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NÅR JESUS BLIR SENTRUM!
JESUS ER SLITESTERK!

D

E

tter å ha vært med på
Evangeliesenterets
stevne
i
sommer sitter jeg igjen med
en sterk Jesusbegeistring i mitt liv.
Det sterke med vitnesbyrdene i dette
stevnet var nettopp JESUS. Ikke bra
rehabiliteringsprogrammer,
moralsk
styrke eller noe annet, men Jesus var
gjennomgangstonen i vitnesbyrdene der
nede. Hvor viktig er dette for oss som
dagens kristne? I Ap.gj. ser vi igjen og
igjen hvordan den første menigheten pekte
på Jesus. Peters pinsetale i kap. 2 er en
fantastisk Jesuspresentasjon. I kap. 4 møter
vi det samme når apostlene blir spurt om
adressen for helbredelsen av den lamme
mannen på tempeltrappa. Igjen får Peter
en gylden anledning til å peke på Jesus og
han utnytter denne muligheten maksimalt.
Det er Jesus, Jesus ,Jesus hele veien.

a jeg ble en kristen opplevdes
det på mange måter som
en stormende forelskelse i
Jesus. Jeg slukte Guds ord for å få vite
mer om Han, søkte til møter og steder
jeg kunne møte Han og var så mye
jeg kunne sammen med mennesker
som elsket Han. Og så snart 50 år
senere har ikke gleden over Jesus
og alt det han har avtatt, men tiltar
stadig. Gleden over å kjenne Han og
få leve sammen med Han er enorm
sterk. Tenk at hele Bibelen leder fram
mot klimakset på Golgata der Jesus dør for
oss. Og Åpenbaringen 5 forteller at dette
fokuset skal fortsette i Himmelen der vi
synger den nye lammets sang. Når alt i
hele universet sentrer om Han, skulle ikke
vi da være opptatt med Han vår dyrebare
frelser. Så fantastisk at Han er min frelser,
bror og venn. INGEN ER SOM JESUS.
I går i dag og til evig tid er og forblir han
den samme.

i Jesu navn , ha blikket festet på Han.
Sett deg ned med din bibel, les gjerne en
av Jesusberetningene i Evangeliene, lukk
dine øyne og se for deg at du er midt
inne i fortellingen. Du vandrer sammen
med Jesus. Ser hans under, hører Hans
taler, ser Hans hjerte for folket. Du retter
blikket på Han og følger Han. Der ligger
kilden til å kunne glede seg i Herren alltid.
I Kolosserbrevet 1 beskrives Jesus som
skaper og opprettholder av livet. Jesus sa
selv jeg er livet, alt liv flyter ut fra Han og
Han har skapt alt og opprettholder alt sier
Kol.1.15-20

J

eg har alltid hatt en sterk glede over
Jesus, han er selve gledes-kilden i mitt
liv, og jeg skjønner ikke hvordan jeg
skulle ha overlevd uten Ham. Alt det du
treng for himmel og jord er gjømt i det
eine ord, JESUS. For et privilegium å få
kjenne Han.

Å GLEDE SEG OVER JESUS.

I

Hebr. 12.2-5 oppfordres vi til en aktiv
handling ; ” Ha blikket festet på Ham
troens opphavsmann og fullender.
… ja tenk på Ham.” Her ser vi at vi selv
må bestemme oss for hva som skal prege
våre liv. Vi gjør det ved å stille fokus, rette
blikket vårt på Han, betrakte og beundre
Han som er kilden til alt liv. I bønn er
dette ekstra viktig når du ber til din Far

DIN BROR OG VENN
HAKON FAGERVIK
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Østerbo

Fantastisk å være på

Evangeliesenterets

landsstevne
Av Håkon Fagervik
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MANGE TUSEN BESØKER
EVANGELIESENTERETS
LANDSSTEVNE HVER
SOMMER, MANGE BLIR
FRELST OG MØTER GUD

F

å ting griper meg slik som å høre
vitnesbyrdene til guttene og jentene
fra Evangeliesenteret på Landsmøtet på
Østerbo. Også i åt talte jeg på et møte der og
var med på bønnesamlingene. Det var sterkt
og luktet slik av vekkelse, Jesus ble forherliget,
løftet opp og vist for folket. Jeg tenkte at det
er en sterk åpenbarelse i disse vitnesbyrdene.
Åpenbaringen 19,10 sier ”Jesus vitnesbyrd
er profetiens ånd” og jeg erfarte dette strekt i
møtene. Jeg så Jesu kjærlighet og nåde på en
ekstra sterk måte gjennom disse rusavhengige
og elendige som har blitt satt fri. Der synden
er stor er nåden enda større ,dette fikk vi erfare
til fulle. Guds store nåde ble vist til fulle i disse
møtene. De regnet med at 10000 var innom
konferansen i løpet av uka. Det var mange folk
til forbønn og flere vitnet om helbredelse etter
møtene. Siste dagens bønnesamling kom det
en mann fram i slutten av bønnemøtet og ville

ha forbønn og bli frelst. Han møtte Gud så
sterkt og var så lykkelig etter å hadde tatt imot
Jesus.
STERKE BØNNESAMLINGER.
n ting som preger dette stevnet er
bønnesamlingene. Det var en ekstra
sterk atmosfære under lovsangen og
bønnene var fylt av Guds ild og kraft. Det
er som om jeg møter noe av det samme som
preget mitt liv da jeg møtte pinsebevegelsen
som ung gutt. Sterke bønnemøter der bønnens
glede sto i fokus. Mye av det samme preget
bønnen på Østebo. Og folket som jobber
i senterbevegelsen vet at hemmeligheten i
Evangeliesentret er Guds kraft og at denne
kraften kommer gjennom å søke Gud.

E

DEN HERLIGE GJENGEN AV SANGERE OG MUSIKERE
FRA EVANGELIESENTERET ALLE MED STERKE
VITNESBYRD OM HVA JESUS HAR GJORT I DERES LIV.

‹‹‹
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encounter

#Encounter
festival2013
Av Guro K. Bårnes
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100vis av ungdommer
fra flere land samlet i
Levanger for å møte Gud!
N
M
år sommeren begynner å
nærme seg er det mange
sultne hjerter som gleder
seg til sommerens og kanskje årets
høydepunkt – nemlig Encounterfestival.
Et fantastisk miljø med brennende
ungdommer som møtes for å lovprise,
be, ære og lære sammen. Dette var det
7. året Encounter ble holdt, og var
som alltid en stor suksess! Det var ca
100 gode medarbeidere med, en gjeng
som gjerne sto litt ekstra på for å gjøre
Encounter så bra som mulig. Det var
fult program fra kl 16:00 fredag 21.
juni da det strømmet ungdommer
til bønnesenteret i Levanger, og
festivalfolket nektet å roe seg før sent på
kvelden tirsdag 25. juni.

E

ncounter har selvfølgelig stort
fokus på det sosiale. Det er
viktig å møte mennesker som
man kan brenne sammen med. Og hit
kommer det mennesker fra hele Norge,
men og fra andre steder som England
og Sverige. «På Encounter er det lett å
være 100% meg selv, det er et fantastisk
miljø der.» sier en veldig fornøyd
festivaldeltager og medarbeider Camilla
Helene Klophmann. Dette var hennes
3. år på Encounter og hun er en av de
som synes at denne festivalen er et av
årets høydepunkter.

en det største fokuset settes
likevel ikke på det sosiale,
men på Gud. «Søk først
Guds rike og hans rettferdighet, så skal
dere få alt det andre i tillegg.» (Matt 6:33)
«Encounter er en festival jeg kommer på
først og fremst for å bruke tid med Gud.
Det er mye fokus på å møte Gud, og det
er herlig.» fortsetter Camilla. Og det var
mange som fikk sterke møter med Gud
gjennom festivalen.

H

ver dag var det møte både
morgen og kveld, og det var
alltid lovsang, tale, kollekt
og «dagens vitamin». Dagens vitamin
var nytt i år, og handlet om å spre
vitnesbyrdene som oppleves i Norge.
Og vitnesbyrd var ingen mangel på
Encounter. Det var veldig trosstyrkende
å høre om hva Gud gjør i Norge i dag.
Søndag kveld etter møtet var det tid
for Encounter Justice. Det ble holdt en
konsert hvor fokuset var rettferdighet.
Flere i staben brenner for rettferdighet,
og denne kvelden fikk deltagerne være
med å gjøre verden til et bedre sted.
Temaet i år var jenter i sexslaveri, og
mange hjerter ble rørt denne kvelden.

Fjellvang, Kristoffer og Anette Stokke,
Steinar Lofnes, Nick Clare og Egil
Elling Ellingsen. I tillegg var det mange
som holdt seminarer om emner som
bønn, kjærester, Den Hellige Ånd,
relasjoner og lovsang. Lovsangsteamet
i år var samlet fra hele Norge, med
Anders Skarpsno i spiss, og ledet oss inn
i Guds nærvær og gjorde det enkelt å
møte PappaGud på et personlig plan.

P

ersonlig er jeg utrolig takknemlig
til Andreas Fjellvang og Anette
Stokke som for 8 år siden gikk
på en visjon og en drøm, og startet
en festival som endret mitt og mange
andres liv. Jeg gleder meg allerede
til Encounter 2014, og til å høre
om brennende norsk ungdom som
forandrer Norge og verden!
- Guro K. Bårnes

D

et var også en god
håndplukket gjeng som sto
på talerlisten i år. Andreas

Vekkelsesrapport • Side 7

‹‹‹ ‹‹‹ Andreas talte
på åpningsmøte om
viktigheten til å ha
personlige møter med
Gud

‹‹‹ Anette Stokke og
Andreas Fjellvang som
startet Encounter for 7
år siden ledet møtene
under festivalen

›››
Eimund K. Skjæret
delte vitnesbyrd under
“dagens vitamin”

››› ›››
Guds nærvær kom så
sterkt da Nick Clare fra
Sheffield i England talte
på siste kveldsmøte

‹‹‹ ‹‹‹ Herman Frantzen
underviste om Bønn og
intimitet med Gud på
seminaret sitt

‹‹‹ Kristoffer Stokke
leverer hver gang.
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‹‹‹ Linn-Cathrine Berg
ledet lovsang med sitt
lovsangsteam

›››
Madeleine Pärlbåge
holdte seminar om det
profetiske

›››
Michelle og Maria som
“the Informators”

››› ›››
Steinar Lofnes

‹‹‹ Egil Elling Ellingsen
fra IMI i Stavanger var
en av hovedtalerne

›››
Maria Fjellvang ledet
møtene på Encounter
på en fantastisk måte
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Søk først Guds
rike og hans
rettferdighet, så
skal dere få alt det
andre i tillegg
Matt 6:33
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#ENCOUNTERTEAM

Fotos av Adelina Paul og Anne Syrstadeng

2013

Side 12

Guds rike fosser fram og vi får stå sammen midt i det. Så vi deler våre vitnesbyrd,
og sier: Gud, gjør det igjen, må alle som leser dette, for de er en viktig del av ditt
rike. Eivind høye, Anne Syrstadeng Paul Wilson, Erlend Hindar, Lucy Coleman,
• Vekkelsesrapport
Erik Netland, Matthew Coleman, Eirin Sevåg Åsen, Maria Fjellvang, Adelina Paul,
Chloe Ariane Basson, Nick clare.

Konferanse i Haugesund
Mens andre drar på ferietur dro vi på
«feiretur» Haugalandet bredte seg ut
foran oss, og vi var ivriges etter å sette i
gang konferansen og feiringen av både
Gud, menigheten og folket i byen. Gud
er jo i godt humør Han også, så vi fikk
samarbeide med Han, og se fantastiske
ting skje. Så gikk vi også ut på gata med
skattekartene våre for å se etter Guds
skatter.

På Bilgrimstur
Det er en herlig tid når de gode
sommerbudskapene er tydelige over
hele landet. Blant ungdomsgjengen
som samles på Levanger er
definisjonen på en god sommer å få
møte Gud, og se Han møte andre.
Etter Encounterfetsivalen tok vi nok
en gang med oss det beste budskapet
ut på veien, på «Bilgrimstur» til
Haugesund og Tønsberg denne
gangen. To biler, fem nasjoner, én
Gud, og masse godt humør!

artige samtaler og klemmer og mye
latter. Mang en shopper fikk kjenne
Guds godlukt i hverdagen. Deriblant
en dame i 70 års alderen, som haltet
litt og hadde vondt i ryggen. Hun var
ingen kristen, men gikk med på å la oss
sjekke benlengden hennes. Da benene
ble jevnlange foran øynene hennes, og
hun fikk kjenne at Gud virkelig bryr
seg, piplet tårene fram og hun utbrøt
at hun måtte tro på det. Det er lettere
å tro på Gud når vi skjønner at Han
tror på oss.

Lukt og kjenn at herren
er god
Bildet er fra lunchpausen på Oppdal,
da vi kom på at vi ville dele ut roser og
ord fra Gud på kjøpesenteret. Det ble

Høyfjellshotell og Lovsangskveld
med 13 stykker på Tretten i 2013.
Et morsomt stoppested, og et sterkt
minne.

tPå skattejakt blir man klar over at
man møter skatter over alt. Det er ikke
alltid like klart hvor godt tidspunkt
man møter dem på. Chloe fra England
forteller om et sånt tilfelle: ”Gud satte
søkelyset på en mann, og da vi kom i
prat med han begynte han å gråte. Han
fortalte at han hadde hatt en vanskelig
tid og relasjon til Gud. Vi ba sammen
og han fikk et sterkt, nytt møte med
Gud, og han ville komme på møte.
Senere den dagen fikk vi høre at noen
hadde løpt opp til han og slått han ned,
og ambulansen hadde tilkommet. Men
allikevel kom han, smertefri og lykkelig,
på møtet den kvelden.”
Vi fikk møte mange forskjellige
ansikter fra Faderens ”Etterspurtliste”. Motorsyklister fikk møte Hans
nærvær, nysgjerrige ungdomsgjenger
fikk oppleve helbredelser og Sannheten
selv. Vi tok med oss gitar inn på flere
butikker, lovsang og spilte spontane
personlige sanger fra Gud til kundene.
Det spredde mye glede, og noen steder
utviklet det seg til at vi fikk be for folk
til helbredelse inni butikkene. Det ble
tydelig at ekte glede kan kjennes på
smaken.

‹‹ Motorsyklister fikk
møte Hans nærvær,
nysgjerrige ungdomsgjenger
fikk oppleve helbredelser og
Sannheten selv ››

Vekkelsesrapport • Side 13

Helbredelser i
Haugesund
elbredelse er ikke Guds
hobby. Det er Hans natur,
og det ligger i Navnet.
Derfor uteblir ikke det når Han dukker
opp. Rygger, armer, og skuldre, og
håndledd, søvnproblemer og leddgikt
løste seg og til og med brillene føyk.
Vi ble gode venner med en dame som
hadde store problemer med å gå. Hun
måtte vanligvis sove med puter mellom
beina på grunn av smertene. Men på
søndagskvelden ble hun helt frisk, så
hun begynte å løpe fram og tilbake.
Takk Jesus!

H

Fyll og idyll - på
Bluesfestival med Jesus
Hvorfor skal man stoppe folk når man
kan kose seg på festival, møte folk der

de er, og se hvor lite blues som blir igjen
når de får møte Jesus? Inspirert av den
herlige gjengen som driver festivalkafé
i idylliske Skånevik, fikk vi se at lyset
skinner sterkere i mørket. Når man
står midt i smørøyet ”fungerer” Guds
nærvær (og gratis vafler) veldig godt.

I

full gang med å profetere i Skånevik.
Gud møter oss, og ønsker å snakke
til oss mer enn vi ønsker å snakke
til han. Om vi er aldri så ivrige på det.
Han gav oss kunnskapsord om folks
favorittfotballag, yndligsretter, klærne
deres og andre ting, for å utrykte sin
kjærlighet på måter folk forsto. Sulten
på å høre fra Gud var tydelig, blant
både sangere og deltakere. Spesielt midt
på natten, ute på en øy, der rygger og
hoder og øresus ble helbredet, mange
fikk se ben vokse ut, og til og med noen

tomler. så satt folk der litt paffe, og lurte
på hvordan Gud kunne bry seg om dem
når de var beruset. Vi satt der sammen
med dem langt utover natten. Før vi
fikk pratet ferdig med en , kom det flere.
De ville vite: ”Hva ser Gud i meg som
gjør det verdt for Han å møte meg her?
Hvordan kan han ønske en relasjon til
meg? Så fikk vi grave fram gullet i dem.
Folk åpnet seg opp, og vi snakket med
flere som hadde hatt hjerteinfarkt og
andre nær døden opplevelser, møtt Gud,
og blitt sendt tilbake. Flere tok imot
Jesus, med helhjertet takknemlighet for
å få vite at det gikk an å ha en relasjon
til Gud. Folk begynte å kjenne oss igjen
som ”Jesus-folka”. De kunne se det på
oss, og begynte å åpne seg for oss om
familiesituasjoner og veldig dype ting,
og noen ble med oss rundt for å be for
folk.

‹‹ Helbredelse
er ikke Guds
hobby. Det er
Hans natur,
og det ligger i
Navnet ››
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På bildet: festivalkafeen

Ute ved øya med en av mange nye venner

Kan vi be for deg så du blir varm?
Vår nye venn sto måpende i shorts og t-skjorte, og bekreftet at
et øyeblikk tidligere hadde han vært iskald. Varmen fra Gud
møtte han på en veldig enkel måte. Han åpnet seg skikkelig
opp, og tok imot Jesus, og man kunne se forandringen i han.
En sterk leder!

I

Tønsberg fikk den andre delen av teamet komme inn på et
asylmottak. Det var en fantastisk opplevelse. Samtalene var
mange, og vi fikk komme tilbake dagen etter med en en
bibel på Urdu til en muslimsk mann som ble helbredet i ryggen.
Han kom fra en veldig inflytelsesrik familie, og det var tydelig at
det som skjedde med han kom til å ha effekter på mange.
En del av teamet fikk møte ei jente som hadde vært i en
skiulykke og ødelagt kneet sitt 4 år tidligere. Vi kunne nesten
ikke ta på kneet uten at det kom tårer av smerte. Hun fikk høre
vitnesbyrd om helbredelse, og vi oppmuntret henne med at det
alltid skjer noe når vi ber. Der og da så vi ikke noe, men dagen
etter kom hun løpende og dansende til oss, og sa at kneet var
blitt helt bra! Takk Jesus!

D

a troppene var samlet igjen i Tønsberg, var det tid for
å bade. På Kaia satt det to gutter og smålo mens de
så folk hoppe uti. ”De er jo helt gææ´rne, de må være
kristne eller noe,” lo de. Det kunne vi jo bekrefte, og så lo vi og
tulla og fortalte dem om turen. Så når folk kom opp igjen fra
vannet fikk disse guttene høre hva Gud hadde å si om dem. Etter
at vi hadde privilegiet av å få stille som forbederteam på The
River i Tønsberg, havnet vi nede på havnen, ved bryggekapellet.
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Tønsberg:
Tønsberg skjedde det masse!
Vi var invitert til å samarbeide
med forskjellige menigheter/
organisasjoner/personer,
og
fikk
slik være med på både bønnemøter,
asylmottak, et bryggekapell på kveldene,
en ungdomskafe, et søndagsmøte, en
konferanse og fengselsbesøk.
For en helg! Det er godt å vite og
oppleve at Gud er med i alle situasjoner,
og at Han elsker alle mennesker!

I

Ungdomskafeen Quasimodo tok imot
oss med åpne armer – dette var et fristed
for teamet, og vi ble velsignet stort med
flere måltider. Gjennom dette stedet
blir allerede flere ungdommer velsignet,
helbredet, frelst og satt fri! Vi fikk
ganske enkelt komme inn og være med

på det som allerede skjedde der! Kafeen
er et sted som er trygt for ungdommer
å komme – hvor de blir behandlet med
kjærlighet og respekt, og vet at de kan
være seg selv. Det var en ære å få være
med å se dette i praksis! Mens vi var der
fikk vi se at en tok imot Jesus.

B

ryggekapellet i Tønsberg er
nede på brygga i Tønsberg,
der ”alle” er ute og går på fine
sommerkvelder. Folk som gikk ute disse
kveldene, hadde mulighet til å ha en
stille stund i kapellet, be, og tenne lys,
men også til å slå av en prat, få forbønn
og bli oppmuntret. Noen ble helbredet
innenfor, andre utenfor kapellet, for
rygg-, kne-, eller hodesmerter. Andre
ble ”funnet” av noen på teamet ute i

Hjerteballonger og lovsangskonsert
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Tønsbergs gater, og fikk høre hva Gud
syntes om dem, og/eller ble helbredet,
om de ønsket det!

G

ud ønsker å møte alle –
uansett hva vi har gjort eller
hvor vi kommer fra!
Det fikk vi tydelig se da vi var på besøk
på et asylmottak og senere et fengsel.
Det har ikke noe å si hvilken religion vi
er en del av/har, eller hva vi har opplevd;
Gud ønsker å møte oss alle der vi er!
Han holder ikke igjen helbredelse! Det
fikk vi se ved at vi fikk be for flere som
vi møtte på asylmottaket. Guds godhet
er uimotståelig! Gud vil møte med oss
der vi er, om det er et fysisk fengsel,
eller et åndelig et. Det har vi fått se på
denne teamturen! Han har alltid noe
på hjertet, ord som leger, oppmuntrer,
trøster og åpenbarer.

”Ha blikket
festet på
Ham troens
opphavsmann og
fullender...
ja tenk på Ham”
Hebr. 12.2-5
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Filippinene

FANTASTISKE
HAPPY CHURCH!

K

ristin og jeg var så heldige å
bli invitert til være med på
Happy Church sitt 31 års
jubileum i sommer. Og de kan virkelig
feire! Her var det fullt av mennesker !
Mange tusen! Både innenfor og utenfor kirka! Prosesjon gjennom byen og
fullt liv!
Jeg kunne ikke holde tårene tilbake
når de åpnet sin jubileums gudstjeneste med en eksplosjon av lovprisning
, musikk , tamburiner, flagg og dans!
For en atmosfære!
En ny generasjon Happy Churchere
inntok plattformen og bare overveldet
oss totalt!
Denne menigheten vokser og vokser!
Som forkynner sitter jeg å tenker hvor
utrolig privilegert jeg er som får lov å
være med på noe slikt som dette! Man
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blir jo så mye mer velsignet enn man
har mulighet til å velsigne når man en
liten stund får ”koke litt sammen” med
dem i denne gryta av guddommelig
liv!

U

t fra temaet deres: ”Omfavn
forandring, for det finnes
mer!”, fikk jeg forkynne om
Josef. Og Guds fantastiske nåde var
med. På innbydelsen til frelse begynte
mennesker å strømme fram! Kanskje så
mange som 80 mennesker gav livene
sine til Jesus denne jubileumsformiddagen! Fantastisk! Jesus omfavna dem
med sine sterke armer.
Pastor Elvie, som har hatt et lite slag,
var nok en del preget av det. Men hun
stod oppreist frem foran forsamlingen
hun har startet og ledet i 31 år . For ei
dame!

Av Leif J

En nyplanting i det muslimske
Cotabato område hadde en fantastisk
fremføring med kostymer og dans.
Utrolig sterkt! Menigheten der bare
vokser og vokser
til tross for forfølgelse…

E

tter møtet var det fest! Nordic
Mission fikk spandere mat
på de mer enn hundre ”outreachene” som var samlet. Mange
,mange av disse er fattige mennesker
som sliter med å få nok til sitt daglige
brød. Men de tjener Gud trofast og
med en enorm glede! Jeg kjenner meg
ydmyk og enormt velsignet av å få
være en del av dette folket!

GUDS ÅND FALLER PÅ
BARNEHJEMMET
år vi besøker Happy
Church, besøker vi som
regel også barnehjemmet
deres. Vi kom tidlig, så flere av barna
sov sin søte søvn. Høflige som de er,
våkna de til og kom for å hilse på
gjestene og for å fremføre sanger. Før
vi skulle gå, spurte de om vi kunne be
for barna og velsigne dem . Det gjorde
vi med glede. Da vi kom til den siste,
en jente i begynnelsen av tenårene,
kom Guds Ånd plutselig over henne
der så hun falt under Guds kraft, og
begynte å gråte og klarte ikke å stoppe.
Hun sa:

N

”Jeg har aldri
opplevd dette
før! Hva er det
som skjer med
meg?”

Når vi hadde dratt ringte husmoren
og sa at etter vi hadde dratt hadde
jenta fortsatt å gråte og husmoren
hadde begynt og gråte og alle barna
begynte å gråte! Da det hadde gått
kanskje en times tid ringte hun igjen

og sa at nå var gråtesesjonen over
og at de hadde begynt å le og sagt
til hverandre: ”Hva er det som skjer
med oss, hvorfor er det så godt å
gråte?

“Gud er
virkelig i
aksjon blant
barna sine
som han
elsker så
utrolig høyt!”
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Prosesjon
av glede!
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M

ens jeg var i Ozamiz fikk
jeg sms fra en dame som
hadde tenkt å gi til Zambia,
men som kjente seg ledet til å gi til
barnehjemmet der jeg var nå. Jeg delte
dette med lederne der, og det viste
seg at de har slitt med å få endene til
å møtes på dette barnehjemmet. De
hadde ikke engang nok til mat til barna.
Det ble stor jubel da jeg informerte om
gaven! Vi har jo støttet Happy Church
fast i mange år, men da vi hørte om
dette, bestemte vi oss for å ta oss av
matutgiftene til dette barnehjemmet
fast! Om noen vil være med å gi jevnlig
til dette, er vi utrolig takknemlig.Det
koster ca 4000Nkr pr mnd. Barna
ligger så sterkt på Guds hjerte! De ligger
også på vårt! De skal ikke mangle mat!

Guds Ånd faller på
Pastor og Ledermøtet

V

i følte virkelig at vi fikk gå fra
nåde til nåde disse dagene i
Happy Church! Når vi kom til
pastor og ledermøtet , fortsatte Guds

Ånd å falle! Jeg fikk dele noe om Guds
farshjerte, og disse fantastiske pastorene
og lederne strømma fram og Guds Ånd
strømma over dem og betjente disse
trofaste Guds tjenerne!
Guds Ånd faller over
bibelskoleelev

S

ent på kvelden våget han
seg bort til oss, denne unge
bibelskoleeleven. Han hadde sagt
til vennene sine hele dagen at han bare
måtte få oss til å be for seg. Når vi ba
for han kom Guds Ånd over han og han
begynte å riste å skjelve på bakken. Vi
kjente tidlig at vi hadde følelsen av at
han hadde vært involvert i okkultisme
m.m og fikk bekreftet det av han.

G

uds Ånd fortsatte å betjene
han til han var helt rolig og
ansiktet hans var fylt av fred.
Neste dag fortalte han oss at han også
hadde kvittet seg med trolldomsrelaterte
gjenstander som han hadde hjemme.
Jeg har bilde av denne gode gutten på
mobilen min!

Vi fikk møte hun som
ledet Pastor Elvie til
Jesus!

M

an vet vel sjelden
konsekvensene av at man
leder en person til Jesus,
bortsett fra at man får ledet noen inn
på himmelveien da! Det var utrolig
interessant å få møte den kinesiske
damen, Grace Lao som ledet Pastor
Elvie til Jesus! Hun og Pastor Mary
var helt ”vill” på å evangelisere! Grace
kjente bare på at hun skulle vitne for
Elvie. Hun følte at hun skulle ikke gi
seg! Og Elvie overgav livet sitt til Gud.
Og som Elvie Go , som hun heter , har
vitnet om mange ganger: ” Når Gud
kalte meg trengte han ikke si mange
ord, bare: Elvie: ”GO!” Og det
gjorde hun.

Leif J
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KALENDER
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Nordic Harvest
M i ss i o n

Håkons reiseplan
23.–25. AUGUST
Helgelandskonferansen
Sandnessjøen
29. AUG–1. SEPT.
Møter Nord Norge
5.–8. SEPT.
Møteserie Bjoa
19.–22. SEPT.
Møteserie Trysil
26.–28. SEPT.
Bønnekonferanse Levanger
3.–6. OKT.
Guds Farshjertekonferanse
Betesda Tverrelvdalen
10.–13. OKT.
Bønneskole Misjonskirken
Drammen
18.–20. OKT.
Møteserie Familiekirka på
Myre
23.–27. OKT.
Møteserie Misjonskirken
Froland
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