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Gud Svarer Bønn!

Den fantastiske gode Hellige Ånd
Noe av det beste jeg har opplevd er
knyttet til erfaringer der Den Hellige
Ånd har fylt og totalt preget meg og
mennesker jeg var sammen med. En gang
lå vi i 8 timer «innfor Gud» på gulvet i en
ungdomssal. Tyngden av Guds herlighet
var så sterk at vi i den første tiden ikke
klarte å reise oss. Etter hvert var det mer
at vi ikke ville av redsel for at vi skulle gå
glipp av noe. Dette var en bønnesamling
og Guds Ånd kom over en av lederne så
han ble stående helt urørlig i flere timer.
Mennesker som hadde ansvar for å lede
de neste samlingene kom utenfra for å
overta og noen ropte opp i ansiktet hans
at han måtte flytte seg. Jeg snakket med
han etterpå og han hadde ikke fått med
seg noe av det. Han var helt oppslukt i
Guds herlighet. Jeg husker at da jeg gikk
ut i byen den kvelden var jeg så overveldet
av Guds kjærlighet at jeg hadde lyst til
å omfavne alt og alle. Alt var vakkert!
Til og med lyktestolpene ble utsatt for
min beundring og takknemlighet for at
de stod der og lyste og skapte trygghet
for folk. Når jeg en periode arbeidet
med rusmisbrukere i Oslo, husker jeg
en av våre beboere sa. Når jeg møtte
Jesus og Gud som Pappa ble alt så
vakkert og verdifullt. Til og med duene
i slottsparken som jeg hadde sparket til
tidligere ble vakre. Dette er noe som jeg
har lagt merke til hver gang Den Hellige
Ånd får dominans. Han skaper harmoni,
skjønnhet og fred.

Den Hellige Ånd skaper ikke splittelse
mellom det skapte og det åndelige.
Tvert om. Det skapte får en slik glans
og betydning som det var ment å ha.
Kanskje gir Han en forsmak på det
Paulus skriver om i Romerbrevet at det
skapte venter med lengsel på at Guds
barn skal åpenbares i herlighet. Den
Hellige Ånd gjør oss ikke til åndelige
mennesker, Han gjør oss til Åndens
mennesker. Han fyller ikke og utvikler
ikke bare vår ånd, men Han helliger
oss helt igjennom. Han gjør min ånd
Åndelig, Han gjør min sjel Åndelig. Han
gjør det slik at også min dødelige kropp
bli dominert av Ånden, slik at både ånd,
sjel og kropp blir bevart uskadd inntil
Jesu Kristi dag. Kristendommen er ikke
i nærheten av på fremme en åndelighet
som slukker livstørsten og ser på det
skapte som noe fordervet og ondt. Den
Hellige Ånd gjør at vi gleder oss enda mer
over solnedgangen, naturen, en god film
sammen med venner, eller over å se gode
sportsprestasjoner.. Han hjelper oss til å
se og å legge vinn på på alt som er sant
og edelt, rett og rent, alt som er verdt å
elske og akte, alt som er til glede og alt
som fortjener ros i den verden vi lever.
Samtidig viser den Hellige Ånd oss Guds
skjønnhet på en slik måte at ingenting
av gleden og storheten av det skapte kan
sammenlignes med den herligheten som
stråler ut fra Ham. Lengselen etter å være
med Ham vokser uten at det tar fra oss

gleden over hverdagens velsignelser.
Den Hellige Ånd gjør oss til brennende,
levende og lidenskapelige mennesker,
men mest av alt gjør han oss til en fredens
boliger. Veien kan være kort fra å leve et
liv der Han hele tiden er kilden til denne
brannen og lidenskapen til at det utvikler
seg forventningspress og krav fra oss selv
eller omgivelsene. Det kan gjenkjennes
ved at man mister det viktigste, nemlig
freden. Da kan vi plages med tanker
som: «Har jeg vitnet nok? Har jeg bedt
nok? Har jeg søkt Gud nok? Er jeg alltid
i tjeneste? Kan jeg sitte på en buss og
et fly og bare slappe av uten å tenke på
alle menneskene som går fortapt?» Om
jeg er kommet dit at jeg tenker slik, har
jeg sannsynligvis begynt å drikke av en
annen kilde enn Den Gode Hellige Ånds.
Det kommer før eller senere til å slite meg
ut. Om vi er kommet dit handler det ikke
om å ta seg sammen, men å vende tilbake
til kilden av fred. Som en oljelampe
brenner uanstrengt når den har olje,
tilfører Den Hellige Ånd alt som tjener
til liv og Gudsfrykt helt prestasjonsløst.
Lengselen og brannen etter å leve helt for
Gud kommer automatisk.

/ LEDER
hverdagslige ting eller står fremfor tusen
og skal forkynne evangeliet. Jeg har
opplevd begge deler. Jeg har vært så langt
nede at jeg verken klarte å be eller lese i
Bibelen. Jeg klarte ikke å svare en eneste
telefon. Den Hellige Ånd var en Far for
meg. Aldri et ord av fordømmelse eller at
«nå måtte jeg se å ta meg sammen!» Bare
ren og skjær omsorg! Jeg, som ikke er en
evangelist , har får stå fremfor tusener
av mennesker og forkynt evangeliet og
kjent tårene presse på når mennesker
har strømmet fram for å overgi sine liv
til Gud. Det er den samme Gode Hellige
Ånd som er på ferde igjen. Jeg kan ikke
klare å overbevise et eneste menneske
eller få under til å skje. Det er Han som
er i funksjon! . Den Hellige Ånd kan ta oss
langt både som enkeltpersoner og som
fellesskap om vi slipper Han til.
Jeg elsker å være i miljøer og sammen
med mennesker som har Den Hellige
Ånd som sin beste venn og nærmeste
rådgiver, nærmere
himmelen kommer
vikke på denne
siden.

Den Gode Hellige Ånd overtar aldri
styringen. Han dominerer ingen med
makt slik som f.eks demoner gjør. Han er
vår hjelper, trøster og talsmann. Han er
vår styrke om vi trenger hjelp til de minste
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Fine møteserier i Vinter
Siden siste Vekkelsesrapport har jeg vært på mange fine
møter rundt om i landet.

I Betesda Alta fikk vi være ned på dåpsmøte
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Denne gangen gikk turen til Lakselv
der vi landet for nesten to uker
med møter på forskjellige steder.
Vi begynte hos de frie i Børselv
og fortsatte til Hammerfest der
vi hadde møter i Artickirken og
Metodistkirken i byen. Det var så
fint å møte mange venner igjen og
få kjenne velsignelsen ved å møtes
med Guds folk på disse stedene.
Hammerfest er en viktig by og det er
en slik glede å treffe de kristne som
står trofast på der. Vi dro videre til
Lakselv Komagfjord, Kautokeino og
Alta. Gleden over å være i Finnmark
er stor og vi kjenner at vi elsker
vennene der oppe. Vi var et team
på 6 stykker denne gangen, så bare
det å plassere så mange er jo en hel
jobb. Men gjestfriheten der oppe
er helt fantastisk. At lederen for

Ukrainarbeidet vårt, pastor Yurii
Nartovsky fra Ukraina, kunne være
med var også en slik velsignelse.

Jeg hadde fullt program som var
satt opp for snart et år siden med
bønneuker i hele Januar. Men
på grunn av pandemien ble den
ene uka etter den andre avlyst.
En av arrangementene jeg skule
være med på var Troens Ord sin
bønnekonferanse i Haugesund. Den
ble avlyst og flyttet til en digital
konferanse på Visjon Norge der jeg
fikk være med som en av talerne.
Det var så fint med en sterk lovsang
og salvet forkynnelse. Mange
tilbakemeldinger har kommet om at
Gud har møtt mennesker hjemme
i stuene deres. Det var spesielt å

høre Lyla Granberg som hadde fått
et sterkt budskap fra Gud om en
oppvåkning i landet vårt. Vi merket
i det møtet at dette var en tiltale fra
himmelen inn i bønnekonferansen
vi hadde. Lyla som kommer fra
Happy Church på Filippinene er
en dame som har vært til stor
velsignelse i Nordic Mission sine
konferanser i mange år.

Etter slike konferanser og
møteserier så vokser troen på
vekkelse i landet vårt. Mange
mennesker er åpen for Gud, og
det som trengs aller mest nå er
arbeidere som kan ta inn høsten
for Himmelen. Markene er hvite til
høst, be for oss som virker og står på
i Guds rike nå at vi må få se mange
som kommer til Jesus i dette året.

Av Ha akon Fa g er v i k

/ HÅKONS REISER
Stor gjestfrihet hos Arne og Solbjørg i Kautokeino

Yurii og Svein Egil var til stor velsignelse på tur i
Finnmark

«... GUD HAR MØTT
MENNESKER HJEMME I
S TUE NE D E R E S. . . . . »

Yurii på kveitefiske m Leif Hendriksen, det ble
en kveite på 120 kg
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Troen på vekkelse
denne vekkelsen og Misjonsforbundet ba ham om
å reise til Vestlandet, mens Frank Mangs var i det
sentrale Østlandet. De to ble nære medarbeidere,
og vekkelsen brant i mange norske byer .
Frank Mangs 4000 manns telt på Majorstua flere
sommere på rad. Dette hadde stor betydning for
de steder som ble berørt.

i 3 måneder og flere hundre tok imot Jesus i de
møtene. Nye menigheter ble dannet, etablerte
menigheter fikk en sterk fornyelse og tilvekst av
mange nye medlemmer. Og troen på vekkelse
ble plantet i mange byer og bygder. Henry
opplevde vekkelse i Trondheim, Tromsø, Bergen,
Kristiansand, Stavanger, Bryne og Haugesund.
Det ble bl.a plantet menigheter i Kristiansand ,
Stavanger, på Bryne og i Haugesund.

Asbjørn vokste opp med vekkelse og forteller om
en kjærlig og god far.
Jeg har tatt en prat med min gode venn evangelist
Asbjørn Johansen. Kanskje en av de nålevende i
vårt land som har bedt med flest mennesker til
frelse. Asbjørn vokste opp i en av de sterkeste
vekkelsesperioden i vårt land i nyere tid. Hans
far Henry Johansen var uten tvil den norske
forkynneren som høstet inn mest sjeler for
himmelen på 1930-1940 tallet. Den finsksvenske
evangelisten Frank Mangs berørte Norge med
sin forkynnelse og man regner med at ca 100 000
nordmenn ble berørt. Henry ble tent i brann av
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Henry sto i sin første vekkelse som 20 åring rett
etter at han kom fra Misjonsforbundets bibelskole
i Asker. Vekkelsen startet i Rømskog på Østlandet
og fikk stor åndelig betydning for menigheten og
hele bygda.Det var ikke ett hus i Rømskog som
ikke var berørt. Og med det var Henry i gang
som evangelist i Norge. I Ålesund ble han i flere
måneder og de regnet med at bortimot 1000
mennesker ble berørt. Frank Mangs kom også
til byen og vekkelsen økte i intensitet og styrke.
Henry reiste videre til Krtistiansund der han ble

Da Henry kom til Kristiansand, var det ingen
Misjonsmenighet i byen. Men så braket vekkelsen
løs, hundrevis tok imot Jesus i møtene og Salem
Misjonsmenighet ble startet. I dag er denne
menigheten og menigheter som har sprunget
ut fra Salem, de som samler flest mennesker i
Kristiansandregionen. Bortimot 2000 mennesker
besøker misjonskirkene i ette området hver
søndag.
Rett etter møtene i Kristiansand ble Henry kjørt
til Stavanger der en bønnegruppe hadde bedt

/ UNDERVISNING

«BØNNE M Ø T E N E VA R F U L L E AV L I V O G E N T U S I A S M E DER MAN VIRKELIG BA
TI L G U D OG H OLD T V E K K E L S E S -ATM O S FÆR E N O PPE GJ E NNOM B ØNN»
han komme . Vekkelsen brøt igjennom på
en enormt sterk måte. Det ble dannet en
ny menighet i byen. De nyfrelste utgjorde
hovedtyngden av medlemmene i den nye
Misjonskirken i byen, de som tilhørte andre
menigheter, ble oppfordret til å ta med seg
vekkelsen til sin egen menighet.

Mens vekkelsen hadde pågått i lang tid i
Stavanger var det andre byer og steder som
lengtet etter vekkelse. De kalte på Henry om
å komme over til Haugesund og starte møter
der. Da fikk evangelisten med seg over 900
nyfrelste. De leide tre kystdampere til å frakte
folket over for å inspirere, og så begynte
vekkelsen også der. Dette er grunnlaget for
det som i dag er Misjonskirkene der.

Flere har fortalt meg om hvor viktig
bønnelivet var i disse vekkelsene. Alle
vekkelsene som Fran Mangs og Henry
Johansen opplevde, var sterkt preget
av bønn. Og ut fra vekkelsene kom det
sterke bønnefolk som holdt møtene og
evangelisten oppe i bønn. En som ble
knyttet til denne bønnetjenesten var den
amerikanske pastoren var bønnegeneralen
Armin Gesswein. Han fortalte om de sterke
bønnemøtene i Stavanger og Haugesund og
sa følgende: Ikke før jeg kom til SørKorea
møtte jeg slike bønnemøter som de vi hadde
i Stavanger og Haugesund. Bønnemøtene var
fulle av liv og entusiasme der man virkelig ba
til Gud og holdt vekkelses-atmosfæren oppe
gjennom bønn.

Asbjørn Johansen kjente tidlig på et
kall til evangelisttjeneste. Han tok først
teologiutdannelse på Lidingø i Sverige og
var etter det en tid i Chicago på Trinity
Theological Seminary. Samtidig var han aktiv
i den norske menigheten i Chicago der de fikk
be med mennesker til frelse. Han ble så kalt
til New York og den norske menigheten der
som ungdomspastor. Pastor Ingvar Andersen
hadde formiddagsgudstjenester, mens
Asbjørn var evangelist på kveldsmøtene.
Etter et halvt dro Asbjørn tilbake til Norge.

Da Asbjørn kom tilbake til Norge, kjente
han sterkt på kallet til å bli evangelist. Men
Misjonsforbundets ledelse ville at han skulle
starte som forstander i Trysil der det var
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/ UNDERVISNING

flere menigheter som ventet på en pastor. Litt
motvillig ble Asbjørn med på det og sier: da jeg
dro opp dit på grusveien mellom Elverum og
Trysil stoppet jeg bilen og bøyde mine knær inne i
skogen der jeg sa til Gud at om det blir 10 stykker
frelst denne første høsten så skal jeg fortsette i
Trysil. Det ble det jo, så jeg angrer at jeg ikke ba
om 30 i stedet, sa Asbjørn.

Det gode med de to årene i Trysil var at jeg fikk
prekenkondis. Der var det møter hver kveld fra
tirsdag til lørdag pluss tre møter hver søndag.
Jeg var 5 uker der oppe så fikk jeg reise hjem for
fridager i 4-5 dager og så var det 5 nye uker på.
Jeg opplevde en rik tid i Trysil som var viktig for
min videre tjeneste som evangelist og pastor
videre i livet.

Asbjørn forteller videre:
Etter Trysil begynte jeg å reise som riksevangelist
i Det norske Misjonsforbund og fikk be med
mennesker. Etter hver fant jeg ut at jeg måtte ha
med meg et team av sangere ,og Kjell Fjallsett og
Morten Kristensen ble da mitt første faste team.
Deretter ble det et år med Arnold Børud og Arild
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Rød, Begge disse teamen var svært viktige og
hadde stor kontaktbredde i ungdomsverdenen.
Og over alt ba vi med mennesker. Etter hvert
ble Kurt og Roland knyttet opp til meg som
evangelist. De var unike i stil og innhold. Vi fikk
oppleve vekkelse på mange steder. I Kristiansand
ble vi i 7 uker, i fellesmøtene i byen. I flere av disse
ukene deltok også sangduoen Birgitta Edstrøm og
Swante Bengtson. Hundrevis ble frelst.
I Stavanger holdt vi på i over tre måneder, der
talte jeg på 73 møter i strekk og Roland mente
det var over 400 som tok imot Jesus i disse
møtene. Vi besøkte skoler og hadde friluftsmøter
og proklamerte evangeliet over alt. I Stavanger
vokste ungdomskoret fra ca 20 til over 100.
Dette er bare noe av det Asbjørn kan fortelle om
vekkelsestidene, han er et oppkomme av gripende
og sterke historier der vekkelsen brøt igjennom
på sted etter sted.

Jeg har spurt mange om hva som
var hemmeligheten med Henry som
vekkelsesforkynner. Et av utsagnene var «Han
kunne male Jesus for folket». Et annet utsagn var
at han var en oppmuntrer, alltid så positiv selv om
han satte mennesker på valg. Slik har jeg opplevd

Asbjørn også, alltid positiv og oppmuntrende.
Og når jeg spør den gamle evangelisten om
han fortsatt tror på vekkelse så siterer han et
bibelsted og sier om det er noe Gud ikke kan så er
det å svikte og forlate oss. Gud må komme, han
kan ikke annet. Landet vårt er i behov av vekkelse
og Han må stå ved sine løfter.
Tenk hvor mange som roper til Gud om vekkelse
og det er klart vår Himmelske far hører dette og
vil svare på vår bønn.

Av Ha akon Fa g er v i k

G U D M Å KO M M E , H A N
K A N I K K E A N N E T.
L A N D E T VÅ R T E R I
B E H OV AV V E K K E L S E
O G H A N M Å S TÅ V E D
S I N E L Ø FT E R .

/ FILIPPINENE

En liten oppdatering fra noen av
studentene vi støtter i Østre Samar
Hei, jeg
heter Ahziza
Calvadores
Jeg er 21 år
gammel.
Jeg bor i landsbyen Padang i Hernani
på Østre Samar og tar en bachelor i
statsvitenskap på Eastern Samar State
University (ESSU) - Borongan Campus.
Jeg går nå 3.året.

”disippel”, og jeg prøver å vise henne
hvordan en kan bli en leder som kan
tjene andre. Jeg er også villig til å lære
mer for å bli en bedre leder enn jeg er
i dag. Gud har gitt meg en gave å tjene,
og jeg gjør det fordi jeg vil at folk skal
se Gud i meg. Jeg ønsker å hjelpe andre
mennesker til å ha et ekte forhold til
Gud og at de vil bli kjent med Jesus.
Jeg ønsker å bli mer lidenskapelig for
Gud og medfølende med mennesker
og gjøre det Gud vil at jeg skal gjøre for
dem.

Vi har en spesiell tid på universitetet
nå i denne tiden. Undervisningen er
fortsatt online og modulær, men oftest
online. I klassen vår driver vi mye
med rapportering og diskusjon. Mitt
personlige forhold til Gud gjør meg til
en bedre leder. Akkurat nå har jeg en

En av bønnenesvarene jeg fikk i år
2021, som jeg er så takknemlig for
overfor Gud, er at jeg møtte faren
min og snakket med ham gjennom en
videosamtale. Det var en oppfyllelse
av det jeg har lengtet etter i lang
tid. Ja, og det fikk meg til å føle meg

supervelsignet av Ham.
Be gjerne for familien min; be for
fortsatt enhet, gjenoppretting av
forhold til hverandre og til Gud.
•••••••••••••••••••••••••••

Hei, heter
Antonitte
Harlyn Alde.
Jeg er 20 år
gammel
Jeg bor i landsbyen Bacayawan Llorente E. Samar. Jeg tar Bachelor i Science
and Hospitality Management (BSHM),
og går nå 3. året. Jeg studerer på Eastern Samar State University- Borongan
Campus.

I studiet mitt er det noen ganger jeg
synes det var vanskelig, men takk
Gud for at jeg alltid kan søke lindring
og kunnskap hos ham, slik at jeg har
kommet meg til mitt 3. år. På samme
måte er jeg takknemlig for at jeg nå er
i god form. Jeg er ferdig med medisinen
min for tuberkulose.
Nå gjenvinner jeg lidenskapen min
for Gud. Jeg følte meg så nedkjølt i
forholdet mitt til Ham, men jeg visste
at han ikke ga meg opp. Hans ord
fortsetter å minne meg på og viste meg
den rette veien tilbake til ham, og nå er
min glede fullkommen.
Jeg takker Gud for at familien vår er
bundet sammen i kjærlighet og at vi
alle blir brukt av Gud for hans rike.

Kjersti, Tordis, Egil, Heidi og Rolf
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«.. . M I T T P E R S O N L I G E F O R H O LD TIL
GU D GJØR MEG T I L EN B ED R E LE DE R...»
Jeg føler meg så takknemlig overfor
alle studentstøtte-sponsorene i NHBC
(Nordic Harvest Bible Community).
Støtten jeg mottar brukes til mine
behov i studiene. Ønsker massevis av
velsignelser til dere og deres familier.
Hold deg trygg, vi elsker deg.
•••••••••••••••••••••••••••

Hei, mitt
navn er
Duran,
Bernardo Jr.,
Jeg er 29 år
gammel.
Jeg bor i Buenavista Manicani,
Guiuan, Eastern Samar. Jeg er akkurat
ferdig utdannet innen IT. Jeg har tatt
en Bachelor i informasjonsteknologi
(BIT) på Eastern Samar State
University (ESSU) -Guiuan Campus

Jeg vil gjerne uttrykke min dypeste
takknemlighet til Nordic Harvest
Mission sitt studentstøtteprogram, og
til alle sponsorer også. Dere har vært
medvirkende til at jeg nå er ferdig
utdannet! Uten deres sjenerøse støtte
tror jeg ikke jeg kunne ha fullført
studiene mine og kunne ta eksamen.
Igjen, takk Nordic Harvest Mission
for støtten og det store privilegiet som
dere ga meg.
•••••••••••••••••••••••••••

Hei, mitt
navn er Abal,
Cristy P.
Jeg er 19 år
gammel.
Jeg
bor
i
landsby nummer 8, Giporlos, Østre
Samar. Jeg holder på med å ta en

Bachelor of Science in Social Work
(BSSW) på Eastern Samar State
University (ESSU) – Borongan.
Jeg er ivrig etter å lære og jeg ønsker
å yte mitt beste på studiet mitt. Jeg
gjør mitt beste, men det er krevende.
Spesielt fordi vi er i en nettbasert
eller modulær læringsmodus nå i
”corona-tiden”. Jeg er nå en 2.års
høyskolestudent. Jeg bestod 2
semestre i løpet av første år på college,
og fikk gode karakterer. Konsekvent
deltar jeg aktivt i nettkursene våre og
lignende. Måtte Herren Gud gi meg
kunnskap og visdom, og fortsette å
veilede meg til å fullføre studiet mitt.
Jeg føler meg veldig velsignet over at
jeg er en av studentene som får støtte.
Jeg er takknemlig til dere sponsorer for
deres sjenerøse hjerte, dette inspirerte
meg virkelig til å studere hardere.
Igjen, tusen takk!

•••••••••••••••••••••••••••

Hei, jeg heter
Greg Rivas
Sabejon.
Jeg er 20 år
gammel.
Jeg bor i landsbyen Padang, Hernani
E. Samar. Jeg tar Bachelor of Science
in Computer Engineering, på Eastern
Samar State University i Borongan.
Klassene våre holdes fortsatt online.
Vi møtes på nett via Google Meet og
Zoom. Vi sender inn arbeidene våre på
Google Classroom, og tar eksamener
med Google Forms. Heldigvis kan jeg
nå være med i timene uten at det blir
signalavbrudd på nettet, fordi jeg nå
kan bruke en høyere datatilkobling og

«... UTEN DERES SJENERØSE STØTTE TROR JEG
IKKE JEG KUNNE HA FULLFØRT STUDIENE MINE
OG KUNNE TA EKSAMEN...»
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/ FILIPPINENE
«.. . J E G S N A K K E R N Å M E D T O UNGE MENNESKER
FO R Å L E D E D EM T I L J ES U S K R IS TUS...»
få en bedre internettforbindelse.
Oppgraderingen
ble
muliggjort
gjennom støtten jeg fikk fra Nordic
Mission.
Midt i en global pandemi stopper ikke
min visjon om å vitne. Jeg snakker nå
med to unge mennesker for å lede
dem til Jesus Kristus og for å gjøre
dem til ledere for å bygge Guds rike.
Jeg er takknemlig fordi Gud har gitt
meg evner innen video-redigering og
filming, jeg oppdaget dette mens vi
var i hjemmekarantene på grunn av
pandemien. Jeg så på videoopplæringer
for å øve på gaven han har gitt meg.
26. august 2021 brant huset til min
biologiske far helt ned til aske. Selv om
det fikk meg til å føle meg så trist, er jeg
fortsatt takknemlig overfor Gud for at
han holdt dem trygge og at ingen ble
skadet.

Vær så snill å være med meg å be om
at jeg skal klare å fullføre hele dette
semesteret uten strykkarakter. For min
fars familie, ber jeg om full gjenvinning
av deres materielle tap i hendelsen.
Måtte Gud fortsette å beskytte dem
og velsigne dem. Måtte Guds plan for
familien min gå i oppfyllelse.
•••••••••••••••••••••••••••

Hei, jeg er
Jeany Rose
Abdon. Jeg er
23 år gammel.
Jeg bor i landsby nummer. 1, Gen.
MacArthur E. Samar. Jeg tar en Bachelor
i kroppsøving på Eastern Samar State
University, Maydolong Campus . Jeg
går nå 3. året.

I fjor fikk jeg tilfredsstillende
anmerkninger på karakterene mine
på studiet. All min innsats for å takle
utfordringene jeg møtte i denne
læringen på nett er verdt det, takk
Gud! Jeg er for tiden sekretær for
vår
studentcampusorganisasjon
ved
utdanningsavdelingen.
Mine
skriveferdigheter blir på mange måter
utfordret med den spesielle oppgaven.

familien min. Takk for all støtten jeg
har fått, og for å gjøre drømmene mine
til virkelighet!
Deres sjenerøsitet vil alltid bli husket.
Måtte Gud sørge for deres behov og
beskytte dere og deres familier. Godt
nytt år!

Med hensyn til helsen min, takker
jeg Gud for troen, for å tro på hans
helbredende kraft. Jeg er fri fra
ubehaget jeg hadde med øynene fordi
jeg brukte mye tid på å bruke mobilen
i studiene. Også fra smertene i venstre
kne som ofte oppstår hver gang jeg
danser i praksisen vår. Jeg ber om at alt
skal ordne seg. Vær gjerne med å be for
min bestemor. Hun er ikke helt frisk.
Min største drøm er å fullføre studiene
mine og bli lærer, og kunne hjelpe

«... HANS ORD FORTSETTER Å MINNE MEG PÅ OG VISTE
MEG DEN RETTE VEIEN TILBAKE TIL HAM, OG NÅ ER MIN
GLEDE FULLKOMMEN....»
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Å vise Guds kjærlighet
i praksis
Godt, velsignet nytt år fra Stebnyk,
Ukraina!

at Jesus elsker dem, ber for dem og
viser praktisk Hans kjærlighet.

Her er noen bilder som viser litt av
hva vi i menigheten har holdt på
med så langt i år.

Jeg ble spurt om å komme med Guds
ord, julesanger og noe godteri til
en gruppe med foreldreløse barn
som var på juleferie i Trukavets. Vi
kjøpte 63 sjokolader og dro av gårde.
Vi sang julesanger, vitnet om Jesus
og forkynte Guds ord. Vi hadde en
fin samtale med dem etterpå, og
de fleste barna ba frelsesbønn. En
av lærerne ville prate med meg, og
det endte med at hun også tok imot
Jesus i sitt hjerte. Samtidig ble hun
helbredet momentant for smerter i
beina.

Vi startet det nye året med
evangelisering og møte for fattige
mennesker i byen vår Stebnik. Vi har
etterhvert hatt mange fine møter,
fått be med mange til frelse og til
helbredelse, og har delt ut veldig
mye mat. Takket være dere i Nordic
har vi kjøpt inn lassevis med mat, og
lager matpakker. Vi har fått mange
sterke vitnesbyrd om at mennesker
har blitt frelst. Vi har også vært
i flere nabo-byer og landsbyer,
og oppe i fjellene. Vi har gjort og
opplevd det samme der. Vi vitner om

Hjertelig takk, kjære venner, at vi
kan gjøre dette sammen!

Av V l a dimir
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Han bor oppe i fjellene og har mistet begge
beina. Han spurte om vi kunne komme
å besøke ham, og det gjorde vi. Det er
25minutt å kjøre fra hovedveien. Vi sang og
vitnet om Jesus, og ba for ham.

Hjemme på besøkt hos ei dame som sitter i
rullestol, vi ba for henne og gav henne mat.
Fra landsbyen Oryv, der flere mennesker kom
og fikk høre Guds ord, og alle fikk matpakke.

Truskavets: Noen fikk vi komme inn til, andre
møtte oss ute. pga Coronasituasjonen.

På besøk hos ei dame på 31år som er lam fra
barndommen, og som må ha hjelp av mor til
alt. De har en vanskelig hjemmesituasjon

På besøk hos ei dame som hadde stort
behov for å snakke med oss. Vi snakket om
Jesus, ba for henne og gav henne mat.
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Vi arbeider også i
Drogobych, for sigøynerne
der. Vi inviterte dem
til menighetslokalet,
og mange fikk høre
om Jesus. Alle ba
frelsesbønn. Etterpå var
vi i sigøynerleiren og
hjalp de som ikke kom på
møtet. Til sammen delte vi
ut 40 matpakker der.
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Vi har hatt
evangelisering
på gata flere
ganger, der vi
setter opp telt
i sentrum. Vi
har vitnet for,
snakket med,
bedt for og
delt ut kristen
litteratur og
mat til mange
mennesker.

«VI VITNER

OM AT JESUS
ELSKER DEM,
BER FOR DEM
OG VISER
PRAKTISK HANS
KJÆ R L I G H E T. »

S ei ersra p p or t er f ra forb øn n stj en e st en

Kvinne ønsket å be frelsesbønn over telefon,
og Guds fred kom da vi ba.
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ØNSKER DU FORBØNN
74 09 51 51

forbonn@nordicmission.org

TA KONTAKT!
www.nordicmission.org

REISERUTE
Lofoten

Haakon Fagervik

Finnmark

Gunvald Eikeland

Bergen

Stavanger

Anders Skarpsno

Levanger

Haakon Fagervik

Filippinene

Arna

Krokstad

Lakselv

Haakon Fagervik

777789

Leif J

Leif J
Haakon Fagervik

Kontonr. 4534.28.12736
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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
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«OM NOEN
TØRSTER»

Vi vil invitere deg til en herlig
bønnekonferanse på Karalaks
Leirsted ved Lakselv. 17-20.Mars
2022. Karalaks ligger i vakre
omgivelser like utenfor Lakselv
i Finnmark, masse muligheter
til skigåing og aktivitet ellers i
snøen der oppe.
Samtidig får du med deg
sterk forkynnelse og lovsang,
og masse bønn. I denne
konferansen skal vi ikke bare

tale om bønn men vi skal bruke
mye tid i lovsang og bønn til
Gud, og til å be for hverandre.
Prisen som er satt for å være
med er helt utrolig lav, fra
torsdag til søndag kr.1400,- for
helpensjon ved overnatting i
dobbeltrom.
Nils Anders Bueng, Svein
Egil Fikstvedt, Gunvald
Eikeland og Håkon Fagervik

pluss lokale forkynnere blir
med på denne konferansen.
Da det er begrenset med
overnattingsplass på Karalaks
må du være rask til å melde
deg på for å sikre deg en
overnattingsplass der. Se
annonsen med påmeldingsinfo
ellers i dette bladet.
VELKOMMEN!!
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