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Jeg ble kristen på slutten av Jesus-
bevegelsen. Året var 1974. Jeg ble født 
inn i en kultur der det var en selvsagt 
ting at man skulle vitne om Jesus i 
alle slags settinger. Husbesøk, dele 
ut traktater, ha gatemøter og benytte 
enhver anledning til å fortelle om Jesus. 
Vi kunne ha plakater med kristne 
budskap på, og i det minste ha et flertall 
buttons på jakkeslaget og klistremerker 
på biler, vesker og gitarer. Korsene 
rundt halsen kunne gjerne være store 
og godt synlige. Jeg tror jeg er født 
superblyg og passet overhodet ikke 
inn i denne frimodighetskulturen fra 
naturens side. I tillegg hadde jeg blitt 
mobbet ganske kraftig i en periode av 
livet, noe som ikke akkurat gav næring 
til en frimodig livsstil Men jeg hang 
meg med. Det var flere grunner til det. 
Jesus hadde vitterlig flytta inn i hjertet 
mitt og det var et friskt åndelig liv som 
fylte mitt indre. Det gav en lyst og trang 
til å fortelle andre om det. Jeg leste også 
i bibelen og hørte på frimodige Kristne 
som vitnet og forkynte radikalt. Jeg ville 
ikke være en som skammet seg over 
evangeliet. Jeg ville ikke være en feiging, 
eller en som Jesus ikke kunne gå god for 
overfor englene i himmelen. Kanskje 
kom jeg ikke engang til himmelen hvis 

jeg unnlot å vitne? Hva med alle de 
som gikk fortapt hvis jeg ikke var lydig? 
Jeg pressa meg selv langt utenfor min 
komfortsone. (Nåden kunne bli litt 
diffus til tider) Heldigvis var det mange 
frimodige kristne i min omgangskrets. 
Jeg fikk «snylte» på deres frimodighet. 
Min to år eldre bror som også var blitt 
frelst var mye mer frimodig enn meg. 
Noen ganger fikk jeg dilte etter hans 
friske «påfunn», som den gangen han 
hadde fått det for seg at han skulle 
kjøpe inn og dele ut nytestamenter til 
hele nabolaget. Jeg var så «heldig» at 
jeg fikk være med. Det var superflaut og 
jeg tror supersundt. 

Livet går i bølger. Jeg har siden fått 
være med på mange epoker preget av 
frimodige Jesusvitnesbyrd. Men nå 
synes jeg det er ganske stille. Det er 
viktig at man tilpasser formidlingen 
av evangeliet til den kulturen man 
lever i. Men man kan fort bli så opptatt 
av å tilpasse seg samfunnet at man 
selv blir preget mer enn man preger. 
Skarpheten i evangeliet kan fort bli 
borte og forkynnelse av omvendelse 
også. Fokuseringen på at det er viktig 
at folk er underveis kan bli at man ikke 
har noe mål for vandringen. 

Jeg er selv ikke en person som 
«overfaller» folk med evangeliet. Men 
om resultatet av vår forsiktighetskultur 
er at vi ikke formidler Jesus som 
eneste veg til frelse i det hele tatt kan 
det vel ikke være spesielt fruktbart? 
Noen ganger har jeg tenkt at vi vanlige 
gjennomsnittskristne nordmenn er 
blitt ganske anonyme og forsiktige. Man 
kan forte havne i to kategorier kristne: 
De superradikale og de anonyme. Jeg er 
glad vi har noen superradikale i landet. 
De er selv frimodige og pågående og 
står ikke tilbake for å være både skarpe 
og direkte overfor slapp kristendom.
De kan enkelte ganger oppfattes 
fordømmende og kan vekke dårlig 
samvittighet. Det kan oppleves sårende. 
Men kanskje er det sundt? At ting til 
tider formidles vel skarpt gir meg ikke 
retten til å dømme bort det de sier. Selv 
Jesu ord kunne mange ganger oppleves 
krenkende. (Luk 11:45) Han elsket folk 
for sterkt og varmt til å la dem forbli 
fortapt i sine egne blindsoner.

Vi er i en samfunnsutvikling som 
går i rasende fart bort fra kristne 
grunnverdier. Holdninger som for 
flere år siden har blitt adoptert inn 
i Kirkelandskapet, er på full fart inn 

også i tradisjonelt konservative kristne 
sammenhenger. Vi trenger å leve våkent 
og skarpt. Vi trenger å passe på at vårt 
hjerte ikke blir kaldt likegyldig og sløvt. 
Om nøden for at mennesker omkring 
oss skal møte Jesus og bli kristne er blitt 
borte er det vel sundt å bli utsatt for 
sannhet som fører til omvendelse selv 
om den skulle være smertefull.

Vi er forskjellige personligheter. Vi 
skal slippe å bruke kraft på å prøve å 
forandre vår egen eller andres. Vi skal 
få slippe å fortape oss selvfordømmelse 
om vi ikke like utadvendte som andre. 
Som regel fører det bare til mer 
taushet. Ditt vitnesbyrd om hvaJesus 
har gjort og betyr for deg er viktig. 
Ikke la det bli kneblet. Det er bra å 
strekke seg. Frykt er destruktivt og 
lammende. Det er bra å søke å bli en 
mest mulig frimodig og frisk versjon av 
seg selv. Det er deg Den 
Hellige Ånd kom for 
å hjelpe til å leve et 
hjertelig, åpent 
og godt Jesusliv.

Tid for tydelighet og frimodighet for anonyme og ganske 
forsiktige Kristne som ikke ønsker å skille seg noe særlig ut

/ LEDER
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Kraften i Evangeliet vår styrke
Gjennom alle de år jeg har vært en 
kristen (58 år) og alle de år jeg har 
virket som forkynner (55år) har jeg 
møtt tusentalls av mennesker som er 
forvandlet ved evangeliets kraft. Det 
fantastiske med dette er at det ikke 
er predikanten, kirken eller møtet 
personen var på som skapte denne 
forvandlingen, men evangeliet og 
kraften som ligger i budskapet og 
dypest sett i det verket som Jesus 
gjorde på Golgata. Mange av de 
frelsesopplevelser, helbredelser og 
den livsforvandling som har skjedd 
har ikke noen annen forklaring enn 
kraften i det fullbrakte verket på 
Golgata. Ofte er dette mennesker 
som har prøvd alt annet, intet av det 
de har prøvd har fungert.  Så kom 
Jesus med sin kraft inn i våre liv og 
forvandlingen skjedde.

Det er som du hører ekkoet fra 
kvinnen med blødninger som 

rørte ved Jesu kappe og ble frisk. 
(Luk.8,43fg) Alt hun eide hadde hun 
brukt på leger, men ingen hadde 
klart å gjøre henne frisk. Så var 
Jesus der, og mirakelet skjedde! Hvor 
mange slike lignende historier har 
jeg hørt? Hvor mange slike ting har 
jeg sett skje i møter jeg har hatt? Opp 
‘gjennom årene er det mange, og alt 
peker tilbake til møtet med Jesus.  
Derfor kunne Paulus skrive «Jeg 
skammer meg ikke over evangeliet 
for det er en GUDS KRAFT til frelse 
for hver den som tror.

TEGN OG UNDER FØLGER 
OG BEKREFTER EVANGELIET 
Apostlenes gjerninger er et 
utrolig dokument om kraften i 
evangeliet. Hele to kapitler brukes 
rundt helbredelsen av den lamme 
mannen på tempeltrappa. Sølv 
eller gull har jeg ikke, men jeg har 
noe annet, kraften i Jesus navn som 

er livsforvandlende. Den lamme 
mannen er blitt frisk, hele Jerusalem 
visste om det som hadde skjedd. 
(4,16)

Da trenger du ikke plakater for 
å annonsere, annonsen springer 
rundt i byen og er et vitne om 
en kraft som ikke kan forklares 
på annen måte enn at Jesus har 
vært på ferde i mannens liv. 
(4,10) Dette er innledningen på 
vekkelsesdokumentet Apostlenes 
Gjerninger som er boken om kraften 
i evangeliet satt ut i praksis. Den 
Hellige Ånds gjerninger er en enda 
bedre tittel på denne boken, for det 
er det den handler om. Kraften i den 
Hellige Ånd som har sin grunn i det 
fullbrakte verket på Golgata.

DET ER DETTE 
VEKKELSESHISTORIEN 
HANDLER OM 
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Om vi gjør evangeliet om til et sant 
og godt budskap uten at kraften 
til å forvandle liv følger med, 
bringer vi ikke det evangeliet som 
Jesus gav oss. Hans evangelium er 
kraftens evangelium. Sentralt i dette 
evangelium er Jesu kors. Paulus sier 
i 1.Kor.1,18 Ordet om korset er Guds 
kraft. Derfor er proklamasjonen av 
seieren som ble vunnet på korset så 
viktig når Guds ord forkynnes. 

Når vi startet arbeidet vårt blant 
Warai-Warai folket husker jeg spesielt 
et av de første møtene vi hadde. Jeg 
forkynte enkelt om korsets kraft og 
den seier som ble vunnet på Golgata. 
De hadde båret inn en lam mann som 
satt i en stol foran plattformen. Folket 
strømmet fram på frelsesinnbydelsen 
og i ettermøtet ba noen av mine 
venner fra Norge for denne mannen. 
Plutselig ville den lamme mannen opp 
å gå og det endte med at han sprang 

rundt, gikk opp på plattformen tok 
mikrofonen og vitnet mens han vist 
fram sine føtter som hadde fått full 
førlighet igjen.  Dette var et så viktig 
møte for oss som en døråpner for 
evangeliet blant warai-warai folket.  
Ryktet gikk i byer og landsbyer, «det 
er kommet noen som kan helbrede 
syke og drive ut onde ånder». Dette 
var starten på den vekkelsen vi har 
opplevd på øya Samar på Filippinene. 
Den Hellige Ånd stadfester ordet om 
korset og viser at seieren på Golgata 
er den forvandlende kraften som 
plagede mennesker trenger.

VÆR ET FRIMODIG VITNE  
Vi er alle kalt til å være vitner, og 
ofte er det sterkeste vitnesbyrdet 
vår egen opplevelse av Guds kraft. 
Det Gud har gjort i ditt liv kan ikke 
argumenteres bort, det er en realitet 
som er selvopplevd og et vitnesbyrd 
om kraften i evangeliet. Du er ikke 

kalt til å være dommer, men et vitne 
og et vitnes kall er å fortelle det som 
en har sett og hørt og erfart. Kanskje 
har du en helt spesiell Gudsopplevelse 
som du kan dele med andre, vær 
frimodig å fortell den igjen og igjen. 
Paulus brukte vitnesbyrdet fra 
Damaskusveien over alt hvor han 
kom. Hans møte med Jesus og kraften 
som hadde forvandlet hans liv gikk 
aldri ut på dato, men ble brukt over 
alt for å stadfeste at Jesus og hans 
frelsesverk var svaret for alle de som 
lyttet til Paulus der han for fram.

DITT VITNESBYRD ER STERKT 
OG ANNERLEDES ENN ALLE 
ANDRES 
Jeg har alltid elsket å høre 
vitnesbyrdene til guttene og jentene 
fra Evangeliesentret. Ofte er de slike 
klare bevis på det som bare Jesus kan 
gjøre.  Mange har prøvd alt uten å bli 
fri, men så kom Jesus og Guds kraft 

inn i bildet og de ble satt fri fra rus og 
kriminalitet. Jeg kan ikke vitne om det 
samme, og de fleste av oss har ingen 
slik bakgrunn, men Guds kraft er den 
samme for oss. Den nye fødsel er like 
sterk for meg som for de som har levd 
et hardt liv. Jeg trengte den Hellige 
Ånd og den forvandlende kraften 
for å bli født på ny like mye som den 
hardeste forbryter. Derfor er mitt 
vitnesbyrd unikt i min livssituasjon 
og min Damskusopplevelse ved 
botsbenken på Frelsesarmeen noe 
som kan bringe håp inn i andre 
menneskers liv. Slik er det med deg 
også, du er et sannhetsvitne om Jesus 
og kraften i evangeliet, vær ikke blyg 
på Guds vegne men fortell frimodig 
om det Jesus har gjort i ditt liv.  Gud 
velsigne deg i din vitnetjeneste for 
Herren.

/ UNDERVISNING

Av  Ha a k o n  Fa g e r v i k

« . . .  S Å  K O M  J E S U S  M E D  S I N  K R A F T  I N N  I 
VÅ R E  L I V  O G  F O R VA N D L I N G E N  S K J E D D E . . . »
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Også denne sommeren har det blitt mange 
møter og stevner rundt omkring i landet. 
Etter hvert som koronarestriksjonene har 
lettet er det en stor glede å kunne møtes 
på mer normal måte med Guds folk rundt 
omkring. I mange år har jeg talt på «Sommer 
i Salem» i Misjonskirken Kristiansand.  I fjor 
måtte dette avlyses men i år var jeg der på 
nytt for en sommerkveld i denne menigheten 
der min gode venn Geir Johannesen er pastor. 
Vi opplevde en fin kveld sammen med mange 
mennesker som var glade for å igjen kunne 
møtes etter en lang tid med fravær av møter. 
Det er alltid så godt å komme til Salem, 
mange søkte forbønn i ettermøtet og Gud 
berører mennesker som søker ham.

På formidagen var jeg også i Mandal i en 
menighet som jeg er så glad for å komme til. 
Menigheten «Sentrum». Her er det mange 
gode mennesker, og denne formiddagen var 
spesiell med flere vitnesbyrd om helbredelse 
og mennesker som ble møtt gjennom 
kunnskapsord og forbønn. Hele forskjellen i 

møtene er når den Hellige Ånd kommer på en 
slik møte som i dette møtet. Gud er god.

MED VISJON NORGE PÅ LISTA  
Jeg fikk være med på noen flotte dager på 
Visjon Norge sitt sommerstevne på Lista.  
Været var ikke det beste, men møtene var 
sterke og mange fikk møte Gud disse dagene.  
Jeg og Alv Magnus sammen med Birger 
Wroldsen og Kjell Haltorp delte på å tale 
mens vi var der. I et slikt møte taler jeg vel til 
mer mennesker enn jeg når i løpet av et helt 
år med reising rundt i landet. 

STERKE BØNNESAMLINGER 
Noe jeg elsker med disse menneskene er 
det sterke bønnelivet som er rundt denne 
konferansen. Morgenebønnemøtene var helt 
herlig å være med på, mange kom til bønn 
og bønnetrykket var sterkt.  Hvilken salighet 
det er å være sammen med mennesker som 
elsker å be. Et av de sterkeste møtene og 
talene denne gangen var Alv Magnus sin 
tale der han talte til folket og landet om å 

En rik sommer

Et flott bekjentskap var pastor Albert fra Sion Molde
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omvende seg til Gud. 

Det var også sterkt å møte og høre Pastor 
Albert fra Molde som har stått i et meget 
framgangsrikt og sterkt arbeide i rosenes by. 
Pinsemenigheten Sion som han er pastor 
for har nettopp bygget nytt kirkebygg til 
80 millioner og menigheten har vokst fra 
vel 20-30 på møtene til at de nå er over 500 
medlemmer i menigheten. En bønnens 
mann som fortalte om hvordan Gud hadde 
utfordret han til å gi tienden av sin tid til 
bønn, og hvordan dette hadde forandret alt i 
hans tjeneste.

SAMMEN MED PRESTEN PÅ 
HELGELAND 
Ellers i sommer har jeg vært med på 
Gudstjeneste i Familiekirken på Mo og hatt 
et herlig møte i Sion Verdal og fått ha flere 
andakter på sykehjemmet i Herøy. Og det 
virkelige sommerstedet vårt er jo i Herøy og 
barndomshjemsted Seløya på Helgeland. Jeg 
har alltid prøvd å få med meg det som finnes 

av gudstjenester i kirkene her på Herøy og 
Dønna.  Jeg har også vært med og deltatt en 
del på det som har vært før på sommerene 
når vi har vært her. Denne sommeren ble 
spesiell da jeg møtte vikarpresten Stein 
Unneberg fra Tønsberg.  Han er en utrolig 
folkelig mann og ville ha meg med på det 
meste så nå har jeg vært med på flere 
gudstjenester og andakter her ute. I dag når 
jeg skriver dette har vi hatt gudstjeneste på 
en av de sørligste øyene i Herøy, Sandvær. 
Min sønn Ketil hadde med et ungt par fra 
Misjonskirka på Majorstua, de også deltok 
på gudstjenesten. Det var fint å møte folket 
der og møte den store takknemmeligheten 
for at vi kom. Dette er rikt å være med på, å 
se mennesker bli møtt av Gud på steder der 
det ellers er lite som skjer. Det finnes egentlig 
bare muligheter for den som vil virke for 
Herren i denne tiden, problemet er i dag det 
samme som Jesus påpekte, høsten er stor 
men arbeiderne få. La oss derfor be at Herren 
driver ut arbeidere til sin høst.

« . . . D E T  F I N N E S  E G E N T L I G  B A R E  M U L I G H E T E R  F O R  D E N  S O M 
V I L  V I R K E  F O R  H E R R E N  I  D E N N E  T I D E N . . . »

Av  H a a k o n  Fa g e r v i k
Sammen på Sandvær med presten i Herøy

/ HAAKONS REISER
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I Zhmerynka og menigheten ‘Håpets kilde’ 
er det fortsatt stor vekst! Stadig legges flere 
mennesker til menigheten og det er alltid nye 
vitnesbyrd om Guds nåde og forvandlende 
kraft iblant dem. 

Resultatet av Guds kraft gjør seg synlig 
gjennom den store åndelige veksten som 
pågår i enkeltmenneskers liv og flere 
mennesker trenes nå opp til å bli ledere. Det 
sammensatte teamet som tjener i menigheten 
har nå vokst til 30 personer som forkynner, 
betjener, leder lovsang, evangeliserer, har 
barnearbeid og reiser til landsbyene omkring 
med det gode budskap.

Et eksempel er fra 1.august da det var 
arrangert en barneleir samtidig som 
søndagsmøtet. De som ble igjen og 
holdt møtet var i hovedsak brødre fra 
rehabiliteringssenteret vårt. Tidligere 
rusmisbrukere som har fått livene sine 
totalforvandlet av Gud! Nå er de Guds menn. 
Med i lovsangen var også en bror som er 
romani. Gud fortsetter å gjøre sitt verk og 
skaper enhet der det før har vært splittelse.

3.august ble det holdt en dagsleir for 30 barn 
fra romfolket og 4.august en dagsleir for 20 
barn fra landsbyen Voznovtsi.

I slutten av august skal de ha to dagsleirer i 
landsbyen Shargorod, der det har blitt mange 
nye kristne og en nyoppstartet huskirke det 
siste året.

GUDS RIKE HØRER SLIKE TIL!

Markus 10,13-16:

13 Og de bar små barn til ham for at han skulle 
røre ved dem; men disiplene truet dem som bar 
dem. 14 Men da Jesus så det, ble han harm og 
sa til dem: La de små barna komme til meg, 
hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 
15 Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot 
Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme 
inn i det! 16 Og han tok dem på fanget og la 
hendene på dem og velsignet dem.»

‘’Guds rike hører slike til’’. Det er sterke ord 
Jesus sa.

Hvor nydelig det er å få rapport om barn som 

får bli kjent med Jesus og lære om sin verdi i 
Guds øyne! I Ukraina blir barn dessverre ofte 
tilsidesatt, glemt og tvunget til å bli voksne 
så alt for fort. Fattigdom, tungt rusmisbruk 
og dårlig skolegang preger ofte familier. Blant 
romanifolket har skikken vært at barn ikke 
går på skole da det koster penger, og barna 
blir istedet tidlig sendt ut på gata for å tjene 
penger ved salg av diverse gjenstander eller 
ved småkriminalitet. Analfabetisme er et 
utbredt problem.

På disse barneleirene får barna møte voksne 
som elsker Jesus og som evner å formidle Guds 
farskjærlighet. Så fantastisk!

Vær med og be om at alle frøene som blir sådd 
inn blir bevart og får spire fram i full fart. Vi 
ber om en barnevekkelse i Ukraina!

Gud deler ikke ut en junior Hellige Ånd, så vi 
har stor forventning til hva Gud kan utrette ut 
av disse enkle dagene som barna har sammen 
med menighetsarbeiderne. Stor tro bærer med 
seg mye frukt!

Vekkelsen i Ukraina fortsetter!

/ UKRAINA

He l e n a  B ra s e t h , 
Mi s j o n s s e k r e t æ r



9

Herliggjørelse av Gud gjennom lovsang

I full fart under en konkurranse

Her vakkert oppkledd med en av lederne våre, Sofia Nartovska

Mange søte små

« . . . L A  D E  S M Å 
B A R N A  K O M M E  T I L 
M E G ,  H I N D R E  D E M 

I K K E !  F O R  G U D S 
R I K E  H Ø R E R  S L I K E 

T I L . . . »
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HERNANI, FILIPPINENE 
Vi er så stolte av barna våre på barnehjemmet! 
Ikke nok med at de har taklet forandringene 
og motgangen knyttet til Covid-19 med glans, 
men de fortsetter å briljere på skolefronten.

Sosialarbeideren på barnehjemmet Jhoanna 
skriver: Ved slutten av dette skoleåret (2020-
2021) ble 4 av våre barn fra CCC  tildelt en 
æresplakett med anerkjennelse av deres 
utmerkede skoleprestasjon, da de hadde 

oppnådd en sammenlagt karaktersum på 90% 
eller høyere.

Situasjonen med Covid-19 i Hernani og hele 
østre Samar begynner å bli verre. Det er 
flere og flere tilfeller av smitte, der de lokale 
myndighetene har vanskeligheter med å spore 
smittekilden. De har nå 4 ulike varianter av 
viruset, inkludert deltaviruset fra India.

Likevel  er det ikke strenge restriksjoner i 

Hernani lengre. Alle kan forlate eiendommen 
sin, inkludert eldre og barn.

På basen foretrekker de fleste å være veldig 
forsiktige og ikke forlate eiendommen 
unødvendig. Noen av de ansatte bor utenfor 
senteret og pendler til hjemmene sine hver 
dag, derfor har det blitt satt protokoller for alle 
som kommer og går. Hvis noen har symptomer 
på sykdom, setter de seg selv automatisk 
i karantene i 14 dager for å unngå å spre 
eventuell sykdom til andre.

Jhoanna og andre fra staben tar imidlertid 
med seg barna på stranden tidlig på morgenen 
når det ikke er så mange andre der, for å gi 
dem et avbrekk i hverdagen.  Da har de alle på 
seg ansiktsmaske. Barna på barnehjemmet 
elsker å svømme! 

Nå har de alle sommerferie på nesten to 
måneder. Jhoanna skriver at de for det meste 
får hvile og ha fritid, men at de har to timer 
med interaktiv læring med en lærer, istedet 
for skolebøker og det vanlige skoleoppsettet. 
Resten av dagen gjør barna hva de selv vil, 
inkludert leking og sport.

HAPPY CHURCH, BAGAKAY 
Happy Church Bagakay ble plantet midt 
i Covid-19 pandemien med pastor Mary 

Vi er så stolte av barna våre på barnehjemmet! 

4 stolte æresstudenter; Marlon joseph, Ervie, Carla Marie & Mary Joy
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/ FILIPPINENE

Bulawan Valdehueza i spissen, og menigheten 
fylte 1 år i mars. De har vært til stor velsignelse 
for mange og har hatt rask vekst. De har også 
tatt på seg ansvaret med å forsørge for noen 
fattige familier og ansatte i menigheten.

De er fortsatt i prosessen med å bygge og 
renovere.

Nylig har de byttet tømmertaket om til et 
ståltak, med sement som fundament i gulv og 
vegger. Deres neste steg er å legge et innvendig 
tak og male hele bygget. De har også påbegynt 
å bygge et gjerde rundt hele området, da det 
har vært opptøyer mellom det militære og 
terrorister i området.

Dessverre har Happy Church, Bagakay vært mye 
preget av restriksjoner knyttet til Covid-19 i sitt 
første år som kirke.

Pastor Mary skriver at situasjonen akkurat nå 
grunnet deltavarianten av Covid har ført at det 
igjen er pålagt en nedstengning av samfunnet. 
Mange familier blir påvirket og hun ber om at vi 
husker på de i bønn. Det er harde tilstander når 
mennesker blir pålagt å holde seg hjemme og 
ikke får muligheten til å tjene til livets opphold. 
De blir raskt isolerte fra hverandre, med få 
muligheter til kontakt med venner og bekjente. 
Internett og telefoner er en sjelden luksus, så 
mange går lange tider uten kontakt med andre 

enn nærfamilien.

Pastor Mary spør oss om å be om at mange 
mennesker skal komme til Jesus i denne 
vanskelige tiden.

STÅ MED OSS I BØNN! 
Når det blir spurt om bønnebehovene i landene 
vi har misjonsarbeid i, så er det sammenlagte 
svaret alltid at vi må stå sammen med de i 
bønn. I Ukraina, Latvia, Zambia, Filippinene 
og i Israel. De trenger at vi husker på dem, ber 
om beskyttelse fra sykdom, nød og står med de 
i bønnen om vekkelse. Det er også alltid behov 
for økonomisk støtte.

HAR DU LYST TIL Å GI EN GAVE TIL 
ARBEIDET?

Du kan gi et engangsbeløp eller bli fast 
støttepartner ved å gi på

Vipps til #777789 eller overføre til kontonr: 4534 
28 12736

He l e n a  B ra s e t h , 
Mi s j o n s s e k r e t æ r

Bilde fra påskefeiringen tidligere i år
Her kan man se hvor langt de har 
kommet med renoveringen innvendig
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/LEVANGER

Sommeren er alltid spesiell 
på bønnesenteret i Levanger. 
Folk er på reise, og ikke minst 
i restriktive reise????tider går 
turen innenlands. Mange av 
våre venner har vært innom 
bønnesenteret i sommer, på 
veg nordover eller sørover. 
Vi har også stiftet en del nye 
bekjentskaper. Folk som bare 
hadde hørt om bønnesenteret 
har tatt turen innom. Det er 
trivelig. «Det er ikke bare barn 
som har behov for å bli sett» sa en 
av våre besøkende venner. «Når 
jeg kommer innom bønnesenteret, 
blir jeg sett!» Det varmet skikkelig 
å få en slik attest! Vi er utrolig 
glade for besøk og at det er 

såpass åpent i samfunnet nå 
at det går an å møtes om vi 
kommer fra forskjellige deler av 
landet. Det er flott å ta en kaffe 
i kafeteriaen og slå av en prat, 
men det beste er å dele bønn og 
lovrpisningsfelleskapet sammen!  

Gud velsigne alle dere våre gode 
venner. Har dere ikke fått vært 
innom oss, ta gjerne turen, 
eller meld dere på en av våre 
arrangementer i høst. På nyåret 
regner vi med å starte opp med 
noen konferanser igjen også. Følg 
med oss på hjemmesiden 
(www.nordicmission.org) 
eller på facebook.

Takk for besøket i sommer!

a v  L e i f  J

«Når jeg 
kommer innom 

bønnesenteret, 
blir jeg sett!»
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Snart er det stortingsvalg i Norge. 
Bruk stemmen din både på valgdagen 
og i lønnkammeret! Jeg tror det er 
enormt viktig at vi som Kristne ber 
for og stemmer inn mennesker som 
står så tett som mulig på kristne 
verdier og som har en reell mulighet 
til å utøve innflytelse på politikken 
som føres. Politikk er virkelig en 
balansekunst. Det hjelper ikke å ha 
de beste meninger om man ikke har 
mulighet til innflytelse. Det er helt 
åpenbart at deler av det politiske 
landskapet drar i stikk motsatt retning 
av bibelske verdier i saker som går bl.a. 
på abort, kjønnsidentitet og ekteskap. 
Anti Israelske holdninger er også ofte 
et barometer på hvor partier står 
verdimessig. Restriksjoner overfor 
kristne menigheter som står for 
klassiske kristne verdier ligger som ris 
bak speilet.

Jeg har vokst opp med en far som var 
aktiv kommunalpolitiker for et parti 
som vi kunne ha heftige diskusjoner 
om. Min far har alltid vært uredd og 
tydelig på sine verdier. Han stod ikke 
tilbake for å tale «Roma midt imot» 
om partiet hans gikk på tvers av hans 
samvittighet. Han kunne bli klubbet 
ned med lot seg ikke kneble. Det står 
respekt av det. Det finnes kristne 
mennesker i de fleste partier. Jeg tror, 
og ber om at partipolitikk ikke må 
overstyre deres kristne verdier. Jeg 
ber om mot og tydelighet til å stå for 
klassiske bibelske verdier på tinget!

Godt valg.

L e i f  J

Bruk stemmen din

Takk for besøket i sommer!
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Hei jeg heter Gunn Turid og er sykepleier. 
Jeg vet hva cøliaki er og viktigheten av 
å spise glutenfritt når man har denne 
sykdommen. Jeg reiste til bønnesenteret 
først i august for å fortelle, oppmuntre og 
takke for at de står på og ber på Nordic 
Mission. De sender soakingmøter tirsdager, 
og forbønnsmøter onsdager. Det har vært 
så godt å følge dem på disse sendingene. 
Jeg er så takknemlig for deres trofasthet.

På siste forbønnsmøte i februar ble jeg 
helbredet. Jeg har hatt cøliaki i 3 år. Nå er 
jeg frisk og det har jeg fått dokumentasjon 
på fra legen.

På møtet hadde de fått «mage og tarm» 
som kunnskapsord. Dette delte de på 
forbønnemøte. Jeg visste det var til meg, og 
skrev dette til dem på chat:

«Jeg har mage og tarmplager og strever 
med lav energi og er sliten.» Jeg hadde 

hatt en operasjon. Da ba de meg om å 
holde hånda på magen, så  skulle de be fra 
bønnesenteret «.Kjenner du noe?» skrev de. 
Nei jeg kjente ingenting.

Så kom jeg på at jeg ikke hadde fortalt at 
jeg har cøliaki. Jeg hadde også blitt bedt 
for da det var kunnskapsord på Tromøya 
forrige sommer, og Håkon Fagervik ba for 
meg. Men jeg hadde vert ulydig og ikke 
testa det ut da vi skulle kjøre på ferie til 
Nord Norge den gang. Jeg orka ikke tanken 
på å bli dårlig å begynne å kaste opp på 
den lange veien, og forble ulydig. Jeg fikk 
skrevet om min ulydighet og informert 
om at jeg har cøliaki. «Hold på magen og vi 
ber for deg» sa de igjen. «Kjenner du noe?» 
Nei jeg kjente ingenting, og de oppfordra 
meg til å prøve ut noe. Da valgte jeg å spise 
mat med gluten. Jeg plukka meg den beste 
skolebollen og tenkte at nå blir jeg dårlig! 

Den kvelden fikk jeg ingen symptomer. 

Jeg er helbredet fra cøliaki!
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Dagen etter startet jeg å spise vanlig 
brød til alle måltider. 14 dager senere 
var jeg hos sønnen min og forloveden 
og spiste komle. De serverte meg 
men sa de ikke ville ha skylden om 
jeg ble syk. Magen tålte det så godt! 
Komle er det beste jeg vet! Det er min 
favorittmiddag! Jeg er helbredet og jeg 
er frisk. Jesus har helbredet meg. Et 
under har skjedd! Halleluja!

Det har vært utfordrende å få 
dokumentert dette ved en blodprøve 
og få en lege som uttaler seg.  
Hindringer som at en lege bare stirret 
gjennom visiret og sa hun måtte 
sjekke dette opp og høre med en 
kollega eller at blodprøver er dyrt 
og at siden dette ikke var akutt ble 
det ikke prioritert. Legen jeg fikk 
dokumentasjon fra lyttet og lot meg 
få fortelle hva Jesus har gjort for meg, 
Jeg spurte hva han tenkte om dette 

og han sa: «jeg tror på det jeg ser.!» Jeg 
fikk tatt ny blodprøve, og svaret kom i 
juli 2021.

Legen skriver «Prøvene viser normale 
verdier for cøliaki antistoff. Det må jeg 
si, har ikke vært borti dette før. Det er 
normalt en kronisk livslang tilstand. 
Så det er ganske kjekt. Du får komme 
til nye prøver årlig synes jeg, før ved 
eventuelle symptomer Til info ha en fin 
dag.»

Jeg tok og kontakt med NAV for å 
avslutte grunnstønaden. Jeg er frisk 
og da må det gjøres riktig. Der fikk jeg 
et takk for at jeg meldte ifra.

Derfor sier jeg dere; Alt dere ber om i 
bønnen, tro bare at du får det, så skal 
det bli gitt deg.  Matt 11,24

a v  G u n n  Tu r i d  A r n t z e n 

/ VITNESBYRD
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Vekkelsesatmosfære 
på  Himmel & Hav
16.-25.juli gikk «Himmel & Hav» av stabelen på 
Tromøya utenfor Arendal.

Det var 11. gangen Stiftelsen Evangeliet For 
Alle, med Jørn og Pernille Strand i spissen, 
arrangerte stevnet.

Denne gangen var spesiell, da de på grunn 
av pandemien valgte å ha alle møtene 
under åpen himmel i Hove utendørsamfi. 
Naturligvis var det et stort trossteg, da 
regndager ville gjort stevnet vanskelig 
å gjennomføre. Men Gud svarte på alle 
bønnene med bare soldager, uten så mye 
som én dråpe regn, og stevnet bar preg av at 
Gud var tilstede og gjorde sterke ting!

Mange tok imot Jesus til frelse, flere lot 
seg døpe og mange, spesielt unge, ble 
åndsdøpte og talte i tunger for første gang.
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›››

Møtene var preget av mye lovsang. 
Jeg fikk, sammen med et flott team, 
privilegiet å være med å lede lovsangen 
flere av dagene.. Gudsnærværet og 
atmosfæren, tilbedelsen og hengivelsen 
preget dagene på Hove. Og forkynnelsen 
var tydelig og klar. Evangeliet ble forkynt 
med sterke vitnesbyrd om hva Gud har 
gjort i deres liv, og oppfordringen ble 
gitt igjen og igjen - å gi seg til Jesus og 
velge å gi seg til Hans kall!

Hove er jo et stort område med både 
camping, strender og mange turstier. 
Og mange kom forbi og stoppet opp da 
de hørte forkynnelsen og lovsangen. 
Blant annet var det noen unge som 
egentlig skulle ligge på en annen 
camping på Tromøya, men på grunn 
av plassmangel ble de henvist videre 
til Hove camping. Den dagen de kom 
var det noen fra Himmel & Hav som 
gikk forbi teltet deres, og inviterte dem 
med på ungdomsmøte som skulle være 
senere den kvelden. De kom på møtet, 
og når talen var over ble de spurt om 
ikke de ville ta imot Jesus - jo det ville 
de, sa de! Og der og da gav de livene sine 

over til Jesus! Taleren hadde akkurat 
snakket om åndsdåp, og de som snakket 
med dem spurte om de ikke ville bli 
døpt i Den Hellige Ånd også - jo det ville 
de også! Og de opplevde å bli fylt av Den 
Hellige Ånd og begynte å tale i tunger. 
Dette var en av mange vitnesbyrd om 
hva Gud gjorde under disse dagene på 
Himmel & Hav.

Sebastian Lee Mehlen, som ledet 
ungdomsopplegget sammen med sin 
kone Nathalie og et stort team fra Jesus 
Revolution, skriver: «Sitter igjen med et 
hjerte fylt med takknemlighet. Himmel 
& Hav gikk over all forventning. Gud 
kom og gjorde store ting. Rundt 70+ 
ungdommer responderte på frelses 
innbydelse. Over 30 stk ble fylt med 
den hellige ånd og talte i nye tunger. 
Ungdommer hadde sterke møter 
med Gud, og vi fikk lov til å være med 
på det. Det opplevdes som om det 
var startskuddet på en ny ungdoms 
vekkelse i Norge. Takk til alle som har 
vært med. Sammen for evangeliets 
fremgang i Norge!»
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Jørn Strand, som er evangelist og 
leder av Himmel & Hav og Stiftelsen 
Evangeliet For Alle, skriver:

«Hjertet er fylt med stor takknemlighet 
til Gud for årets sommerstevne, 
"Himmel & Hav". Stevnet var en utrolig 
opplevelse fra begynnelse til slutt.Over 
90 mennesker har gitt sine liv til Jesus 
Kristus vår Herre. 

Etter at over 30 ungdommer var blitt 
Åndsdøpt mistet man tellingen. Vi har 
fått mange flotte tilbakemeldinger fra 
takknemlige foreldre som har reist 
hjem med barn og unge som er blitt 
frelst, døpt og åndsdøpte. 

For et vær under vi har opplevd! Solen 
brøt igjennom idet vi skulle rigge til 
for utemøtene i Hove Amfi. Solen 
skinte i gjennom hele stevne, 9 dager 
til endes. Når vi lastet den siste pallen 
på lastebilen kjente vi et par dråper 
falle fra himmelen, og hørte bulder av 
torden komme innover fra havet. Når 
siste lasset var losset på lageret fosset 
regnet ned mens det lynet og tordnet 

kraftig. Sitter nå hjemme og takker Gud 
for at Han er en bønnesvarende Gud.»

En av våre fra Bønnesenteret i Levanger 
- Reidun Danielsen, som var deltakerne 
på Himmel & Hav, skriver dette om 
stevnet:«Lenge siden jeg har opplevd 
slik vekkelsesatmosfære, samt troens 
ord så rent og klart forkynt, som på 
Himmel og Hav på Tromøya i sommer. 
Og det var mer enn atmosfære med 
rundt 90 frelst. At det ikke var tak, men 
under åpen himmel, var betegnende 
for konferansen. Et sterkt nærvær og 
hengivenhet i lovsang. Og at det var 
samme scene som tidligere ble brukt 
under Hove festivalen i mange år, var 
bare sterkt. Der hvor alt annet har blitt 
spredd fra scenen med bl.a. riving av 
bibler, der ble klare proklamasjoner 
og tilbedelse nå sendt ut. Og ordet og 
sangen nådde turgåere, camipngfolk 
og båtfolk. Herlig når veggene er borte, 
slik var det i Mesterens tid, ute blant 
folket forkynte Han.»

Av  A n d e r s  S k a r p s n o

« M A N G E  T O K  I M O T  J E S U S 
T I L  F R E L S E ,  F L E R E  L O T  S E G 
D Ø P E  O G  M A N G E ,  S P E S I E LT 
U N G E ,  B L E  Å N D S D Ø P T E 
O G  TA LT E  I  T U N G E R  F O R 
F Ø R S T E  G A N G . »
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Nylig har vi fått laget et «Støttepartnerkort» til deg 
som støtter oss i Nordic Mission. Dette er et fordelskort 
som kan benyttes ved besøk på bønnesenteret. 

Utenom våre faste arrangementer, gir det rabatterte 
priser ved overnatting hos oss, som en takk for at 
dere står med oss i misjonsarbeidet og i bønne- og 
lovprisningstjenesten ut ifra bønnesenteret i Levanger.

Vi er så takknemlige for dere, og for at dere er så 
generøse med deres gaver inn i arbeidet vi får nåde til 
å stå i. Du er med på å gjøre en stor forskjell. Fra våres 
hjerter - tusen takk!

L e i f  J

Støttepartnerkortet
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Live sendinger
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ØNSKER DU FORBØNN?  TA KONTAKT!

 74 09 51 51  forbonn@nordicmission.org  www.nordicmission.org

S e i e r s ra p p o r t e r  f ra  f o rb ø n n s t j e n e s t e n

GUD SVARER BØNN!

Glad kvinne takker for forbønn 
over flere år. Hun har vært i 

traumebehandling og opplever nå 
nye gjennombrudd med Gud som 

en god far. 

Mann som var plaget med store magesmerter ble 
helt smertefri etter forbønn!

Godartet svulst som vokste under lyet på en 6mnd 
gammel baby, forsvant etter forbønn! 
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REISERUTE
27-29 
AUG

Søgne
SØGNE MISJONSKIRKE 

Haakon Fagervik 
Anders Skarpsno

2-5 SEPT Oslo 
JESUS CHURCH

Haakon Fagervik

9-12 
SEPT

Kirkenes 
THON HOTEL KIRKENES 
BØNNEKONFERANSE

Haakon Fagervik
Leif J Johannesen 
Anders Skarpsno

19. SEPT Salen, Ski og Berger
PINSEKIRKEN SALEN SKI

Haakon Fagervik

21-21 
SEPT

Hemsedal 
FJELLBIBELSKOLEN HEMSEDAL 
HØYFJELLSENTER

Anders Skarpsno

23-28 
SEPT Ukraina

Haakon Fagervik
Leif J Johannesen

1-3 OKT Grimstad
HIMMELPARTNER GRIMSTAD

Leif J Johannesen

6-10 OKT Levanger
BØNNESKOLE NORDIC MISSION

8-10 OKT Tønsberg
BØNNEHELG

Haakon Fagervik

14-17 
OKT

Harstad
FELLESMØTER

Haakon Fagervik

21-24 
OKT

Levanger 
FELLESMØTER NORDIC 
MISSION

29-31 
OKT

Stavanger
BØNNEHELG STAVANGER 
MISJONSKIRKE 

Haakon Fagervik

NORDIC HARVEST MISSION
www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736

Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger
Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen

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

777789 Kontonr.  4534.28.12736
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På grunn av Corona restriksjoner måtte vi avlyse 
bønneskole modul 3 i fjor. Nå prøver vi på nytt!  I tillegg 
til bønnesenterets egne folk blir Leif Bråthen fra UIO 
Borgen med oss. Vi ber om sterke dager i Guds nærvær 
med lovprisning, fellesskap, undervisning og forbønn. 

TEMAER SOM KOMMER TIL Å BERØRES ER: 
Grunnleggende om forbønn • Presteskapet • Moses som 
forbeder • Vekkelsesbønnen • Bønnen og det profetiske 
• Vekkelser som startet i bønn • Bønnens hus • Bønn og 
faste • Bønnebyrder • Bønnesvar • Utholdende bønn • 
Befrielse • Bønn og åndskamp • Bønn i Ånden • Bønn 
i tunger • Bønn for syke • Vår posisjon, mandat og 
autoritet som forbedere • Bibelsk grunnlag for tilbedelse 
• Hvordan ser tilbedelse ut i Det Gamle Testamentet 
• Hvordan ser tilbedelse ut i Det Nye Testamentet • 
Prinsipper for tilbedelse • Hva har dette å si for vår 
tilbedelse i dag? • Med Himmelen som modell for vår 
lovsang • Lovsangens plass i bønnen •

Se hjemmesiden vår (www.nordicmission.org) eller 
ring resepsjonen (74095051) for påmelding og mer 
informasjon.

Nærmere
BØNNESKOLE MODUL 3 PÅ 
BØNNESENTERET

Hjertelig velkommen
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