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som etnisk sett skulle være
motstandere oppleves utrolig
sterkt.

T

V

i har akkurat hatt en
fantastisk konferanse
på bønnesenteret. «Fred
for Abrahams barn» var tema
for konferansen der arabiske og
jødiske pastorer fra Midtøsten
tjente sammen. At dette var midt
i Guds hjerte var ikke vanskelig å
merke. Guds fantastiske nærvær
og fred preget konferansen fra
dag én.
Å få belyst et så betent spørsmål
som situasjonen i Israel og
Midtøsten fra mennesker

roen på Jesus bygger bro
over dype motsetninger.
Fred er mulig der
fredsfyrsten får slippe til. Å sitte
sammen med disse ”brødrene”
rundt kjøkkenbordet hjemme
hos oss gjorde meg både glad
og håpefull. Atmosfæren var
både lett og med smak av noe
«himmelsk».
En annen virkning av
konferansen var at vi merket en
sterk nådens og bønnens ånd.

S

å slår det ikke feil på dette
området heller. Den enkle,
lovprisende og spontane
bønnestilen dro oss inn i et
mylder av bønn og engasjement.
Det boblet og ”kokte” av bønn
og lovprisning. Det er jo et bra
tegn når det er nesten umulig
å få avsluttet et bønnemøte og
atmosfæren er så sterk at man
ikke ønsker å være noe annet
sted.
Det er virkelig nåde når man får
lov til å ta del i en slik bønneliv!
DIN BROR OG VENN

Bønnemøtene klokken seks på
morgenen var fulle hver morgen,
og det var vanskelig å stoppe.
Gud dro oss inn i nød og bønn
både for Midøsten og vårt eget
land.
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FILIPPINENE
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Klar til å gå ombord i katamaranen

Det var en spesiell opplevelse å møte en helt unådd
landsby med evangeliet igjen. Vi kjørte langt inn
gjennom skogen og kom til en vakker elv med
helt krystallklart vann. I en uthulet trestamme ble
vi fraktet over elven og kom til en landsby der de
mente at ingen hadde vært før og forkynt frelsens
evangelium. Jeg spurte om noen hadde en bibel eller
et nytestamente, men ingen hadde dette. Under
sangen og forkynnelsen merket vi den hellige Ånd
berørte folket og hvordan de drakk inn evangeliet
om Jesus.
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FILIPPINENE

Evangelistens velsignelse
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Alle ville bli frelst

Under frelsesinnbydelsen kommer absolutt alle fram og
forener seg i synderens bønn. Og ikke bare det; mens vi
ber renner tårene på dem og den Hellige Ånd er så sterkt
tilstede over livene til deM som tar imot. Mange opplever
virkelig å bli møtt av Jesus. I Apostlenes gjerninger står
det at da Filip forkynte i Samaria ble det stor glede i
byen, og slik var det i denne landsbyen. Folket var så
glade etter at vi hadde vært der. Nå jobber våre folk med
å følge opp dem som ble frelst.

O

gså denne gangen
hadde vi en herlig
tid i Happy Church. Det
herlige fengselsarbeidet
deres, matprogram for
fattige under en bro, de
store herlige møtene i
kirken og korstog for
de ufrelste. Alt dette
var presset inn i på tre
dager. Leif Johnny og
jeg satt etter et møte
og snakket med pastor
Elvie. Hun fortalte
hvordan menigheten
var grunnlagt på bønn.

De ba i 6 måneder noen
stykker som ropte til Gud
om frelse for Ozamiz, så
startet de opp med en
sterk bønnekirke. I dag
er dette en levende sterk
kirke på mange tusen. Når
Elvie sitter der svekket
av sykdom og sier «om
du spør meg hva som er
hemmeligheten til dette
store arbeidet, er svar
nr. en bønn, svar nr. 2
er bønn og svar nr. 3 er
bønn. Vi har ropt desperat
til Gud og han har svart

våre bønner.» Så retter
hun pekefingeren mot
himmelen og sier «it’s
only because of him.» Alt
er bare på grunn av ham,
Jesus! Dette sier jeg ikke
bare for dere, sier Elvie,
men det sier jeg også for
meg selv, for å minne meg
selv om at alt vi ser er bare
på grunn av Jesus.
Håkon Fagervik

Alltid søker de frelse i møtene i Happy Church
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FILIPPINENE

M

itt navn er Agustin D. Bacudan. Jeg er
37 år gammel og bor for øyeblikket i
Ipil i provinsen Zamboanga Sibugay i
Filippinene. Jeg er gift og har en datter. Jeg kommer
fra en enkel stamme som heter Manobo, som er en
fjellandsby i provinsen Agusan Del Sur på Mindanao.
Begge mine foreldre kom fra denne stammen.
Mine tippoldeforeldre var begge to sjamaner.
De tilba gudene og ledet andre i troen
på dem. Sjamanarven skulle gis
videre til meg, siden stammen
hadde valgt meg som arving av
denne posisjonen. Jeg skulle
bli en stammeleder, som vi
kaller datu; en konge for
stammen. Denne oppgaven
fikk jeg da jeg var 11 år
gammel, men jeg nektet, fordi
jeg ønsket å finne min egen
fremtid først.

A

ndre i stammen la press på meg for
at jeg skulle ta over ansvaret som ble gitt
meg, men jeg fortsatte å nekte, og rømte
hjemmefra. På den tiden ville jeg gå på skole, siden
jeg ville vite mer om det som vi ikke kjente til i min
egen stamme. Jeg dro til en by med noen kristne
troende, og et menighetsmedlem adopterte meg, og
sørget for at jeg fikk gå på skole.
Da jeg var 16 år begynte jeg å lære om Jesus og
Hans ord, og da jeg ble 19 bestemte jeg meg for å
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gå på bibelskole. Jeg hadde ingen som støttet meg
økonomisk, men gjorde det for egen regning. Jeg
valgte å tro at Gud forsørger for alle mine behov.

G

uds ord vokste dypere og dypere inn
i hjertet mitt, og jeg opplevde en dyp
medlidenhet for min egen stamme. Etter
tre år på bibelskole dro jeg tilbake til hjemplassen
min. Min øverste prioritet på den tiden var
å vinne stammen min for Jesus. I
begynnelsen var landsbyen begeistret
for at jeg kom tilbake for å ta
min plass som stammeleder og
sjamankonge, men da de hørte at
jeg kom med et annet budskap
ble de sinte. Allikevel fortsatte jeg
å forkynne for dem, og var i bønn
og faste inntil Gud grep mektig
inn i deres hjerter. De valgte etter
hvert å ta imot meg, og lyttet til
Guds ord, inntil de lot seg døpe. I 2011
døpte jeg 197 av min stamme, og velsignet
394 barn. På den tiden hadde vi vår første takkefest,
hvor vi gav takk og tilbedelse til Jesus.
Gud gjør virkelig mektige ting blant min stamme.
Mange av dem har tatt imot Jesus og tjener Gud.
Nå arbeider jeg som stamme-evangelist for å nå
de ulike stammene i området. Jeg underviser også
på bibelskolen i Happy Church, og gir videre
barmhjertigheten for de fortapte til de unge
studentene.
Agustin D. Bacudan

NORGE

I

januar i år har jeg vært i gang siden 2. nyttårsdag
med bønneuker flere steder i landet. Jeg startet
opp i Lørenskog og hadde med meg Arild Solberg
fra Lofoten. Arild har brukt mye tid i bønn på fjellene
i Lofoten i jula og det merkes godt da han delte ting
i møtene vi hadde. Guds nærvær kom så sterkt over
møtene og mange fikk møte Gud. Vi dro videre derfra
til Bønn for Oslo, og hadde en uke med bønn og faste
i Filadelfia. Dette var 15. gangen vi var en del av denne
bønneuken, og det er alltid herlig å være med her.
Jeg dro videre opp til Helgeland og hadde noen flotte
møter der. Det var så sterkt å komme til Mosjøen igjen.
Mye folk og Guds herlighet var i møtene der.
Videre til Askim
Igjen fikk jeg med meg Arild og vi dro til
felles bønneuke i Askim sammen med et
lite team fra Bønnesenteret. Det var herlig å
være sammen med våre brødre og søstre der.
Fokuset på bønn er bare så fantastisk for å
føre Guds folk inn til fornyelse og under Guds
herlighet. Folket var så glade da vi dro derfra og
mange hadde fått møte Gud.
Håkon Fagervik
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OSLO

4. – 11. januar braket det
for 15. gang løs med Bønn
for Oslo i hovedstaden
vår, og det var en sterk
gjennombruddsatmosfære
over stedet. Selv om et slikt
samarbeid mellom så mange
forskjellige menigheter
selvfølgelig også kan by på
utfordringer, så ser vi hvor
sterkt og velsignet det er når
Guds folk forenes i bønn og
lovprisning. Jesus kommer
tross alt for å hente én brud,
ikke flere.

H

åkon og Leif Johnny
har vært med fra
begynnelsen, og i løpet
av årene har flere og flere fra
bønnesentermiljøet også engasjert
seg. I år var vi på det meste en
gruppe på rundt 35 personer,
inkludert bibelskolen, som ble med
og tjenestegjorde på forskjellige
områder.
Det var en sterk atmosfære av
gudsnærvær over hele uken, og
man kjente man kom inn i en
strøm av bønn og tilbedelse.

Mange opplevde både store og små
gjennombrudd, enten i tjenesten
som forbedere eller gjennom å selv
få forbønn. Gud holder virkelig på
å reise opp sitt folk i Oslo, et folk
som hungrer og tørster etter Hans
rike. Lovsangen på kveldsmøtene
var helt himmelsk, og flere felte
tårer i takknemlighet over Hans
godhet og nåde.

F

orskjellige temaer ble tatt
opp hver dag, og man
ba strategisk for det som
påvirker vårt samfunn og våre liv,
blant annet media, politikk og
innvandring. En morgen fikk vi
høre ferskt vitnesbyrd om kraften
i konkret bønn. En ung dame
som jobbet i politiet fortalte at
etter vi hadde bedt for denne
arbeidsplassen og de som jobbet
der, hadde hun fått flere gode
samtaler om Gud med kollegaer
hvor det aldri tidligere hadde vært
et tema. Hun var veldig rørt og
oppmuntret og sa at det måtte være
på grunn av forbønn.

i bønn om en bibelvekkelse. Vi
kjente det brant i oss da vi ba om
at Guds ord må få den plassen i
våre liv som det skal ha. Det må bli
forkynt rent og klart, og hver enkelt
trenger å fylle seg med det hver dag.
«For det som hjertet er fullt av, taler
munnen,» står det i Lukas 6, 45. Vi
ønsker at det som kommer ut av vår
munn skal være livet som Guds ord
bringer.

B

ønn for Oslo er ikke noe
som er begrenset til kun
én uke selv om seminarene
og kveldsmøtene tar slutt. Vær
med gjennom året å løfte opp
hovedstaden vår i bønn så ofte du
blir minnet på det. Sammen vil vi
rydde en vei for Herren.
Selv skriver de på sine nettsider:
Bønn for Oslo har til hensikt å:
«Styrke bønnelivet i Jesu menighet
i byen, for at Guds Rike skal gå
fram i Oslo. Vi ber til Far i Jesu
navn for menighet og for konkrete
bønneemner.»
Hannah Lange

Lørdag kveld ledet Stephan
Christiansen fra Jesus Church oss
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Fantastisk å sammen løfte opp Jesu herlige navn!

Håkon leder oss i bønn på kveldsmøtet
Vekkelsesrapport • Side 11

TRONDHEIM
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I Trondheims gater med vafler, kaffe og Jesu kjærlighet

B

ibelskolen fikk kun én dag hvile etter Bønn
for Oslo før det tirsdag 13. januar bar videre
til bønneuke i Trondheim. Vi opplevde
at det var en åpen himmel over stedet, og rundt
kveldsmaten satt vi bokstavelig talt og lo av tanken
på at det skulle være vanskelig. Skulle noe være
umulig for Gud?

H

ver dag var vi ute på gaten med gratis vafler
og kaffe til forbipasserende. Det åpnet for
mange gode samtaler, og flere kom tilbake igjen
neste dag. Folk flest var åpne og takknemlige, og
vi var enige om at det opplevdes som lett å vise
Jesu kjærlighet og komme med profetiske ord inn i
livene deres. En god gjeng var samtidig på skattejakt
rundt i byen. Under skattejakt samles man først
i bønn og ber Gud gi forskjellige ledetråder som
kan føre oss til de menneskene Han har forberedt.
Både navn, utseende, behov og omgivelser blir
skrevet ned før man går ut for å finne skattene. Folk
kom tilbake med flere vitnesbyrd om helbredelser,
kunnskapsord som traff, og hvordan Gud berørte
mennesker.

P

å kveldstid var vi med på bønneskole i Salem
menighet hvor Hans Weichbrodt fra den
svenske oasebevegelsen underviste. Han fanget
oppmerksomheten med sitt livlige og humoristiske
vesen, men talte også direkte til hjertene om
viktigheten av et fungerende bønneliv og å fylle
seg med Guds ord. Jeg er sikker på at det vakte
en lengsel hos mange, og også en besluttsomhet
om å ikke la fienden få fotfeste på noen som helst
områder i livene våre.

V

år himmelske Far elsker menneskene i
Trondheim av hele sitt hjerte, og det har vært
så oppmuntrende å se hvordan menigheten der
bøyer kne og søker Ham for byen sin.
«Jesus er Herre!» sang vi i lovsangen på
kveldsmøtene, og det er Han virkelig!
						
			
Hannah Lange
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TRONDHEIM

13. - 15. januar hadde vi noen spennende dager,
hvor vi som bibelskole dro på bønneuka for
Trondheim. I den anledningen dro vi også ut på
Trondheims gater for å finne noen av Guds dyrebare
skatter, og for helt enkelt å se hva som ligger på Guds
hjerte for menneskene i denne byen. Vi fikk oppleve
flere gjennombrudd, og det var helt fantastisk å få
lov til å være vitne til at mennesker fikk
et himmelsk møte med vår levende
Gud. Vi har mange vitnesbyrd om
Guds godhet fra denne turen, og
jeg vil gjerne dra frem noen.

D

en første dagen ute
på gaten var vi tre
stykker som dro ut sammen.
Det tok ikke lang tid før
forskjellige ledetråder ledet
oss til to jenter. Vi følte sterkt
at vi skulle ta kontakt med dem.
I starten fortalte vi dem bare litt om
hvem vi er og hvorfor vi tok kontakt med
dem – og på dette tidspunktet var de litt reserverte.
Etter hvert fikk vi lov til å gi dem noen profetiske
oppmuntringer som vi følte at Den Hellige Ånd
gav oss. Disse hilsningene fra himmelen traff dem
virkelig og det førte til at jentene lurte på om vi
var synske. Da fikk vi fortelle dem at vi ikke er det,
men at vi er koblet på Jesus og at det er han som gir
oss dette. Deretter fikk en av oss et kunnskapsord
om at den ene jenta hadde vondt i ryggen og en
fot kortere enn den andre. Begge deler stemte, og
vi fikk lov til å be for at foten hennes skulle vokse
ut. Etter litt bønn så vi hvordan foten hennes ble
like lang som den andre i ett rykk, og denne jenta
sa også at hun kjente det i låret. Det beste av alt var
bare å se reaksjonen hennes! Hun ble kjempeglad
og overrasket, og det var veldig synlig at Jesus hadde
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rørt ved henne. Etter dette fikk vi lov til å fortelle
dem enda mer om hvem Jesus er og hva han har
gjort for oss. Dette overnaturlige møtet med Gud var
både oppmuntrende for de to jentene og for oss.

E

n annen dag ble vi ledet til en jentegjeng på
tre. Igjen kjente vi tydelig ledelse på at vi skulle
prate med dem. Vi introduserte oss for
dem og de var veldig åpne allerede
fra første sekund. Vi spurte
dem om noen av dem hadde
smerter i kroppen og hun
ene hadde faktisk smerter
i den ene skulderen. Disse
smertene hadde hun hatt i
flere måneder. Vi fikk be for
henne og etter to runder med
forbønn forsvant smertene
fullstendig! Hun reagerte også
med stor overraskelse og glede, og
det var fantastisk å få lov til å være
vitne til at Gud møter og griper inn i
mennesker liv – igjen og igjen! Etter dette var jentene
veldig nysgjerrig på hvem Jesus er og vi fikk fortelle
dem om hvor fantastisk Jesus er, hva han har gjort
for oss, at han elsker dem, og at Han er det beste
som har hendt oss! Etterhvert spurte vi dem om de
ville ta imot Jesus og bli kjent med ham, og det ville
de alle tre. Vi fikk lov til å be frelsesbønn med dem,
og alle fikk et møte med vår himmelske Far.

D

et var veldig sterkt å få være med på det som
Gud gjør og det som ligger på hans hjerte. Jeg
er utrolig takknemlig for at han har lyst til å bruke
oss til at hans fantastiske vilje skal skje på denne
jorda. Det er veldig spennende å få være vitne til at
Jesus møter mennesker og at hans rike går frem.
Rebekka Skjørestad

NAMSOS

U

nder bønn og faste-uken opplevde
vi et sterkt gudsnærvær og hvile
framfor Hans ansikt, slik vi ofte
gjør når vi har våre bønnedager i Frikirka.
Det er som en oase, der hvile, tilbedelse
og forbønn går hånd i hånd. Det vi ønsker
å være er en barmhjertighetsoase for alle
mennesker, og da trenger vi å være fylt av
Ham som fyller alt i alle.

D

isse dagene tilrettelegger vi for alle som
ønsker å ta seg tid med Gud sammen
i kirka. På fredagen kom bønneteamet/
Helgelandsteamet fra Bønnesenteret, og
de gled rett inn i det som foregikk og var
bølgelengde med én gang. Det var til stor
oppmuntring og glede for oss å ha dem her.
Det var så lett å være sammen! Tore, med
sin unike musikalske gave, fløt rett inn i
samspillet med lovsanger Rita, og det var en
guddommelig opplevelse som ble satt stor
pris på.

F

lere opplevde forløsende forbønn hvor
de ble satt fri fra bånd som har bundet
og fikk legedom for sår. Anitas undervisning
i det å bli løst fra løgner som er talt og eder
som er gjort ble en oppvåkning. Det er så
viktig for en menighet at vi tjener hverandre
med den nådegave som er gitt hver enkelt.
Det var så lett å samarbeide med teamet!
Dere er tydeligvis «på nett» og det vekker
stor tillit. Så tusen takk, og vær velsignet! Vi
håper på flere besøk.
Laila Bendiksen

Helgelandsteamet på tur igjen!
Teamet begynte i feil ende og dro
sørover til Hitra før jul, og vi hadde vi
en fantastisk helg der. Nå har vi fått rett
retning og dro nordover til Namsos. Vi
var et team på 9 personer som møttes
3 ganger før vi dro, og lyttet og ba for
Namsos. Det er alltid spennende og bra

å få litt tak på hva Gud er på gang med
der vi skal.
Vi ble møtt med omsorg og varme,
og ble omsluttet av Guds familie.
Vi fikk være med å be inn i det de
hadde bedt og fastet om hele uka, og

følte oss hjemme med bønnepostene
deres. Anita underviste om å avsløre
løgner og eder og få inn sannheten i
stedet. Det ble god respons og vi fikk
mulighet til å være med å be for flere til
gjennombrudd i dette. Halleluja, takk
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Jesus!
Anita Thrana og Gunn Kristensen

NORGE

S

urpresa Sithole har vokst opp i Mosambik og er
basert i Sør-Afrika, hvor han er leder for tusenvis
av pastorer i nettverket til Iris Global. Han er en
mann med et stort hjerte og mye glede, og går mektig
i Guds kraft. De siste ni årene har han vært gjentatte
ganger i Norge, og han var på Bønne-senteret for første
gang i 2010. For oss har han vært en stor velsignelse
og et friskt pust hver gang han har kommet. I januar
var han i Norge for å være hovedtaler under Nasjonal
Mannskonferanse i Vennesla.
– HVA GJØR AT DU KOMMER TILBAKE TIL
NORGE FOR NIENDE ÅRET?
– Jeg har en forventning om at visjonen jeg har sett skal
bli en virkelighet. Hver gang jeg kommer hit ser jeg at
vannstanden øker. Jeg ønsker å se visjonen av ilden i
Norge bli fullendt, sier Surpre-sa. Visjonen han referer
til har han delt flere ganger i Norge. Før han kjente til
landet så han et svært levende syn hvor det begynte å
brenne flere steder i verden, og Norge var ett av dem.
Han så hvordan ilden eksploderte som i en vulkan,
og spredte seg videre til Sverige og Danmark, brøt seg
gjennom en mur i Russland og fortsatte helt ned mot
Jerusalem.

GUD ER MEKTIG PÅ GANG I NORGE NÅ,
IFØLGE SURPRESA
– Akkurat nå er det som at Gud har identifisert mange
punkter i landet, og det begynner å stige røyk fra altere
over hele landet, forteller han. Han forteller også om
en opplevelse han hadde mens han lyttet til lydbibel på
hotellrommet sitt i Kristiansand. Rommet ble fylt av en
intens røklukt, slik at han først trodde at hele hotellet
sto i brann. Hotellrommet ble fylt av Gudsfrykt, og
han beskriver hvordan mange serafer og Gud selv var i
rommet på en slik måte at han ikke våget å åpne øynene.

– Tiden er nå. Tiden er her for at Gud skal gjøre
det Han har lovet! er Surpresas oppmuntring til
Guds folk i Norge.
– Gjør deg klar og forbli klar!
I pinsen kommer både Surpresa og kona Tryphina til
bønnesenteret. Når jeg spør ham om hans forventninger
for pinsekonferansen trekker ham frem at mennesker
vil bli helbredet, Guds nærvær vil være sterkt, og gleden
i Gud skal være intens. Bli med på en spennende
konferanse 22.-25. mai!
Herman Frantzen
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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.

g av utslett
Plutselig bedrin
r veldig
En gutt på to år va
og opplevde
plager av utslett,
ekt av
liten eller ingen eff
forbønn opbehandling. Etter
lig bedring,
plvede han plutse
å spor igjen!
nå er det kun sm

Ektepar funnet samm
et igjen
Et ektepar har slitt ov
er lengre tid
og ville skille lag. Ette
r forbønn
har de nå funnet samm
en igjen.
Takk Jesus!

Bedre syn
En kvinne har vært plaget med
øynene i mange år. Etter forbønn
har hun vært til øyelege og fått
vite at synet er bedre, slik at hun
slipper å kjøpe nye briller.

Frisk fra depresjon
En kvinne har slitt med alvorlig depresjon i lang tid. Etter
forbønn har hun opplevd å bli
helt frisk!

Fikk jobb
idsledig
En mann har gått arbe
rbønn fått
lenge, men har etter fo
ives i!
ny jobb som har stortr

Negative tanker
En jente strevde med sosiale
problemer og negative tanker
om seg selv. Dagen etter at
hun ble bedt for hadde alt
snudd, og de negative tankene
var borte. Takk, Jesus!
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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.

Fred for Abrahams Barn

Den siste helgen i januar var
vi samlet på Bønnesenteret
til konferansen med det
spennende navnet «Fred for
Abrahams Barn». Med oss
hadde vi jødiske og arabiske
pastorer fra Israel og Jordan.
Vi lever i en spenning med et nyhetsbilde som er
meget fokusert på konflikten i Midtøsten, samtidig
som bibelens profetier og oppfordringer til å støtte
det jødiske folk er tydelig for oss. Helgen ble preget
av sterke bønnestunder, interessante innblikk i
situasjonen, og jøder og arabere som står tydelig
sammen i søskenkjærligheten i Kristus.
Vi satte oss ned med noen av dem som besøkte oss
denne helgen for å høre deres perspektiver på hvordan
det er å være Jesustroende i Israel. Pastor Israel
Pochtar, som har vært hos oss flere ganger og leder en
forsamling i Ashdod, gav oss et oppmuntrende bilde av
et Israel som stadig blir mer åpent for evangeliet.
– Situasjonen for troende er i forandring. Det var
tidligere svært utfordrende, men i dag blir det israelske
samfunnet mer åpent, mer tolerant, og flere forstår
at man kan være jøde og fortsatt tro på Jesus, sier
Pochtar. Han får støtte fra Jamil Wahab, som forteller
at Gud er på gang mellom arabere og messianske jøder,
og at de står i større grad sammen, med Jesus som
målet, og bringer evangeliet ut til folket. Situasjonen
er langt ifra problemfri, påpeker de, men man beveger
seg i en positiv retning.
Marwan Beem er fra Haifa, lenger nord i landet.
Han sier at den anspente politiske situasjonen som
er mellom de ulike folkegruppene ikke har inntatt
menigheten, men at menigheten står samlet som en
Kristi kropp.
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– Mens avtanden mellom jøder og
arabere øker, kommer vi i menigheten
sammen som en kropp, sier Beem.
Dette ble ytterligere understreket under
dagene i Levanger, da vi ble vitne til
at jøder og arabere kom sammen som
brødre, og velsignet hverandre. Pastor
Israel påpekte hvor spektakulært det
egentlig er, og det viser en annen
virkelighet enn man får i dagens
mediebilde.
Selv om det er viktig for dem å vise at
mye står langt bedre til enn man får
inntrykk av i media, er de tydelig på at
det er dramatiske rystninger som foregår
i Midtøsten i disse dager.
– Midtøsten koker fra innsiden, sier
Pochtar, og peker på at det er en åndelig
krig som foregår, med åndelige makter
og myndigheter som reiser seg.
Ariel Revach peker på den økende
antisemittismen som viser seg
internasjonalt, men også inne i Israel
er store utfordringer innad mellom
grupperingene. Mens mange israelere
av flere etnisiteter støtter og kjemper for
Israel, finnes det muslimer i Israel som
åpenlyst forbanner Israel i deres bønner.

– Men jeg elsker Israel og er villig til å
kjempe for Israel, sier Marwan Beem.
Gruppen forteller også om hvordan det
berører deres hjerter å se mange kristnes
varme holdning til Israel. Roni Zuban,
som er fra Petach Tikva utenfor Tel Aviv,
forteller at han i løpet av helgen fortalte
sine foreldre om konferansen i Levanger.
De ble sjokkerte, fordi de ikke visste at
det fantes kristne som bryr seg, støtter
og ber for Israel.
– Det åpner israelernes hjerter også, sier
Zuban.
Avslutningsvis peker de igjen på
viktigheten av å be for Israel. Marwan
oppfordrer spesielt til å be om at hvert
parlamentsmedlem i Knesset skal bli
frelst. Pastor Israel fremhever viktigheten
av å be for vekkelse både i Gaza og på
Vestbanken. Og under ett av møtene
erklærte han:
– Vil du velsigne Israel, så be om at
muslimene skal bli frelst!
Vi går fra helgen oppmuntret, men også
med et alvor, og en sterkere glød om
å oppfylle befalingen som bibelen så
tydelig gir oss; be for Israel!
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KAMBODSJA

Arbeid mot
menneskehandel
Maria Fjellvang er ei strålende ung jente fra Mo i
Rana. Etter å ha gått bibelskolen i Bethel Church i
California, valgte hun å komme til Levanger og
Bønnesenteret. Full av livsglede og med en dyp
lengsel etter å se mer av Guds rike her på jord,
brenner hun for rettferdighet og at mennesker skal
få oppleve fylden av Jesu kjærlighet. Sammen med et
par andre jenter her i miljøet, har hun engasjert seg
i arbeidet organisasjonen White Doves driver mot
menneskehandel, og i høst dro hun på egne midler ned
til Kambodsja for å se, høre, føle og lære.
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D

et er utrolig hvilke ressurser vi har som Guds
menighet. Ikke bare har vi forsterkninger fra
himmelen, men når vi står sammen kan vi gjøre
en betydelig større forskjell enn om vi står alene. Under
Encounter Festival i fjor fikk vi samlet inn 170 000 kr
som går til å hjelpe mennesker ut av menneskehandel
i Kambodsja. I høst fikk jeg lov å besøke White Doves
Cambodia, senteret som jobber med å hjelpe jenter ut
av prostitusjon, og som forebygger for at flere havner i
samme situasjon. De kjøper tilbake friheten og gir dem en
ny start på livet.

roser og sløyfer
for å sette i
håret. Jeg fant
noen oppskrifter
på internett, og
samarbeidet med
de som kunne sy, ettersom
sying og strikking er blant mine manglende
husmoregenskaper. Etter at jeg kom tilbake til Norge fikk
jeg tilbakemelding om at de nye produktene var godt
mottatt på markedet.

På grunn av fattigdommen i Kambodsja og landene
rundt, har det blitt mer og mer vanlig at jentene blir solgt
av sin egen familie som en inntektskilde. Heldigvis er det
mennesker som reiser seg for å stå imot uretten. Martin
og Dary Mydland har startet et senter der de hjelper både
kvinner og menn med å skaffe seg jobb ved å gi dem
undervisning i å lese og skrive, og praktisk arbeid som
frisør, sykkelreparatør eller syerske.

Men det er ikke bare i Kambodsja at man finner
menneskehandel. Det er flere slaver i verden i dag enn i
historien før oss. I følge FN er det hele 35 800 000 slaver
i dag. Dette er mennesker som har blitt fratatt retten over
eget liv, og de blir solgt som arbeidskraft verden over. På
grunn av frastjålet papirer, manipulasjon og frykt står de
hjelpeløse og uten håp om å få komme hjem.

Jeg var på besøk på senteret og fikk se hvordan
jentene der blomstret. Ikke bare fikk de en ny
start på livet, men de fikk møte Jesus og oppleve
indre helbredelse. Jeg fikk også snakket til dem om
Guds gjenopprettelse fra Sakarja 3, og om hvordan
Han er en god far som har mange kreative ideer som
Han gjerne vil dele med oss.

Vi i Nordic Mission tror at alt kan forandres med bønn;
vi vil ikke bli lammet av mørket, men reise oss med lyset.
Så vi oppfordrer dere til å være forbedere for de som har
mistet håpet om frihet.
Vær frimodig med å be om at slaveriet skal ende; be for
organisasjoner som jobber mot menneskehandel; og ikke
minst be for både ofrene og lederne – begge trenger å
møte Jesu kjærlighet.

På senteret bruker de kreativiteten for å lage noe som de
kan selge, så jeg viste dem hvordan en enkelt kan lage

							
Maria Fjellvang
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UKRAINA

50 tonn med klær og utstyr
til de hjelpetrengende i
Ukraina

F

ør jul i fjor sendte vi 3 trailere med klær og utstyr til
hjelpetrengende i Ukraina. Hundrevis av mennesker
i sentral Ukraina har fått hjelp, mange av disse er
familier som har måttet flykte fra krigen i Øst – Ukraina.
Zhmerynka som er byen som Nordic Mission har sitt
hovedarbeid i, koordinerer hjelpesendingen videre til Øst –
Ukraina.

Nordic Mission sender stor
hjelpesending til Mariupol

M

ariupol er en by i Donetsk, Øst i Ukraina
med ca. 500 000 innbyggere. Byen ligger
ved Azovhavet, og har en viktig havn. For 2
uker siden eksploderte en bombe i byen og flere titalls
mennesker ble drept. I disse dager ankommer en stor
buss med lasterom, og flere tonn med klær og utstyr
fra Zhmerynka til Mariupol. Hjelpen kommer fram,
tusen takk til alle sammen som har bidratt på forskjellige
områder.

Hundrevis av mennesker
fikk matpakke til jul fra
Nordic Mission

S

ituasjonen i Ukraina er veldig vanskelig som mange
av dere vet. Ikke bare i Øst – Ukraina, men mange
plasser i hele landet sliter mennesker med å få nok til
livets brød.
Våre medarbeidere i Zhmerynka har delt ut hundrevis av
matpakker til hjelpetrengende mennesker. Her er noen
bilder av familien som har mottatt hjelp fra oss:
Gunvald Eikeland
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Jeg tror på

Yeshua!

Shai Sol Haver er 20 år gammel og har vokst opp som messiansk jøde.
Hun er en del av forsamlingen i Ashdod i Israel som vi har samarbeidet
med i flere år, og har også besøkt oss på bønnesenteret.

H

un er en svært dyktig
lovsangsleder, og vakte
stor oppmerksomhet
da hun i desember hadde sin
opptreden i Israels sangkonkurranse
på TV, Rising Star. Hun valgte å
erklære sin tro på Jesus som Messias
klart og tydelig, noe som knapt har
vært gjort tidligere på israelsk TV.
«Israelsk ungdom sjokkerer
nasjonalt TV-publikum med
Yeshua-bekjennelse» lyder
overskriften i amerikanske
Charisma News. Også flere
andre internasjonale medier har
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omtalt saken. De fremhever hvor
betydningsfull hennes bekjennelse
er for messianske jøder i Israel.

S

hai selv sier til oss at hun
opplever at det ikke er enkelt
å være messiastroende i
Israel, men at flere og flere unge er
åpen for det, og aksepterer hennes
tro. Selv opplever hun det som
Guds plan at hun skulle bekjenne
troen på TV, siden ingen har gjort
det på den måten tidligere.
– Alt motet jeg trenger har jeg fått
av Ham, sier Shai.

Tiden etter TV-opptredenen har
vært fylt av mange ulike reaksjoner.
– Det har vært flest gode
reaksjoner, sier Shai.
– Mange har stilt spørsmål om
Yeshua, og mange troende har blitt
oppmuntret og støttet meg i bønn.
Ikke alle reaksjonene positive. Hun
forteller at hun til og med har blitt
spyttet på ute på gaten. Allikevel
velger hun å fortsette å være tydelig
i troen, og er takknemlig for
støtten messianske jøder og kristne
har gitt henne.
Herman Frantzen

Vekkelsesrapport • Side 25

Side 26 • Vekkelsesrapport

Håkons møter framover

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

FEBRUAR
12. - 16. FEB.
Møteserie Froland og Bjorbekk
misjonskirker.
20. - 22. FEB.
Møter på Helgeland

MARS

APRIL

25. - 3. FEB.
Kautokeino-Alta-Komagfjord

6. APRIL
Møte på Flekkerøya

5. - 8. MARS
Bønneuke Salem Kristiansand

10. - 19. APRIL
Bønn og evangelisering
i Tromsø.

13. - 15. MARS
Partnerkonferanse på
Bønnesenteret
17. - 22. MARS
Møteserie i Nordland

24. APRIL - 4. MAI
Bønneskole Israel
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NORDIC
STOL

Stoler til
– Menigheter
– Konferansesentre
– Hoteller
– Forsamlingslokaler
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

post@nordicstol.no
www.nordicstol.no

Fra kr

500

pr. stk. ekskl. mva
Montering er inkludert.
Frakt kommer i tillegg.

Nordic Missions nettbutikk er åpen!
Bøker, musikk, taler og mer finner du på
www.nordicmission.org/butikk

