet
taket, og hun har siden vært helt
fri. Takk, Jesus!

Tumor er borte!
En innringer takker fo
r forbønn
og sier at tumoren på
hjernen er
borte! «Jeg kjenner en
merkbar
og total forandring i kr
op og
hode».

Hodepine er borte
s for at
En kvinne takker Jesu
hodepinen er borte
etter forbbnn!

Kul i brystet forsvant
En kvinne hadde en hard kul
i brystet og var henvist til
utredning på sykehuset. Nå er
kulen helt borte!

Ønsker du at vi skal be for deg? Send inn dine behov og takkemner
på telefon 74 09 51 51 eller e-post forbonn@nordicmission.org.

Vekkelsesrapport • Side 21

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er
et oppvekstsenter i vekst.
Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av
Guds kjærlighet og omsorg,
hvor hver enkelt,
ut fra
f egne forutsetninger,
gis mulighet til å utvikle seg
åndelig, fysisk, psykisk,
faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus.
Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen
og ungdomsskolen
Du ﬁnner mer informasjon
i
om oss på vår hjemmeside, www.vko.no
eller på
https://www.facebook.com/oppvekstsenter
Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

• • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Annonse

Booking for overnatting til konferansenene åpner 2 måneder før hver konferanse

Håkons møter framover

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14. -16. jan
Møter og
Bønnedager,
Fosnavåg

4. - 7. feb
Fredskonferanse
på Bønnesenteret
Levanger

19. - 21. feb
Bønnehelg,
Flekkefjord

1. - 4. jan
Bønnehelg Salem
Lørenskog

17. jan
Åpning av bønneuka
i Trondheim

10. - 14. feb
Møteuke Åmli
Misjonsmenighet.

7. - 11. jan
Felles Bønneuke
i Haugesund

20. - 24. jan
Felles bønneuke i
Askim

17. - 18. feb
Bønnedager, Fevik

26. - 28. feb
Bønnehelg,
Baptistkirken
Sandnes
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GI EN

Julegave
• • • • • • • • • •

500KR
• • • • • • • • • •
Matolje • Bokhvete • Ris • Byggryn • Semulegryn • Makaroni
Erter • Mais • Te • Melk • Sitron • Husholdningsartikler • Kjøtt • Fisk
Godteri • Sukker • Kjeks • Ketchup • Majones • Shampo • Såpe

GI DIN GAVE PÅ WWW.NORDICMISSION.ORG/JULEGAVE
ELLER OVERFØR TIL KONTO 4534 28 12736 (MERK MED «JULEGAVE»)

