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Erfarne fjellfolk
Man skal lytte til erfarne fjellfolk sies
det, de som kjenner stiene og landskapet
fordi de har vandret der hele livet. Jeg er
fasinert over mennesker som gir avkall
på en «hel verden» for å utforske en
annen. Det er ofte de som finner gull
der vi andre bare ser gråstein. Det er de
som knekker koder som gjør at vi har
både elektrisitet og telefon. Vi høster av
lidenskapen til oppdagelsesreisende og
forskere. Disse menneskene er som regel
drevet av nettopp lidenskap, ikke av
tvang eller press. Vi kan sitte i godstolen
å se på naturprogrammer der fotografen
får fanget på film selv de vareste og
mest sjeldne arter. De har lært seg å
ikke skremme bort øyeblikkene. Det har
kostet slit, økonomi, nattevåk og mye
venting.
Man blir nok ikke en
oppdagelsesreisende av å lese bøker om
dem. Man blir ikke en naturfotograf av
å se på naturprogrammer, men det kan
vekke en lidenskap som fører en ut av

godstolen og inn i pasjonens fantastiske
drivkraft. Da slukes bøker for å finne
nøkler og man blir sulten på å omgås
mennesker som bærer visdom. Sulten
på å få være med slike personer som
har lært seg å se tegnene på at noe stort
skjuler seg bak det som kan virke som en
ren trivialitet for et utrent øye.
Guds rikes skatter åpner seg ikke ved
hjelp av tvang eller press. I beste fall
kan vi presse oss selv til å falle totalt
sammen. Vi skjønner at det er like
umulig å få tak livet i Gud ved egen
anstrengelse som det er å anstrenge
seg til å bli forelsket. Pasjon må vekkes.
Hjertet må vekkes. Man kan ikke presse
seg til intimitet med noen, like lite som
man kan åpne en blomst med makt som
har lukket seg for natten. Man må vente
på lyset. Bibelen er full av skatter som
åpner seg for den som elsker og lengter,
men som bare blir gråstein og strev for
den som er pasjons løs.

Jeg takker Gud for mennesker som har
gitt avkall på en hel verden for å oppdage
skatter i Guds rike. Det finnes mange
av dem opp igjennom historien. Jesus
sier at det finnes mennesker som har
forsaket hele sitt liv for himmelrikets
skyld, mennesker som selger alt de
eier fordi de har oppdaget en skatt i
en åker. Vi har historiene til noen av
dem. Vi kan høste av deres dyrekjøpte
erfaringer å få del i skatter som ikke har
kostet oss mer enn prisen av en bok.
Vi gir ut en slik bok nå på vårt forlag;
Jeanne Guyons bok «Å erfare dybdene
i Jesus Kristus». Det er en klassiker fra
1685 som nå er oversatt til Norsk. Man
skal ikke lese mange setningene i denne
boken før man skjønner man holder en
gullgruve i hånda. Jeanne Guyon var en
oppdagelsesreisende som beskrev både
en skatt og kostnaden ved å få del i den.
Dette er ingen «tre steg til et sterkere
åndelig liv» bok, det er sannheter hentet
fra levd liv. Jeanne inviterer oss med inn
i denne spennende verden av Åndens

vare, nære og intime liv. Ettersom jeg
leser skjønner jeg hvor ofte jeg har gått
glipp av livet langs veien og skatter
skjult i gråstein. Jeannes lidenskap
påførte henne både lidelse og fengsel,
men perler ble skapt som vi kan høste.
Jeannes budskap er ikke til å misforstå:
Skatten blir ikke din ved å lese boken,
men ved å følge den smale stien den
beskriver. Skattene kan forbli i boken
når den igjen settes i hylla, eller magien
kan skje! - Pasjon vekkes og vi begynner
lidenskapelig å søke. Den som søker av
hele sitt hjerte skal finne!
Det er ingen tvil
om at vi kan leve
rikere liv med
Kristus dersom
vi lengter etter
mer av Ham.
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Leka kirke

En herlig gjeng fra Ukraina i Leka kirke

Så mange fine møter
rundt om i landet

De siste månedene har jeg fartet mye omkring på mange
steder, og Gud gjør under i folks liv, over alt.
Da jeg kom hjem fra en uke på
Filippinene dro jeg sammen med Are
Oljemark til en menighet i Elnesvågen
som, heter Norvestkirka. Jeg hadde en
flott møtehelg der mange fikk møte
Gud. Jeg elsker Guds folk og man blir
så glad i alle disse flotte kristne som
jobber og lever for Guds rike. Slik er
denne menigheten, så mange hengitte
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mennesker som lever for at mennesker
skal møte Jesus.
Jeg dro videre opp til Leka, Rørvik,
Bindal og Berg i Helgeland. Der hadde
jeg sammen med meg Odd Inge fra
Bønnesenteret, og et nytt bekjentskap
fra Oslo, en som heter Ørjan Aarmo.
Disse to ble til stor velsignelse i

Fullt hus og herlig møte på bedehuset i Bindal

møtene. Jeg opplever en slik lengsel
etter Gud mange steder. Samtidig, så er
det på enkelte steder virkelig «unådde
folkeslag», mennesker som ikke får
møte evangeliet på årevis. Jeg opplever
det så meningsfylt å reise til steder der
lengselen etter Jesus er sterk i folket.
VIDERE TIL BORKENES
Odd Inge, Yurii Nartovsky og jeg dro
så opp til Borkenes og hadde en fin
møteserie i Baptistkirken der. Dette
stedet var en av plassene hvor den
sterke baptistvekkelsen rundt Harstad
brøt fram for over hundre år siden. Nå
er det mange små menigheter på flere
steder rundt i området. Det var så godt

å være sammen med de kristne der
oppe.
«KING OF KINGS»
- KONFERANSEN I
ÖRNSKÖLDSVIK, SVERIGE
Det var andre gangen jeg var med på
denne konferansen. Så herlig å samles
til konferanse igjen. Menigheten her
har kjøpt en folkepark som ligger på en
høyde midt i byen. Et fantastisk anlegg
med stor sal og mange muligheter.
Menigheten har en barneskole med
200 elever og driver et stor arbeide
ellers på mange felt. Lovsangen var
fantastisk ledet av Rebecca og et
stort team av musikere og sangere.

/ HAAKONS REISER

Ørjan Aarmo var en flott kar og ha
med på møtene i Trøndelag

Jeg fikk her være sammen med Carl
Gustav Severin, Sebastian Stakseth,
Hans Weichbrot og mange andre flotte
forkynnere. Jeg forkynte Guds ord første
kvelden og responsen var stor. Mange
unge og eldre kom til forbønn og mange
fikk sterke møter med Jesus. Thomas
og Maria Nordberg som leder denne
forsalmlingen er flotte mennesker med
et stort hjerte for menigheten sin, og for
folket i byen. Pastor Yurii gjorde sterkt
inntrykk med sitt vitnesbyrd, og fikk mye
forbønn fra mange.
FRUKTER AV STUDENTHJELPEN
TIL FILIPPINENE
Da jeg var på Filippinene fikk jeg

Så flott og stå sammen med pastor Thomas Nordberg
i Ørnsjølsvik

en kveld være sammen med mange
av studentene som har fått sin
utdannelsesstøtte fra personer og
familier gjennom Nordic Mission. Jeg var
så grepet og berørt etter denne kvelden.
Unge mennesker som ikke har hatt
noen mulighet til å få seg en utdannelse,
var nå blitt ferdigutdannede lærere i
skolen. En av jentene som har fått støtte,
var nå kommunelege i byen Mc Artur.
Tenk hva forholdsvis små midler fra
Norge kan gjøre i et menneskes liv, og
reise opp Warai-folket til å bli sterke
samfunnsborgere og aktive kristne på
sine steder.
EN SØNDERKNUST MANN FÅR

Så sterkt og være med på bønnekonferansen King of
Kings i Ørnsjølsvik

MØTE JESUS
En av kveldene ved misjonssenteret
vårt på Filippinene satt jeg og snakket
med mannen som har gått fra Manila
med sine små barn, for å komme seg
hjem til Samar. (Du kan lese om han
et annet sted i dette bladet). Denne
mannen og barna, hadde nå levd ute fra
oktober til februar. Nå var barna hans
på barnehjemmet vårt og hadde fått det
godt, og pappa kunne besøke dem så
ofte han ville. Denne kvelden ble veldig
spesiell, han fortalte hvordan hatet
mot sin kone som hadde forlatt ham,
holdt på å ødelegge ham fra innsiden.
Hvordan kunne hun gjøre dette? «Jeg
har levd et år alene i Manila med tre

små barn og holder nå på å gå under
på grunn av hat». Jeg fikk fortalt ham
hvordan Jesus kunne forandre hans
indre, om han inviterte Jesus inn. Og
kvelden endte med at vi ba frelsesbønn
og befrielsesbønn sammen. Neste
morgen på bønnemøte kl 06:00 kom
han som en av de første, og sang med i
lovsangen, som ingen andre. Jesus hadde
vært der i hans liv og gjort under, det var
som en ny mann å møte etterpå. Og jeg
tenkte på at om noen er i Kristus er han
en ny skapning, det gamle er borte, se alt
har blitt nytt. Halleluja!

Av Ha akon Fa g er v i k
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"... en enorm
gavmildhet,
hjelpsomhet
og gjestfrihet"
Snart er det gått tre måneder siden
bussen med 45 Ukrainere kom til
Bønnesenteret.
Det er med stor takknemlighet vi ser tilbake på
månedene som er gått. Midt i en krisetid har vi
fått se en enorm gavmildhet, hjelpsomhet og
gjestfrihet. Vi har fått se mennesker i offentlige
stillinger som har strukket seg langt og jobbet
langt utover det man kunne forventet.
Mange har nå fått leiligheter som Levanger
kommune har funnet til dem og barna er på
barnehage og skole. De voksne er også daglig på
norskopplæring. Alle har fått norske telefonkort
og «pengekort» som gjør at de nå klarer seg selv.
Det var en heftig tid spesielt den første måneden.
Sekstitre mennesker samlet på Bønnesenteret, dag og
natt. Det er ingen tvil om at det var utfordrende både
for oss og for dem. Folk har stilt opp og på rekordtid
fikk vi opp både vaskemaskiner, frysere, kjøleskap og
mat til å fylle dem med. Bruktbutikk og leker i alle
varianter både ute og inne. Sykler og sparkesykler.
Mange lokale bedrifter stilte opp med både
busstransport og matservering. Gratis kjølecontainer

6

og container til hjelpesendinger, inkludert transport.
Lista er lang over alle som har bidratt og bidrar. Nå har
vi daglige tilsynsvakter som stiller opp på frivillig basis.
Det er en fantastisk gjeng Ukrainere som er kommet til
oss. Til tross for den vanskelige situasjonen de er i, med
all usikkerhet både om fremtid og hva som vil skje med
deres hjemland, venner og slekt. Hver kveld har de egen
bønnesamling og de er stadig med rundt på forskjellige
møter og forteller om situasjonen i Ukraina, men også

om hva Jesus betyr for dem midt i denne tiden. Det
berører folk dypt å møte disse, våre kjære søsken.
Ukrainerne er enormt takknemlige for all hjelpen de
har fått og får. Det ble et spesielt innslag i borgertoget
på 17 mai. En stor flokk av Ukrainske og norske barn og
voksne gikk under parolen ¨Tusen takk¨. Ukrainerne
hadde fått sydd masse ukrainske flagg og vi hadde
skaffet mange norske. Alle gikk med ett norsk og ett
Ukrainsk flagg i hendene!

Av L ei f J

/ LEVANGER
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Fantastisk å bli best for av barna på barnehjemmet

Per Kristian Fjellvang forkynner til ledere

Endelig i Filippinene igjen!
Det skulle gå nesten to og et halvt år før
vi igjen kunne sette føttene på Filippinsk
jord, Per Kristian Fjellvang, Haakon
Fagervik og jeg.

Covid restriksjonene har skapt utfordringer over
alt og i Filippinene har restriksjonene vært blant de
strengeste i hele verden. Det skal ikke stikkes under en
stol at det også har skapt utfordringer i arbeidet vårt
i Østre Samar. De er flinke på å arbeide digitalt, men
utfordringen er at det er dårlig med internettilgang
mange steder i disse områdene, og mange har heller
ikke utstyr til å koble seg på å få sett. Likevel, nå når
restriksjonene er lettet mye, er kirkene våre så fulle av
mennesker at mange må stå utenfor. Vi fikk alle være
med å lede nye mennesker til Kristus!
Mange av barna på barnehjemmet er blitt tenåringer.
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Noen av dem var nesten ikke til å kjenne igjen! Men
for en velkomst og for et fellesskap med dem! Å være
på morgenbønnemøter sammen med dem på taket av
misjonsbygget vårt er helt fantastisk! De leder i lovsang
og er aktivt med i bønn. Å bli bedt for av denne troppen
er gull! De er også daglig med i forbønn for Ukraina
og har hatt Pastor Yurii med på «Facetime» på en av
bønnemøtene sine.
MANNEN SOM TOK BARNA MED SEG OG
GIKK FRA MANILA
Vi blir stadig betatt av enkeltmenneskers historier.
En av dem er Elmer. Under Covid tiden forlot kona

/ FILIPPINENE

For en glede og hjertelig velkomst av barna på
barnehjemmet vårt i Hernani.

hans han og dro bort med en annen mann, Han ble
sittende igjen alene med tre små barn. De bodde i
Manila og han arbeidet med å montere vinduer i bygg.
Han er fra Guian og hadde ingen slekt i Manila og det
ble derfor en uholdbar situasjon for han og den lille
familien. Da bestemte han seg for å ta beina fatt og
gå den lange veien fra Manila til Østre Samar. Store
deler av veien måtte han bære den minste av barna
i tillegg til det de hadde med av bagasje. Heldigvis
fikk de etter hvert haik med en søppelbil, etter at
sjåføren nøye hadde sjekket at Elmer var den rette
faren for barna. Fremme i Guian begynte Elmer å
livnære seg som sykkeldrosjesjåfør. Familien hadde

Josie: En gang på barnehjemmet, nå i full jobb og
har akkurat giftet seg.

ingen plass å bo, så de bodde i paviljongen på byens
torg og barna var med han i sykkeldrosjen om dagene.
Dette kom sosialmyndighetene for øret og det ble
tatt kontakt med barnehjemmet vårt i Hernani der
barna fikk komme å bo og Elmer fikk besøke dem
hver helg. Nå arbeider vi med å få satt i stand et hus
som står på tomta vår slik at familien kan bo der og
Elmer jobbe på plassen. Haakon fikk det privilegium
å lede han til Jesus på en av gudstjenestene i kirka vår
der. Jeg satt og snakket med Elmer en ettermiddag
i en av paviljongene på senteret, Det var en utrolig
takknemlig og glad mann som takket Gud for alt det
gode han hadde opplevd midt i det vonde.

Elmer og barna hans gikk fra Manila

Så ble det også tid til en formiddag på stranda
sammen med barna på barnehjemmet. Det bare må
oppleves! Å få litt varme i skrotten etter en lang norsk
vinter føltes ikke helt feil heller for bleike nordmenn.
Vi takker Gud for det fantastiske Warai folket!

Av L ei f J
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Gud er virkelig en god, god Far!
FARSHJERTEKONFERANSE PÅ BØNNESENTERET 10.-13.MARS

Det ble en annerledes konferanse! James
Jordan, sammen med Unni og Olav
Slåtten, tok oss inn i et dypdykk i Guds
Farskjærlighet!
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Jeg ville ikke at James skulle slutte å snakke! Det
var bare så ufattelig godt å lytte til alt han sa om
hvordan Gud er vår Far og hvordan vi er Hans elskede
barn, bokstavelig talt, og hva disse dype sannhetene
virkelig betyr for våre liv og tjenester! Jeg – vi – drakk
budskapet inn med alle sansene! Guds nærvær var
nesten til å ta og føle på! Og konferansedagene gikk
bare så alt for fort!

For min egen del fikk jeg erfare nettopp
det. I et av møtene arbeidet Den Hellige
Ånd i meg, mens James talte, og satte lyset
på synd. Jeg måtte be Jesus om tilgivelse
og omvende meg der jeg satt. (Når Den
Hellige Ånd vil meg noe, så ønsker jeg å være lydig og ta
imot, uansett om det kjennes komfortabelt eller ikke…)
I slutten av møtet ble vi invitert fram for å innvie oss.
Jeg gråt og gråt, uten å vite hvorfor jeg gråt. Jeg spurte
Far og Han viste meg at Han holdt på å lege et område
i hjertet mitt, hvor jeg som barn hadde erfart at min
gode, snille, jordiske pappa ikke hadde sett eller møtt
behov jeg hadde. Jeg manglet erfaringen av at pappa
alltid stiller opp for meg!

Jeg hørte flere som sa: «Jeg trenger så å høre dette!»
Jeg tror det gjelder oss alle sammen! Barn trenger å
høre, igjen og igjen, at de er elsket! Det ligger på Guds
hjerte å gjøre oss, barna Hans, rotfestet og grunnfestet
i kjærlighet!

Og hvem gjør ikke det? Ingen jordiske pappaer makter
å være fullkomne, uansett hvor gode de er! Men vår Far,
Pappa Gud, er en fullkommen pappa! Han kjente til
mitt problem – og leget det – uten at jeg var klar over at
problemet eksisterte!

Kvelden etter fortsatte Den Hellige Ånd med å fullføre
prosessen jeg var i og gav meg en enorm fred. Han
la inn i meg barnets erfaring av at jeg kan stole på at
Pappa Gud alltid stiller opp for meg! I ettertid merker
jeg fred og at jeg langt sjeldnere enn før blir såret av
den ondes brennende piler.
Jeg er dypt takknemlig! Den indre vissheten om at jeg
kan regne med, og stole på, min Far, Pappa Gud, til
enhver tid og i alle situasjoner, er dyrebar! Relasjonen
til Far og gudsbildet mitt er mere helt fordi Han, i
sin nåde og godhet, la et nytt erfaringsgrunnlag inn i
hjertet mitt! Det er ganske overveldende når jeg tenker
på det!

ELSKET: DIGITAL NEDLASTING

Erfaringen av å være Guds barn – den indre
vissheten om at vi er fullt ut sett og elsket av
Pappa Gud – er et av de dypeste behovene i
oss mennesker. Bevisst eller ubevisst lengter
vi alle sammen etter å kjenne oss ubetinget
elsket. Fordi Gud skapte oss til å leve i en
fullkommen far – barn kjærlighetsrelasjon, slik
relasjonen var mellom menneskene og Gud i
Edens hage før syndefallet.
Det ble et vendepunkt i livet mitt da jeg for
første gang møtte forkynnelse om Guds
farskjærlighet og Gud i sin nåde lot meg erfare
at jeg er et elsket barn! Jeg tenker på det som

et før og et etter! Både perspektivet på livet og
relasjonen til Gud ble helt forandret! Og nå,
etter mange år, finnes det fortsatt mer! Gud er
virkelig en god, god Far!
Jeg tror vi er mange som tenker tilbake
på Farshjertekonferansen med stor
takknemlighet! Det var virkelig nåde å få sitte
under James Jordans salvede forkynnelse!
James sier selv at han og kona, Denise, føler de
har levd i en elv av åpenbaring over mange år.
Denne elven fikk vi drikke av! Friskt levende
vann! Tusen takk, Pappa Gud!

Av Kj ersti G j er m sta d

Opptak fra undervisning farshjertekonferansen
Elsket, som ble gjennomført på bønnesenteret
i Levanger i mars 2022, med blant andre James
Jordan og Unni og Olav Slåtten.
Opptakene leveres som som en ZIP-fil (på 390 MB),
som du lagrer og pakker ut før du kan spille av.
(Det er enklest å få pakket ut på en PC/Mac.)
Innholder:
• 7 stk. MP3-filer med opptak av de ulike sesjonene
Merk: Det er ikke opptak fra torsdagen (kun fredag
til søndag), dessuten har store deler av opptaket
fra fredag morgen har dessverre ikke så god lyd.
(Litt skurring, men fullt hørbart det som blir sagt.)
I tillegg er det litt plagsom skurring 4-6 minutt ut i
opptaket fra fredag ettermiddag. Derfor er prisen
satt såpass lavt.
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Et av Jesu viktigste bønneemner
Som evangelist reiser jeg rundt i mange sammenhenger
og møter mange mennesker både i byer og på mindre
steder. Noe som plager meg hele tiden og skaper mye
sorg i mitt hjerte er en enorm mangel på evangelister
og kristne pionerer som kan etablere felleskap på
steder som er helt fremmede for evangeliet. Ikke bare
er det et rop etter pastorer og ungdomsledere over
alt i vårt land, men evangelister som besøker unådde
plasser er nesten fraværende. De siste månedene har
jeg møtt en forunderlig lengsel etter Jesus på mange
steder. Og nesten over alt der jeg reiser er det noen som
tar imot Jesus som sin frelser. Ikke de store skarene,
men det er stadig mennesker som kommer til tro.
I Luk.10 gir Jesus oss en fantastisk oppskrift på
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evangelisering. Han begynner med å fokusere på
behovet og mulighetene som finnes rundt oss. « Høsten
er stor, men arbeiderene få. Be derfor høstens Herre
om å drive ut arbeidere til å ta inn grøden hans.» Vi har
ikke mange konkrete bønner i det nye testamente som
Jesus har lært oss. Dette er en av de viktigste bønnene
som Jesus lærer oss å be. I en del engelske oversettelser
står det «det er plenty av høst» og ordet som brukes
for å drive ut er på grunnteksten egentlig «å kaste
arbeidere inn i høstarbeidet». Jeg vet ikke om det var
slike bønner som drev meg ut som evangelist ,16 år
gammel. Jeg var i alle fall under et veldig press fra den
Hellige Ånd til å gå ut med evangeliet. Jeg hadde ikke
lyst og så ingen muligheter at Gud kunne bruke en som

Av Ha akon Fa g er v i k
meg. Men kallet var så sterkt at jeg klarte å stå imot. Jeg
var drevet ut. Det var ikke det at jeg ikke prøvde andre
muligheter, fikk meg andre jobber, men til slutt måtte
jeg kapitulere for kallet. Presset ble for stort til at jeg
klarte å stå imot.

BØNNEGRUPPER FOR ARBEIDERE
Nå er jeg en gammel mann og mange spør meg om
jeg ikke skal bli pensjonist på heltid snart. Men så er
det dette kallet som fortsatt brenner i meg etter å se
mennesker frelst. Jeg opplever ingen større lykke enn å
få be med syndere til frelse og berge dem for Himmelen.
Men hvordan få flere til å kjenne at kallet presser på
i deres hjerter? Jesus sa ikke «finn arbeidere», men

Høsten er stor, men arbeiderene få.
Be derfor høstens Herre om å drive ut
a rbeidere til å ta inn grøden hans.
luk. 10

be Høstens Herre om å drive ut arbeidere. Problemet
med for få arbeidere løses altså med bønn. Tenk om
noen kjente dette som et spesielt kall i sitt liv, å be ut
arbeidere.

UNGE MENNESKER SOM BRENNER
Når dette skrives, har jeg vært på konferanse i Sverige
med mange brennende ungdommer. Første kvelden
talte en ung jente fra Gøteborg som heter Cornelia
Forsberg. Hun hadde sammen med venner startet
en evangeliseringsgruppe med navn «Hope for this
Nation». Det var som om jeg hørte evangelist-kvinnene
det fantes så mange av da jeg var ny som kristen.
Dette ble til et rop i mitt hjerte, bruk denne jenta til

å multiplisere arbeidere inn i Guds rike. La henne
være smittsom på andre ungdommer, så mange unge
kan bære med seg en brann for å nå mennesker med
evangeliet. For et par uker siden leste jeg igjen boken
Helgelandsvekkelsen, om vekkelser som har gått over
denne delen av Nordland, der jeg kommer fra. Det som
forundret meg var hvor mange av de evangelistene
som var brukt av Gud på den tiden var jenter. De var
ofte unge når kallet kom, og i Misjonsforbundet var det
på denne tiden stor åpenhet for damer som var kalt
av Gud, til å forkynne Guds ord. Jeg tror også i vår tid,
at vi må vi oppmuntre unge jenter, og også gutter til å
følge sitt kall og gå ut med evangeliet. Høsten trenger
arbeidere.

ALLE SKAL VEL IKKE BLI EVANGELISTER
Det er av og til noen som sier til meg «men alle skal
vel ikke bli evangelister». Selvfølgelig ikke, men om
det er prosentvis så mange som nevnes blant de 5
tjenestegaven så må det jo være ca. 20% evangelister
blant dem som går ut i kallet. Og nå er vi så alt for
få som bruker denne tittelen på vår tjeneste. «BE
DERFOR», sa Jesus. Orker du å stå med meg i dette
bønnebegjæret: «Herre driv ut arbeidere til din høst,
la sterke kall komme over unge mennesker i dette
landet». Markene er hvite, høsten er stor, det er plenty
av høst.Guds rike trenger arbeidere som brenner for å
vinne mennesker til frelse!
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Fantastisk pinsekonferanse på
Bønnesenteret
Vi spurte oss selv om folk ville komme til Levanger
igjen etter tre år siden siste gangen vi kunne ha
pinsekonferanse. I tillegg hadde vi nesten ingen
overnattingsplasser på senteret på grunn av at vi huser
Ukrainske flykninger. Det var ingen grunn til vår tvil.
På fredag strømmer folket til, og bønnesenteret ble
fylt opp av mennesker fylt av lengsel på samme måte
som i «gamle dager». For en glede og møte så mange
kjente og kjære venner igjen.

som ble bekreftet av at Den Hellige Ånd bevegde seg i
forsamlingen. Mennesker ble frelst, helbredet og fylt
av Guds Ånd. Nå i etterkant sitter jeg og snakker med
mange hvordan Gud har møtt dem denne helgen. Og
mitt hjerte fylles av en slik takknemmelighet over at
vi har et sted her midt i Norge med frihet for Jesus til å
virke iblant oss. Bønnen som pågår året igjennom får
sin frukt ved at stedet blir et senter for Guds nærvær
og inngripen.

STORFINT BESØK
John og Carol Arnott sammen med David Campbell
besøkte oss også denne helgen. Dette er predikanter
som har berørt millioner av mennesker gjennom
sin virksomhet. De mottar invitasjoner til de store
konferanser over hele verden og så velger de å komme
til lille Levanger. Bare tanken på dette griper meg, for
en nåde fra Gud. Og så lovsangen! Flere forskjellige
lovsangsgrupper dro oss inn i lovprisning. Tilbedelsen
var sterk gjennom hele helgen.

BØNNETÅRNET FYLTES PÅ MORGENEN
KL.06
En ting jeg var spesielt spent på var
morgenbønnemøtene. Når ikke folk bodde på
senteret ville de allikevel komme kl.06 på morgenen
til bønn. Folk strømmet til og vi hadde noen herlige
bønnemøter der lovsang, forbønn og glede over Guds
godhet steg opp fra bønnetårnet igjen. Jeg sitter her på
2.pinsedags kveld og kjenner bare på takknemlighet
over å få tjene en så god Gud som kommer med
pinse på ny til oss igjen og igjen. Takk min gode far i
Himmelen.

MØTER MED DEN HELLIGE ÅND!
Det «braket» løs med sterk bunnsolid forkynnelse
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Av Ha akon Fa g er v i k

/ LEVANGER
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Oversettelse av klassiker
gis ut på Harvest Media
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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

Takknemlig far forteller at sønnen får låne bolig gratis
mot å vedlikeholde den, og dette er bønnesvar!

Kvinne ble helbredet fra mage plager etter forbønn!

Komplisert problemstilling løste
seg etter forbønn, sier takknemlig
mor.
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ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!
 74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org
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