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Den ugudelige godhet
Velstand er godt. Gode levekår. Godt
helsevesen. Nok mat. God utdannelse.
Godt rettsvern. Stor valgfrihet.
Pressefrihet. Ytringsfrihet. Fred. Lista
er lang og god. Det rare er at det nesten
uten unntak sniker seg inn verdier med
bismak i slike velstandssamfunn som
vårt. Gudstro fordrives. Mennesket
kommer i sentrum. Verdier som
minner om bibelske verdier etableres.
Kjærlighet, frihet og toleranse løftes
fram og rører dypt i en kristens hjerte og
appellerer til vår medfølelse og omsorg.
Det ligger dypt i oss at vi ikke ønsker å
sette oss til doms over andre eller å såre.
I samfunnet skjer verdiforandring i
rekordfart. Hva skjer med oss som
har kristendommen i beinmargen.
Klassiske kristne verdier forandrer
innhold. Det virker som at sannheten
tappes ut av omsorgsbegrepene. Det
oppstår en kristendomstype som har
mistet ankerfestet i Guds Ord. Jeg
møter personlig kristne ledere som
forsvarer ugudelighet i kjærlighetens
og godhetens navn.
Paulus skriver at vi har kamp mot

åndehærer i himmelrommet. Har VI
det? Hva består den kampen i? Jesus
sier at Himmelriket ikke er slik at du
kan se det med øynene. Det er inne i
oss og omkring oss. Slik er det med den
åndelige verden, også den onde. Når
vi leser første del av det Paulus skriver
virker det som han tar oss med langt
ut i åndelige galakser. Jeg kan nesten
se for meg en stjernekrig. Når vi leser vi
videre forstår vi at kampen er på sinnet,
i hjertet, i ånden, i livsførsel. Den
foregår så tett på et vanlig menneskeliv
som det går an. I hvor stor grad preger
djevelen samfunnsånden? I hvor stor
grad preger samfunnsånden oss? Det
er skremmende om vi havner i en
tilstand der vi overhode ikke reagerer
på ting vi ville vært ute av oss for bare
for få år siden.
Vi har en enorm evne til å tilpasse
oss. Det er en fantastisk evne Gud har
skapt oss med. Det gjør bl.a. at vi kan
«overleve» i mange slags livssituasjoner.
Barna er ekstremt flinke til det. Jeg har
sett fattige barn i slummen glede seg
stort og leke og le midt i omstendigheter

som.vi ville karakterisert som ulevelige.
Men denne tilpassingen kan fort fange
dem i en fattigdomssyklus. Det er dette
de er født inn i og det er her de vil ha sin
fremtid. Tilpasningsevnen hjelper dem,
samtidig som den hindrer dem i å søke
forandring
Utfordringen er hos oss også. Vi tilpasser
oss en voksende lunkenhet. Ånd sniker
seg som gass inn i vårt verdisystem og
lammer reaksjonssystemet vårt. Kan
dette være fiendens strategi for å hindre
forandring? Er hans våpen så snille,
fornuftige og tette opp til Jesu verdier
at vi ikke merker at vi blir bedratt og
at forsvarsystemene våre blir satt ut av
funksjon? Har den ugudelige godhet
sitt opphav fra avgrunnen? Selvsagt er
den det! Det ligger i den ondes natur å
skape både gudløshet og ugudelighet
i et samfunn. Han bruker gjerne snille
midler for å oppnå målet. Han snakker
gjerne med «innestemme.»

skuldre. Men hvor går skille mellom
hvile og apati? Hvor går skille mellom
å tenke at Gud vel ordner opp i sakene
og skjebnetro?
Bønn er rett og slett fantastisk! Vi
må «puste inn himmelluft jevnlig.
Vi trenger å utsette oss for mektig
Gudsnævær, gjerne med bibelen i
fanget. Jeg tror det er spesielt viktig
med innvielse og forsakelse i denne
tiden.. Ikke bare faste fra mat, men
mobil, nyheter og underholdning . Det
er tid for å sette av tid hver dag og dager
i måneden til å søke Gud. Vi trenger å få
rense ut slagg fra sjelen og drikke friskt
og uforurenset vann.
Vi
overvurderer
oss selv kraftig
hvis vi tror vi
klarer oss uten
og
samtidig
bevare hjertet.

Nå tror ikke jeg at vi skal leve i en
konstant nød og kamp og at hele
verdens byrder skal lande på våre
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Mye fint som skjer i landet
Siden siste nyhetsbrev har jeg fartet
mye rundt på mange steder i landet.
August begynte med en ny fellesbønn
for Helgeland. Denne gangen var det
lokalisert til Leirfjord Bibelsenter
hvor vi hadde et herlig bønnemøte
for Helgeland. Mange kom sammen
fra mange steder på Helgeland og det
ble bedt kraftfulle bønner inn i den
åndelige situasjonen i den delen av
landet. Vi kjente oss så velkommen
til denne interessante menigheten
som gjør et viktig arbeide, ikke
minst blant ungdommen i Leirfjord
kommune.

Herlig lovsang i bønnemenigheten Berger pinsemenighet
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SÅ VELSIGNET Å VÆRE I
MISJONSKIRKEN I SØGNE
Mange av de stedene jeg besøker
er ofte steder der jeg kommer
tilbake igjen og igjen. Et slikt sted
er Søgne. Anders og jeg har vært
der flere ganger både sammen og
hver for oss. Denne gangen fikk vi en

så flott helg sammen der med mye
folk på møtene og mange ting som
Gud gjorde i folks liv. Å stå sammen
med pastor og lederskap der er
fantastisk. Og for en generøsitet
med offer og gaver til Nordic Mission
i en størrelsesorden jeg aldri har
opplevd maken til i min tjeneste som
evangelist.
ETTER DETTE FIKK JEG
VÆRE MED PÅ EN HERLIG
BØNNEUKE I JESUS CHURCH
I OSLO
For nesten 20 år siden hadde jeg et
sterkt syn under bønn for Oslo der
jeg så en strøm av olje eller honning
renne ut fra Markus kirke og ned mot
sentrum av Oslo. Denne strømmen
var full av toner og noter så det
så ut at det var lovprisningstoner
som rant ned mot byen. Der denne
strømmen rant var det som om en
vegg av mørke ble skjøvet ut av gate

/ HÅKONS REISER

etter gate i Oslo. Dette bildet var så
sterkt at jeg har båret det med meg
siden. Da dette skjedde var dette en
nesten utdødd statskirkemenighet
i Markus kirke. Når jeg er der nå
så ser jeg synet gå i oppfyllelse
gjennom bønn og lovsang dag og
natt i Markus kirke. Det er herlig
å stå sammen med Anne, Stephan
og de andre i menigheten, og være
sammen med så mange unge
mennesker som bærer i seg troen
på bønnens kraft. Markus kirke
ble bygget som en bønnekirke
og taket er dekorert med engler
og skriftsteder som løfter fram
bønn og lovsang. Helt herlig! En
ung dame på 20 kom til meg etter
lørdagens møte og spurte dette
spørsmålet; «Kan du hjelpe meg
og finne Jesus.» Det kan jeg, og vi
fikk be med henne til frelse. For et
herlig sted å høste inn mennesker
for himmelen midt i Oslo by. En

gruppe med flotte ungdommer
fra bibelskolen i Jesus Church
ble med oss opp til Kirkenes og
bønnekonferansen der Gud brukte
de sterkt blant ungdom i byen.

«. . . F O R E T
HE R LIG S TE D
Å HØ S TE INN
ME NNE S K E R
F O R HIMME LE N
MID T I O S LO
BY. . . . »

Hengitt lovprisning i Markus kirke

Av Ha a kon Fa g er v i k
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Den positive forbønnens kraft
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og
takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve
et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe
Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og
lære sannheten å kjenne. 1.Tim.2,1-4
Den siste tiden har jeg grunnet på den makt
og kraft som finnes i bønn. Både på grunn av
bibelens bønnetekster og de mange opplevelser
jeg har i livet der bønn har så kraftfulle virkninger
inn i mitt og andre menneskers liv. Som
evangelist opplever jeg sterkt igjen og igjen at
når jeg kommer til steder der det satses mye på
bønn i menighetene fungerer jeg mye sterkere
i evangelistgaven. Atmosfæren er annerledes
og det er alltid lett å formidle det Gud legger på
mitt hjerte. Bønn skaper atmosfære, en positiv
atmosfære der livet vokser og gavene blomstrer,
slik er den nytestamentlige bønnens natur. Jeg
besøkte for en uke siden en slik menighet. En
eldre kvinnelig pastor ledet denne flokken som
hadde slik tro på bønn. Jeg var sliten da jeg
kom til møtet etter en dag med lange reiser og
et møte før. Men atmosfæren var ladet av den
oppladningen som hadde skjedd på forhånd av
disse som hadde bedt. Det var som Apgj. 4,31 slo
imot meg «Da de hadde bedt skalv stedet der de
var samlet og alle ble fylt av den Hellige Ånd» Da
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de hadde bedt!!
Om du leser teksten i 1.Tim. er det en ting som
slår meg, den positive tonen som Paulus har.
Dette handler ikke om å be MOT ugudelige ledere
(som det var nok av på Paulus sin tid,) men å
bruke bønnens kraft til å forandre lederskapet
til noe godt for folket og samfunnet de var en del
av. Slik har FORbønnen en herskende makt og
autoritet i seg til å forandre og omskape til det
gode for folket og landet. Det må du tro at din
bønn også har inn i vårt lands situasjon. Akkurat
nå har vi på Bønnesenteret bedt mange bønner
for vår nye statsminister og sonderingene som
har vært rundt regjeringsdannelsen. Og vi tror
virkelig at våre bønner har en effekt på det som
skjer. Vi velsigner og ber at de som er til det beste
for landet vårt skal sitte i den nye regjeringen.
Og når den nye regjeringen er klar printer vi ut
bilde av regjeringsmedlemmene, henger de opp,
og ber og velsigner de i det arbeidet de skal gjøre
framover. Vi ber at Gud skal gi de klare tanker på

hva som er til det beste for vårt folk og som skal
påvirke de beslutninger som blir tatt.
KANSKJE DU OGSÅ SKAL HA EN
«STOL» I REGJERINGEN?
Når jeg er rundt og taler om bønn er det en
setning jeg stadig bruker til min kristne venner.
«Du må tro at nettopp dine bønner gjør en
forskjell». Det er så lett å tenke at han eller
hun er så sterk i bønn, det nytter vel ikke om
jeg ber, mine bønner er for svake. Men hvem
var det Paulus skrev til? Mange av de som fikk
disse brevene var nyfrelste kristne som ba sine
ufullkomne bønner, men som Paulus oppmuntrer
til å skape forandring gjennom bønn. Og han sier
i vers 2 at effekten av disse bønnene ville være
et godt samfunn som er preget av «gudsfrykt og
verdighet i alt». I Rom 8,26 sier Paulus noe som
mange av oss kan kjenne på i bønn, sin svakhet
og hvordan be effektivt og rett når du ber. Svaret
på den svakhet vi kjenner i vårt bønneliv er den
Hellige Ånds hjelp. Ånden kommer oss til hjelp,
og i tillegg så ber Ånden selv for oss. Der ligger
styrken og kraften i vår bønn. Når du ber kan du
visualisere og tenke deg selv inn i regjerningen,
kanskje kan du ha medlemmene i regjeringen
printet ut med navn og bilde liggende i din Bibel
og så kan du tenke, nå tar jeg min bønne-plass i
denne regjeringen. «Bønneministeren» som de

/ UNDERVISNING

egentlig skulle hatt med i regjeringen kan jo
være deg! Og så ber du konkret for hver enkelt
av de som sitter der. Forbønner, påkallelser,
velsignelse, takk, er alle kraftfulle sider av vår
bønn som vi kan bruke for vårt land og våre
ledere framover.
ENIG BØNN SAMMEN MED ANDRE
ER KRAFTFULL
Matt.18,18 «Alt dere binder på Jorden skal
være bundet i himmelen, og alt dere løser
på jorden skal være løst i himmelen.» Her
snakker Jesus om å løse og binde, mange har
spurt meg hva er løser og bindermakten?
Er det noe som enkelte er gitt? Oppe
i nord snakker man for eksempel om
håndspåleggere som stopper blod og tar
bort smerter. Har de løsermakten som det
her snakkes om? Men i vers 19 tar Jesus oss
med til bønnefelleskapet som et sted der
vi løser og binder gjennom enhetlig bønn.
«Dette sier jeg dere: Dersom to av dere
her på jorden blir enige om å be om noe,
hva det enn er, skal dere få det av min far i
Himmelen». For et kraftfullt løfte Jesus har
gitt oss her! Vil du bruke dette løftet aktivt
for vårt folk og land nå? Jesus sier HVA DET
ENN ER. Altså det å be for våre ledere er en
viktig bønneoppgave som Gud har gitt oss.

Det står at Gud bøyer kongens hjerte som
vannbekker. Ordspråkene 21,1. Hvorfor skulle
ikke da vår bønn være med å hjelpe våre
ledere til å tenke Guds gode tanker for vårt
folk og vår nasjon? Dette ber vi om i denne
tiden, og er vi mange nok som er enige i bønn
vil Gud lede våre ledere til å gjøre det som er
til velsignelse for land og folk.
POLITIKERE SKAPER INGEN
VEKKELSE
En ting som er klinkende klart når vi ber
er at den Åndelige forandringen i vårt land
kommer ikke gjennom våre folkevalgte. De
kan med sine avgjørelser gi oss et bedre
eller dårligere samfunn og leve i. Men vår
viktigste bønn er fortsatt å be om vekkelse
over landet vårt der folkets hjerter blir
forandret. Vekkelses-bønnen er kanskje den
viktigste bønn vi kan be. Rom.8,29b-30 sier
La dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser
og tegn og under ved navnet til Jesus din
hellige tjener. Etter denne bønnen møter vi
noe av det sterkeste vekkelsesavsnitt i det nye
testamentet. Så la oss da frimodig be denne
vekkelsesbønnen inn i vårt land og folk
denne tiden.

Av Ha a kon Fa g er v i k
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Bønnesenterets
forbønnstelefon
er mye brukt!
Bønnetelefonen er en av flere viktige tjenester
ved Nordic Harvest Mission og har vært i
funksjon og til velsignelse over mange år.
Gjennom Bønnetelefonen kan mennesker nå
oss hverdager mellom kl. 1000-1300, og der
vil man treffe på en person som har erfaring
med forbønnstjeneste. Per i dag er det 5
personer som betjener telefontjenesten: Tordis,
Kjersti, Heidi, Rolf og Egil.
Flere av dem som ringer inn, ønsker å ha en litt
mer personlig samtale. Covid 19-pandemien
har resultert i at mange har sittet mye i
ensomhet, og flere av innringerne opplyser at
kontakten med Bønnesenteret er den eneste
form for kontakt de har i løpet av uka. Alle
samtaler er taushetsbelagt, og man kan være
helt trygg på at konfidensielle opplysninger
ikke blir snakket om. Flere ønsker å bli bedt
for over telefonen, og vi opplever det som
Guds nåde å kunne betjene mennesker på
denne måten. Andre igjen ønsker kun å
Kjersti, Tordis, Egil, Heidi og Rolf
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«FOR GUD ER INGEN TING UMULIG,
OG ALT ER MULIG FOR DEN SOM TROR.»
formidle et bønnebegjær, dette noteres ned og
anonymiseres og skrives deretter ut i form av
en bønnelapp.
I tillegg til direkte kontakt med en person
på Bønnetelefonen, kan man også sende
inn bønnebegjær via e-post (forbonn@
nordicmission.org), eller ved å legge igjen
beskjed på telefonsvarer (tlf. 74095151). Alle
bønnebegjærene anonymiseres, samles og
tas med på morgenbønnemøtet påfølgende
dag. Der blir samtlige bønnebegjær bedt
for og velsignet, og deretter lagt over i en
kurv og bedt for kommende uker. I kurven
ligger det nå mange hundre bønnebegjær
som daglig bes for og velsignes. På denne
måten blir Bønnetelefonen noe som
hele bønnefellesskapet ved Nordic tar
del i. På morgenbønnemøtet deles også
tilbakemeldinger fra mennesker som er blitt
bedt for og helbredet, til glede og oppmuntring
for hele bønnefellesskapet. All ære til Gud.

En av medarbeiderne på bønnetelefonen er
Tordis. Hun har vært med siden 2017, og kan
fortelle at mange ringer inn bønnebegjær
og uttrykker takknemlighet for denne
muligheten. Tordis er selv takknemlig for å
kunne ta imot bønnebegjær og ha samtaler
med mennesker med ulike behov. Som hun
selv sier: «Bønnetelefonen er en Gud-gitt tjeneste
og redskap, og det er en velsignelse og nåde å få
være med i tjenesten for den levende Gud. »
Behovene er ulike, men kan samles inn i
følgende hovedkategorier: fysiske, psykiske
og sosiale utfordringer og plager, relasjonelle
utfordringer mellom ektepar og innad i
familien, økonomiske problemer, jobbrelaterte
utfordringer og ulike behov knyttet til livet
generelt. Et motto blant oss som betjener
Bønnetelefonen er at ikke noe problem eller
utfordring er for stort eller for lite for Gud.
Guds Ord sier at «For Gud er ingen ting
umulig, og alt er mulig for den som tror.» Det

holder vi fast på, og vi gleder oss over stadig
flere tilbakemeldinger om Guds inngripen i
enkeltpersoners- og familiers liv og helse. Gud
er trofast og full av nåde og barmhjertighet.
Så hvis du selv har, eller kjenner noen som
trenger forbønn, ring oss eller kontakt
oss via e-post eller legg igjen beskjed på
telefonsvareren.

«Sannelig, våre sykdommer tok han, våre
smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått
av Gud og plaget. Men han ble såret for våre
overtredelser, knust for våre synder. Straffen lå på
ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.»
Jes. 53, 4-5

Av E gi l
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Bønn ved korset i Grense Jakobselv
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/ KIRKENES

Bønneskole i Kirkenes
SUZETTE HATINGH KUNNE IKKE
KOMME, MEN GUD KUNNE OG HAN
KOM!
Jeg må jo innrømme at vi var rimelig
umiddelbart ute av oss en stund når vi fikk
høre at Zuzette Hatting ikke kunne komme til
Bønneskolen vår i Kirkenes. Det begynte for
alvor å nærme seg når beskjeden kom. Men
vi fikk alle en samstemmig overbevisning om
at vi ikke skulle avlyse likevel. Vi samtalte om
hvem vi kunne invitere og talelisten kom raskt
på plass.
Alle vi spurte, ville komme. Nå når skolen er
over og allle inntrykkene sitter ferskt i blodet
bobler jeg over av begeistring. Gud kom! Han
var tilstede med en mektig atmosfære av
tro, håp, mot, kraft og kjærlighet. Til og med

hotellets arbeidere kommenterte det. En av
arbeiderne som hadde vært hotellvert i mange
år på et hotell i en større by kommenterte
at han aldri hadde vært med på en slik
konferanse. Han takket for god musikk og
fantastisk atmosfære.
I tillegg til talerne hadde vi ogspå besøk fra en
gruppe fra Jesus Church. For en velsignelse!
Maken til herølig blanding av tjenersinn og
frimodig Jesusbegeistring skal man lete lenge
etter. De fikk være med på å be med flere
ungdommer til frelse i løpet av disse dagene.
Gunvald Eikeland og Steinar Setermo har
fått Kirkenes lagt på sitt hjerte. Deres iver har
smittet resten av gjengen på bønnesenteret.
Det er sterkt å få være med på en reise der

Gud så ettertrykkelig bekrefter det han har
lagt ned i sine tjenere. Denne skolen ble en
slik bekreftelse. Uansett hvem av lærerne
som åpnet munnen fløt det friske og levende
budskap ut. Jeg tror nesten ikke jeg har
opplevd maken. Gud kommer til å gjøre noe
nytt i Kirkenes. Han kommer til å gjøre noe
nytt i Finnmark. Jeg er overbevist!

L ei f J

‹‹ ...EN MEKTIG
ATMOSFÆR E AV TR O,
HÅP, MOT, KR AFT OG
KJÆR LIGHET... ››

›››
11

Fantastisk å få oppleve bønneskole i Kirkenes
Bønnene som steg opp over byen vår har jeg tro for
skal skape noe nytt for oss alle. Vitnesbyrdene og
undervisningen av Guds ord ble stort for oss som lever
i en ørken åndelig sett. Lovsangen som fylte lokalet
skapte en utrolig atmosfære og Gudsnærvær som var
bare så ufattelig STORT. Sitter igjen med en glede,
ydmykhet og forventning om hva som kommer til å
skje videre»
Tove Norheim, Kirkenes

Jeg kjenner på en stor takknemlighet i
hjertet over at bønneskolen ble lagt til
Kirkenes denne gangen. Vi ligger litt i
bakleksa her i Kirkenes og det var godt å se
så mange samlet her hos oss. Godt å se og
kjenne Guds nærværet og være samlet som
søsken Herren Velkommen tilbake!
Sissel Nora Erlandsen, Kirkenes
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Bønn forandrer alt. Det er med stor
takknemlighet jeg ser tilbake på dagene på
Bønneskolen i Kirkenes 10-12. september.
Jeg hadde rimelig høye forventinger
til nivået på undervisning og til selve
bønnesamlingene. Men denne gangen må
jeg si jeg fikk mer enn forventet. Det var
noe profetisk og historisk over dagene
i Kirkenes. Ser med spenning frem til
det som videre skjer i landsdelen og i
Bønneskolen fremover.
Jan Nestvold,
Daglig leder IBRA Media Norge

Flott Konferanse. Virkelig til oppbyggelse.
Gode møter og bønn og kom fornyet fra
kirkenes. Godt vi har bønnesenteret i
Levanger som virkelig står på for Sjefen
over alle. Må dere bli rikt velsignet!
Tommy Hansen, Vardø
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En oppdatering fra misjonsarbeidet vårt!
Nordic Mission er så heldige å ha venner og medarbeidere flere steder i verden. Det er et bredt spekter
av ulike misjonsfelt, menigheter og enkeltpersoner. Noen hører til Nordic Mission sine baser, og andre
er venner som vi støtter i det de står i. Fellesnevneren er alltid Jesus. Det er så fantastisk å få stå med
alle de i tjeneste, be for de, støtte de og heie fram det de utretter sammen med Gud! Gjerne husk på
Ukraina, Filippinene, Zambia, Latvia og Israel i bønn!
STEBNYK, UKRAINA
I Stebnyk i Ukraina har vi i flere år
støttet de to evangelistene Vasily og
David som hører til menigheten ‘’Gode
nyheter’’ der vår gode venn Vladimir
Kuzmych er pastor.

Evangelist David i aksjon
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Menigheten har et utbredt arbeid
på mange forskjellige plan der
evangelisering er en sentral bit i alt de
gjør. De holder møter og bønnemøter,
har arbeid med handikappede
mennesker, drar på hjemmebesøk, de
evangeliserer på sykehus, i fengsel, på
gater og i forskjellige landsbyer. De
har også arbeid rettet mot barn og
ungdom. Jeg har selv vært i menigheten
deres og vært med på det utadrettede

arbeidet på en misjonstur for noen år
tilbake. Det er helt nydelig hvordan de
møter mennesker akkurat der de er og
formidler Jesus. Ikke bare i ord, men i
handling og ekte nestekjærlighet. Man
merker at disse kristne har fått erfare
Jesus og ønsker å gi Ham videre. - At de
er drevet av kjærligheten til Ham.

a v Hel en a Bra s eth
Her er en hilsen fra evangelistene David
og Vasily:
‘’Vi takker Gud for våre kjære brødre
og søstre i Norge og vi gleder oss over
at ingenting kan skille oss og dere fra
Guds kjærlighet.

De siste månedene har Gud som alltid
vist seg trofast og god.
Vi opplevde at Guds herlighet fulgte oss
da vi arrangerte ungdomsleiren som
vi kalte "Guds ild" der 61 ungdommer
deltok.
50% av ungdommene var ikke-troende
som ikke tilhører kirken vår.
Vi hadde dramastykker og
underholdning og erfarte hvordan
Den Hellige Ånds spesielle atmosfære
virket under gudstjenestene. Det var
fantastisk å se hvordan Gud rørte ved
hjertene deres.
12 ungdommer omvendte seg og i dag

Barna fikk erfare Gud

Evangelist Vasyl til venstre i bildet og pastor Vladimir til høyre

deltar fire av de nyfrelste på møtene i
menigheten vår. Vi har ungdomsmøte
hver lørdag i menigheten. Vi ber
sammen, har lovsang og tilbedelse,
er sosiale sammen og ser på film. Vi
opplever at det er en nyttig tid der unge
mennesker får bli kjent med Gud.

høy sikkerhet i byen Izyaslav, hvor
flere innsatte er kristne. Etter et langt
opphold uten mulighet for besøk
grunnet Сovid -restriksjoner, fikk vi
endelig lov til å holde et møte igjen.
Våre brødre i fengsel trenger Guds ord
helt spesielt!

Vi hadde også en barneleir med barn fra
kirka vår med besøkende barn fra Øst
-Ukraina der barna fikk erfare Gud!

En fantastisk ting vi også gjorde
sammen som menighet i sommer var
en ekskursjon til Hoverla-fjellet, det
høyeste fjellet i Ukraina. 28 voksne og
7 barn ble med på turen. Og på den
høyeste fjelltoppen ba vi for Ukraina!

I juli holdt vi dåp, og 4 mennesker
inngikk en pakt med Gud. Det er en
sånn rik glede når nye mennesker blir
en del av menigheten vår!
I august besøkte vi et fengsel med

Det var også ufrelste mennesker fra
byen vår som deltok på turen som vi
fikk be og forkynne om Jesus til. Dette

var en god mulighet til å bygge nærmere
vennskap med dem.
Søndagsskolen vår hadde høstoppstart
i september, og vi velsignet barna før de
skulle begynne på et nytt skoleår.
Vi takker virkelig Gud for dere i Nordic
Harvest Mission og for vennskapet og
kjærligheten vi har til hverandre.
Takk for deres økonomiske støtte og
bønnene dere ber for oss.
Må helse og Guds beskyttelse være over
dere alle. Amen. Med kjærlighet,

‹‹MAN MERKER
AT DISSE
KRISTNE HAR
FÅTT ERFARE
JESUS OG
ØNSKER Å GI
HAM VIDERE ››

D a v i d og Va si ly
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Slik så det ut på barnehjemmets eiendom, morgenen etter tyfonen

ZAMBIA
Arbeidet vårt i Zambia fortsetter!
Pastor Benjamin hilser og sier at de er
så takknemlige for bønnestøtten og
den økonomiske støtten det siste året.
Smitten av Covid-19 går stadig nedover
i området, og de har vært istand til å
ha mye aktivitet i menigheten de siste
månedene.
Det har vært en plan over lengre tid og
avholde et dataferdighetskurs for unge
mennesker i området, som igjen kan
sikre arbeid på sikt. Grunnet Covidrestriksjoner har dette blitt satt på
vent, og andre kurs som er mulig å
gjennomføre utendørs har blitt avholdt.
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Det har blitt avholdt kurs for unge
mennesker innen catering og matlaging
og akkurat nå har de et prosjekt der de
lærer å utvinne gull fra jorda. De fleste
som deltar på kurset er ikke-kristne, og
det er derfor en god mulighet til å vitne
om Jesus mens arbeidet pågår.
De har besøkt andre kirker og fått
bygge nye relasjoner, de har bygd opp
igjen det kirkebygget som kollapset
etter en sterk storm, de har kjøpt en
ny vanntank, byttet ut en generator og
reparert menighetens bil som hadde
vært utsatt for en trafikkulykke. Med
andre ord, er det stadig aktivitet!
HERNANI, FILIPPINENE:

Utdeling av hjelpemidler

I Filippinene er tyfonsesongen igang og
6.september på kveldstid herjet ‘Jolina’
i Hernani.
Sosialarbeideren vår Jhoanna skriver at
det var en veldig sterk vind og et kraftig
regnfall i rundt 5 timer. Heldigvis var
det ikke den sterkeste graden av tyfon
og ingen menneskeliv gikk tapt. Trær,
jordbruk og infrastruktur ble derimot
rammet og det ble rapportert 746
familier som var berørt av skadene
tyfonen lagde i landsbyene rundt
omkring.
Operation Blessing er en ideell,
humanitær hjelpeorganisasjon
som er dedikert til å demonstrere
Guds kjærlighet gjennom handling

og nødhjelp. De samarbeidet med
Nordic Harvest Bible Community
med katastrofehjelp og utdeling av
viktige varer til familier i nød. Rett
etter tyfonen hadde de en tredagers
distribusjon der de også delte
evangeliet.
Kirkens seniorpastor sammen med
lederne Bobby & Linda Arguelles
og Romeo Autor Jr. Sto i bresjen. De
vil også ha en senere oppfølging av
familiene som mottok hjelp.
Nordic Harvest sin base og barnehjem
ble spart for skader, men dagen etter
hadde de opprydding av falne trær og
annet på eiendommen.

/MISJONS
VITNESBYRD AV
ROMEO AUTOR
JR:
Har du noen gang
sett deg selv i
speilet og lurt på
om du en dag kan
komme deg ut av
fattigdom?
Mitt navn er Romeo Autor, Jr.
fra Hernani, Østre Samar.
Nylig besøkte vi en fattig familie i
Quinapondan og jeg ble dypt beveget
av medlidenhet da ikke kunnet følge
med på undervisningen som er på en
digital plattform nå under pandemien.
De har ikke hatt økonomi til å kjøpe det
tekniske utstyret de trenger, før nå da de
mottok telefoner av oss.
Jeg husker fremdeles hvordan livet
mitt var for 17 år siden, da jeg selv
var i samme situasjon. På deres alder
gikk jeg på skole, men hadde ikke
kommet lengre enn i tredje klasse

på barneskolen. Jeg var et lett offer
for latterliggjøring og mobbing. Jeg
hadde frykt og tvil på om jeg i det hele
tatt kunne være istand til å fullføre
høyskolen, siden jeg ble født fattig.
Livet mitt var låst i en syklus av
fattigdom. Mine besteforeldre og
foreldre var fattige, av den type
fattigdom som er så stor at det ikke går
an å bryte ut av uten hjelp utenifra.
Og lovet være vår Herre Jesu Gud og
far, for denne eksterne inngripen kom
gjennom familien vår i Norge ledet av
vår grunnlegger ‘’Lolo’’ (bestefar) Håkon
Fagervik sammen med pastor Noli og
pastor Joan.
På NHBC (Nordic Harvest Bibel
institutt) gikk min drøm om å fullføre
høyere utdanning i oppfyllelse. Enda
bedre! -Min drøm om å gifte meg med
en karrierekvinne kom godt med;
Jhoanna.
Og en annen av mine villeste, mest
fantastiske drømmer gikk i oppfyllelse!

Å få reise til utlandet og besøke Norge.
Min drøm om å bryte fri fra fattigdom
ble en realitet! Det er som å komme seg
ut av Egypt og nå leve i det lovede land!
Fordi vi nå lever i en veldig kristisk
motgangstid, trenger verden rundt
oss ledere- Ledere som kan hjelpe
til med å løse problemer. Gjennom
Nordic Harvest starter vi i hjemmene til
mennesker, ettersom covid restriksjoner
pålegger så mange å forbli i hjemmene
sine.
Hvis man ser på meg utvendig, har
jeg kanskje ikke alt på plass. Men på
innsiden har jeg fått alt jeg trenger for
å forandre på situasjonen til iallefall én
familie som lider under fattigdom blant
Winaray-folket.
Under denne pandemien er det veldig
fristende for meg å leve med et mål om
og en dag ha mer penger, eiendeler og
framgang. Men min virkelige hjertesak
er å se familier frigjort fra fattigdom. At
alle skal få ha de samme mulighetene.

‹‹ MIN DRØM OM Å BRYTE FRI FRA FATTIGDOM BLE EN REALITET! DET ER SOM
Å KOMME SEG UT AV EGYPT OG NÅ LEVE I DET LOVEDE LAND! ››
17

Fargerikt lovsangsteam

Fantastisk å få være med å vie Sofia og Mathias

Norge + Ukraina = sant
Han sang og sang!
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/ UKRAINA

Norge + Ukraina = Sant
Så kommer vi bare enda nærmere hverandre,
Ukraina og Norge! Å få være med å vie Mathias
Rein og Sofia Nartofska var en sterk opplevelse.
Ikke bare er Sofia datter av pastor Yura og
Lena i Zhmerinka, men Mathias kommer fra
vår bibelskole og de ble kjent på en av våre
misjonsturer. I tillegg foregikk vielsen på
marken utenfor bønnesenteret i Olegseivika.
Det var rett og slett både sterkt og rørende å
være med på! For et par og for noen herlige
familier!
FANTASTISK Å KUNNE MØTES IGJEN!
Endelig kunne vi møte våre gode venner i
Zhemerinka. Arbeidet bare vokser og vokser og
stadig nye mennesker bli lagt til menigheten.
Ikke minst er arbeidet blant sigøynerne
voksende. Mellom møtene på søndag begynte
en av dem plutselig bare å synge. Han sang
og sang. Pastor Yura lente seg over meg og sa:
«Arbeidet blant sigøynerne kan virkelig være
krevende, men denne mannen og familien hans
er ¨virkelig blitt frelst». Før drev de med bl.a.
spådomskunst og fikk levebrødet sitt ut av det.
Nå har de lagt fra seg alt dette og har egentlig
ingenting å leve av. Jeg har tatt han med på
forskjellige arbeidsprosjekter, men han kan
egentlig ikke jobbe, men har en sterk trang til å

lære! Gud griper dypt i i menneskers liv.
Menigheten lever virkelig i den brede betydning
av vekkelse. Masse glede og masse arbeid.
ELDRESENTERET
Hverken Jura eller Oleg som holder tak i
prosjektet om å utvide eldresenteret vårt
ligger på latsiden. De kom over brukte
fundamentblokker og fikk kjøpt dem til
brøkdelen av hva nye koster. Planen er at de nå
skal grave å få ferdig kjelleretasjen før frosten
kommer, slik at fundamentet kan få satt seg
skikkelig.
Å besøke eldresenteret er alltid en stor
velsignelse. Man blir både kysset på hånden
og hilst med smil og glede. Det ber fantastisk
å se eldre bli så godt tatt vare på. Det er en
velsignelse for et land at de eldre blir hedret.
BØNNESENTERET
Bønnesenteret får mye besøk fra mange
menigheter rundt om i landet. Folk liker seg
veldig godt i Olegsevika. I tillegg er dette blitt
en inntektskilde som gjør at de kan sakte men
sikkert investere mer i arbeidet. Ønsket deres
nå er at de kan få bygget en stor møtesal med
kafeteria og kjøkken slik at de i enda større grad

kan huse menigheter som ønsker å samles for
å søke Gud sammen. Jeg er veldig begeistret
for den tanken av flere grunner. Både vil det
gjøre at de får være med på å velsigne enda flere
menigheter med bønnens ånd og atmosfære, og
i tillegg vil det danne en bedre bunnøkonomi
for arbeidet som drives der ute. Ethvert
misjonsarbeid må jo ha som mål å skape
økonomisk uavhengighet slik at arbeidet kan
stå på egne ben uten misjonstilskudd.
BILDET AV
YURA PÅ
TORGET I
ZHMERINKA
Arbeidet som
menigheten Håpets
kilde med Pastor
Yura får stå i spissen
for blir lagt merke til.
Nå har pastoren blitt
hedret med bildet
plassert blant byens
store skikkelser på
torget i Zhmerinka.
Jura selv sier: «Dette
er bra! Menighetens
navn står der og
Jesus blir hedret!

a v L ei f J
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GUD SVARER BØNN!
S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Glad mor forteller at datteren fikk den studieplassen
hun ønsket seg etter forbønn!

Kvinne har fått tilbake naturlig søvnrytme etter
forbønn for søvn problemer

Person takker for forbønn etter
å ha blitt frisk fra en langvarig
bakterieinfeksjon
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ØNSKER DU FORBØNN?
 74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org
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 www.nordicmission.org
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Sy n g en ny s a n g for Her ren ! Kom
å bli m e d p å 4 2 t m e d ti l b e d el s e
p å b øn n e s ent eret i L eva n g er 5 -7
n ov. Her v i l d et være g o d ti d ti l å
si tt e v e d Je su føtt er og s øke Ha n s
a n si kt.
Vi o p p l ev er d et er en ti d d er
G u d v ekker o p p ti l b e d ere ti l å
ti l b e i å n d og s a n n h et og k a l l er
p å m en n e sker ti l å l ev e et liv i
ti l b e d el s e ti l Ha m . Vel kom m en ti l
en h el g s a m m en m e d Je su s !
- Ma ren S k a r psn o
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