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Kampen om kampen
Kroppen er velsignet med evnen til
å reagere. Brenner vi oss på hånden
trekker vi den umiddelbart til oss.
Nervesystemet er skapt for raske
reaksjoner. Kroppen vil umiddelbart
kjempe imot ting som den opplever som
truende. Immunforsvaret er et annet
eksempel på det. Forsvarssystemene er
skapt i oss for å hindre ødeleggelse. Om
ikke kroppen reagerer umiddelbart på
smerte er det stor sannsynlighet for at
noe ikke er som det skal være. Om vi
har fred og hvile når hånda ligger på en
varm kokeplate går det ikke lang tid før
vi er uten hånd. Nervesystemet må være
koblet til hodet for å fungere.
Hjertet vårt er også velsignet med
evnen til å reagere. Samvittigheten
er et eksempel på det. Vi reagerer
umiddelbart på urett både begått av oss
selv og andre. Det er nesten ikke til å leve
med om man skulle påføre andre skade
eller urett og vi blir fylt med medlidenhet

og avsky når vi ser mennesker bli
mishandlet og torturert. Samvittigheten
er skapt i oss for å hindre at både vi og
samfunnet omkring oss blir ødelagt. Om
ikke hjertet vårt umiddelbart reagerer på
urett er det stor sannsynlighet for at noe
ikke er som det skal være.
Hele samfunnet vårt rystes over hvor
grusomme mennesker kan være f.eks
under krigen i Ukraina. Paradokset er at
det samme samfunnet tar livet av barn
i mors liv uten å felle en tåre. De lærde
forklarer dette med at vi ikke er født med
verdier. Verdier læres. Samvittigheten
reagerer utfra hvilket verdigrunnlag
den er blitt opplært i. Samvittigheten
må altså også kobles til et «hode» for å
reagere. Hvilket hode den er koblet til
avgjør reaksjonsmønsteret.
Som kristne er samvittigheten uløselig
knyttet til Kristus, alt han er og står
for. Vi reagerer umiddelbart når det

øves vold på Bibelens grunnverdier.
Det er et sunnhetstegn. Et tegn på
at vårt «åndelige nervesystem»
fungerer. Paradokset er at tradisjonelt
konservative og bibeltroende
sammenhenger ikke lenger
ryggmargsreagerer på ting man tidliger
ble dypt rystet over. Det virker som mye
av samvittigheten har knyttet seg mer til
opinionen enn til Guds Ord. Kanskje har
mange gitt opp kampen og seiler med
strømmen?
Man kan ikke snakke om verdier uten
å belyse vår motstander djevelen. Han
har som en av sine hovedagendaer å
perforere Gudskapte verdier. En av
hans egenskaper er at han er listig. Han
kjemper for å lamme vår evne og vilje
til å kjempe. Et samfunn som beveger
seg bort fra kristne verdier vil være lett
offer for Djevelen. Jesus kaller han denne
verdens fyrste.

Dersom han klarer å endre våre verdier
vil han også lamme vår motstandskraft.
Resultatet kan fort bli at vi faktisk
kjemper for noe vi engang kjempet for
at aldri måtte skje. Da har han vunnet
Kampen om kampen.
Det viktigste for oss som Guds folk
er å «spise» Guds Ord, å la Hans
kjerneverdier synke dypt i hjertet vårt.
Det gir liv og legedom. Det
holder hjertet på et sunt
spor og gir både vilje
og kraft til å kjempe
for alt vi har kjært.
Hvordan vi skal
kjempe vil Gud
selv også vise oss.

3

Man blir ydmyk i møte med de sterke historiene

For et privilegium!
For et privilegium å sitte undertalerstolen
til mennesker som setter liv og helse på
spill for å gjøre det vi kan gjøre uten
restriksjoner i vårt land. Både Jordan Syria
og Iran ligger høyt oppe på Åpne Dører sin
liste over land som forfølger kristne. I tillegg
hadde vi med oss Yurii Nartovskyi fra
Ukraina som forkynner. Krigen der setter
også deres tro under sterkt trykk.
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Kjell Haltorp som har vært fengslet flere ganger
i restriktive land brenner for at evangeliet skal
forkynnes også i muslimske land. Hans friskhet og
frimodighet sine 83 år til tross bergtar! Nå er han i
full gang med å starte bibelskole i Egypt.
Historiene om mishandling, tortur og drap er
fjernt fra vår virkelighet og skaper både respekt og
beundring overfor våre søsken som har en frimodig
og levende tro midt i vanskeligheter. At ingen av våre
besøkende venner ønsket at noe av det de sa skulle
offentliggjøres, heller ikke deres navn eller foto av
dem, sier litt om forholdene de lever under. En gang
sa en av dem til meg under en konferanse:
«Dere lovsynger Gud med høy røst, vi, hvisker våre
lovsanger, men det er like sterkt! »

Ukrainerne opplever også at

I ett av landene fortalte en av forkynnerne at de
hadde en bokhandel. En dag kom en fremmed
muslimsk mann inn for å se på bøker. Han stoppet
opp ved et bord med Bibler. Han spurte: «Hvilke
bøker er dette?» «Det er Bibler» fikk han til svar.
Så ble han spurt om han ville ha en. Han måtte
tenke seg om først svarte han. Noen dager etterpå
kom han tilbake og hadde bestemt seg for å ta imot
tilbudet. Det resulterte i at mannen ble en kristen. I
dag finnes det seksten husmenigheter som han har
startet i hjemlandet sitt som er et strengt muslimsk
land. Rett før en av våre gjester skulle dra hjem, fikk
han beskjed om at politiet hadde angrepet en av
husmenighetene og mishandlet flere.
En av de som hadde blitt kristne vitnet frimodig

t deres tro er under stort trykk.

om sin tro. En dag fikk han besøk av sin bror som
var muslim. De tok vennlig imot ham og gav han et
rom til å overnatte i mens han selv og kona gikk på
sitt soverom og la seg. Midt på natten kom broren
inn på soverommet. Kona våknet og ropte til idet
mannen hennes ble skutt av sin egen bror. Familien
hadde bestemt at han hadde bragt vanære over
dem og måtte dø. Men etterdønningene av dette
forferdelige førte til at både denne broren og faren og
flere familiemedlemmer omvende seg til Gud og ble
kristne.
En annen av våre gjester fortalte at de hadde kjøpt en
stor tomt sentralt i byen de bor i. Mange ville gjerne
ha tak i denne verdifulle tomta. Den ortodokse kirke
har stor makt i dette landet og eier store landområder

Vi samlet inn til ferdigstillelse av denne muren

og mange bygg. De ville ha tak i denne tomta og gikk
til sak mot menigheten til vår gjest. Da retten var satt
gav dommeren tegn til at hun ikke ville høre noen
innlegg i saken. Hun hadde lest saken og var rystet
over at en menighet gikk til sak mot en annen. Hun
spurte hvor mange eiendommer og bygg de ortodokse
eide. Hun spurte om alle byggene var fulle av folk.
Det måtte de innrømme at de langt ifra var. Så sa
dommeren: «Da jeg var ni år var jeg i en livssituasjon
som var veldig vanskelig og lette etter noen som
kunne ta seg av meg. Ingen ville. Heller ikke dere, sa
hun til de ortodokse. Men denne mannen, sa hun og
pekte på vår gjest, tok seg av meg og flere og gav oss
tro på seg selv. Han er grunnen til at jeg er der jeg
er i dag. «Husker du meg?» spurte dommeren vår
gjest. Han måtte innrømme at det gjorde han ikke.

Dommeren slo klubben i bordet og sa. Denne saken er
avgjort. Dere ortodokse har mange bygg og ikke folk.
Denne menigheten har mange folk men ikke bygg.
Tomten tilhører dem!
I møtene på bønnesenteret fikk vi bl.a. være med på å
samle inn resten av pengene som trengtes til å fullføre
en ca. 2,5 meter høy mur rundt hele tomta for å
verne den. Planene er klare for å sette opp flere bygg,
inkludert et menighetslokale der.
Det er virkelig en stor nåde å få bli kjent med slike
helter i Guds rike!

Av L ei f J
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Hele tiden siden krigen startet har vi delt ut mat

Vladimir (I midten) fortsetter hjelpearbeidet

Barn som får være barn
også i krigstid

Iryna Kodenko viser stor omsorg
og stort mot

Hjelp til Ukraina!
I disse dager starter vi på nytt
innsamling til hjelpesending til
Ukraina i Levanger.
Vi spør spesielt etter varme klær, tepper,
soveposer, store presenninger til å dekke tak
som er ødelagt av raketter, strømaggregat,
rullestoler, sykehussenger. Om noen har
kontakter som kan hjelpe med større partier
av varer som trengs, kommer vi gjerne og
henter også andre steder i landet.
Hele tiden siden krigen i Ukraina startet har vi
hjulpet med mat til krigsområdene.

Vi har samarbeidet med flere bl.a. Vladimir
Kuzmych som bor i Stebnic, vest i Ukraina.
Et utall ganger har han kjørt fra vest til
krigsområdene med mat. Hans gamle Iveco
varevogn synger på siste verset, og jeg er
glad for å fortelle at vi på grunn av gaver fra
Norge fikk være med å hjelpe han med en
nyere varevogn, slik at han kan fortsette den
fantastiske jobben han gjør!

har forlatt. Der har de med mat og nødhjelp
og har hatt et spesielt fokus på å spre glede
blant barna i områdene de besøker.

En annen sammenslutning av menigheter vi
samarbeider med er «Brødhuset» i Kryvyi Rih.

Iryna Kodenko som er en av lederne i dette
arbeidet. Hun har vært misjonær i Kina og
har bla startet tre undergrunnsmenigheter
der. For noen dager siden var de utsatt for
et rakettangrep i nærheten av der de delte
ut mat. Hun beskriver trykket så stort at
hun ikke fikk puste. Hun uttrykte en enorm
takknemlighet for at hele teamet overlevde
angrepet.

De reiser stadig til landsbyer som russerne

Fortsett å be for Ukraina!

Av L ei f J
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Flott sang av de Ukrainske barna

Feiring av
Ukrainas
nasjonaldag
24 august skjedde det viktig begivenhet
for oss. Vi feiret Ukrainsk nasjonal dag
i byen Levanger i Norge. Det er veldig
leit at vi måtte feire nasjonal dagen her
i Norge og ikke i vår kjære Ukraina. Der
kjemper vi fortsatt for vår uavhengighet.
Men selv om det hadde vi fantastisk
feiring i Nordic Mission sine lokaler som
vi fikk lov å låne og fikk hjelp av til å
organisere feiring. Vi hadde ca 30 stk som
organiserte og hjalp å lage forskjellige
ukrainske matretter, alle var kledd i
sine nasjonaldrakter. Vi sang ukrainsk
nasjonal sang og ukrainske sanger, unger
også deltok i forskjellige konkurranser.

24 August feiret vi Ukrainas nasjonaldag på bønnesenteret

I vår feiring deltok mange ukrainere
og nordmenn. Dette ble den største
markeringen i Trøndelag med over 200
fremmøtte.
Vi er veldig takknemlig for Norge at i den
tøffe tiden for Ukraina vi fant her trøst og
støtte.

Av A n dr i y Verh nja d sky

9 år gamle Katerina ledet oss i den
Ukrainske nasjonalsangen
Kaker må til når nasjonaldagen skal feires
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Miraklenes Gud!!
I løpet av de 56 årene jeg har reist som
predikant og virket for Jesus har jeg
møtt mange sterke historier om Guds
mirakelkraft både til helbredelse og til
hjelp for mennesker i nød.
Noen av disse historiene er så sterke at det finnes
ingen som kan diskutere eller motbevise at dette
er en inngripen fra Gud. Apgj.4,14 og 16 sier etter
helbredelsen av den lamme på tempeltrappa. «Da
de så mannen stå der sammen med dem kunne de
ikke si imot» v16 «de sa hva skal vi gjøre med disse
menneskene? De har gjort et åpenlyst under, det er
klart for alle som bor i Jerusalem og ingen kan nekte
for det». Jeg ber til Gud om mer av slike under og tegn
fra Himmelen, effekten i Jerusalem var enorm når vi
leser apgj.kap. 3 og 4. Tegn og under var på mange
måter en plogspiss for vekkelsen som brant i den
første menighet. Jesus må gjøre det igjen slik at hans
navn blir løftet høyt opp i dette landet. Jeg tar med tre
mirakelhistorier her denne gangen.

PÅ BØMLO MØTTE JEG REIDAR, EN
SMILENDE KJEKK MANN SOM HADDE
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ET HELT UTROLIG VITNESBYRD I ET AV
MØTENE
Han fortalte om et liv i rus fra han var 13 år gammel.
Som 17åring opplevde han seg helt avhengig av alkohol
og et kampfullt liv begynte for denne mannen. Etter
mange år med rusproblemer, skilsmisse og håpløshet
i livet. Han bestemte seg for å ta sitt eget liv. Han tok
med seg den dobbeltløpet hagla si, gikk til et vann i
skogen og knelte ned på en skrent lente seg over hagla
si mens han ba til Gud som så hans nød. Han trakk av
avtrekkeren og vet at nå er det slutt på livet. Men så
våkner han liggende på
rygg i vannet, alt er så stille
rundt han og han tenker
er det slik å være død.
Men plutselig rører han på
hånda og hører det plasker
i vannet og skjønner at han
er i live. Han ser seg rundt
og ser at han har drevet
ca.100 meter fra der han
trakk av skuddet. Han har
på seg støvler og regnklær
og plutselig synker han
Reidar Åsheim en ny mann som en stein. Han går
ved et mirakel fra Gud.
til bunns og sparker fra

i bunnen og kommer seg opp til overflata der han
kjemper seg inn til land. Der finner han hagla og ser
begge patronene er tømt, mens han selv ikke er skadd.
Dette er umulig tenker han, jeg er i live så dette må
være Gud. Men ennå går det måneder før han kommer
på et møte med Steinar Harila der han blir bedt for til
frelse. Steinar besøker han hver dag som nyfrelst så
lenge møteserien pågår og Reidar grunnfestes mer og
mer i troen. Han begynner å lete etter en forsamling
som han kan kalle sitt åndelige hjem. Og finner Kristent
Felleskap som tar imot han med åpne armer og lukker
han i en menighet med omsorg og god undervisning
som gjør at han vokser i troen. I dag står han som leder
for menigheten på Osterøy. For et mirakel fra Gud å
høre slike sterke historier om forvandlede liv ved at
Guds kraft er der til redning og beskyttelse.

ET MIRAKEL MIDT I MIN EGEN SVAKHET
OPPLEVDE JEG I ET TELTMØTE I
UKRAINA FOR MANGE ÅR SIDEN
Jeg reiste da rundt med et stort telt med 1100
sitteplasser som var fullpakket med mennesker over
alt hvor vi kom. Aurika Eikeland var min tolk og vi ba
for mennesker til sent på kveld i møte etter møte. Etter
et av møtene var det hundrevis som ville ha forbønn
og ettersom jeg var taler ville de fleste at jeg skulle

be for dem. Jeg var trykket opp mot teltduken og var
presset hele tiden av mennesker som ville ha forbønn.
Etter hvert var jeg så sliten at jeg ikke visste hvor jeg
skulle gjøre av meg og sa til tolken min du må hjelpe
meg bort herfra jeg er helt utkjørt. Da jeg prøver å
komme meg derfra ser jeg to små jenter som leier på
en gammel dame som er blind. Det er deres bestemor
som har vær totalt blind i mange år. Jeg retter øynene
hennes mot en sterk lyskaster vi har i teltet og spør
om hun ser lys hvorpå hun sier det er mange år siden
jeg har sett lys. Jeg legger så tommene min på øynene
hennes og ber en enkel og kort bønn, mens jeg kjenner

på at jeg er så sliten at jeg nesten ikke klarer å be. Når
jeg tar tommene mine bort fra øynene hennes skriker
dama opp og det første hun sier er: «hvor fint slipps
og så fin en skjorte du har»!! og så står hun og klapper
meg på brystet. Jubelen bryter ut i teltet mens hun ser
seg rundt med et forundret blikk på alt folket som står
rundt henne. Vi tester henne på flere måter og finner ut
at hun ser helt perfekt.

VILLE BETALE FOR HELBREDELSEN
Neste kveld kommer hun tilbake og er så strålende
og sier: i dag kommer jeg til telet uten at jeg trenger
barnebarna til å lede meg , jeg ser og
kan gå til møte alene. Så har hun med
en rull med ganske mye penger og vil
betale for helbredelsen. Jeg spør henne
«når du kjøper brød på butikken en
dag og betaler for det, går du neste dag
tilbake og betaler en gang til». Nei svarer
hun, ja men det prøver du å gjøre nå,
for den helbredelsen som du fikk i går
har Jesus betalt for på Golgata, så jeg
kan ikke ta betalt for noe som allerede
er betalt av Jesus. Da skjønner hun at
det er ikke jeg som er helbrederen, men
Jesus som har fjernet hennes blindhet.

Mirakuløst helbredet for blindhet

Et sterkt mirakel fra
Gud, og slike mirakler
og helbredelser er
alltid en døråpner for
evangeliet på steder
der vi forkynner
evangeliet. MER AV
DETTE JESUS, er min
bønn.
Ann Kristin

ANN KRISTIN:
MIRAKULØST FRELST OG HELBREDET
En venninne hadde blitt frelst og tok henne med til
misjonskirken Stjørdal der det var en møteserie. Så i
bønnekøen opplever hun at en plage i hoften hennes
forsvinner og kommer til en jente som ber for de syke
og ber om forbønn for allergien sin. Hun begynner å
be, men så kjenner Ann Kristin at hun blir så kvalm og
må springe på toalettet. Og der må hun kaste opp. Hun
blir overasket over å kaste opp en svulst. Hun samler
seg og går inn igjen. Da kjenner hun at svulsten hun
hadde på halsen er borte. Men hvordan kunne den ha
kommet ut? Det var det ingen forklaring på. Hun ble
siden undersøkt på sykehuset der de fant ut at svulsten
på halsen var borte etter at Gud hadde rørt ved henne.
Også allergien ble mirakuløst borte.

Av Ha akon Fa g er v i k
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Folk fra forskjellige deler av landet
forent i bønn for nordområdene

Fullsatt kirke

Sterkt å be og lovsynge i Kirka Kong
Oscar II fikk satt opp på grensen

Sterk Bønnekonferanse i Kirkenes
For andre året på rad ble det arrangert
en herlig bønn og vekkelseskonferanse i
Kirkenes. Også denne gangen på Thon
Hotellet.
Takket være Nordic Harvest Mission, har dette vært
mulig å få til. Folk fra hele Finnmark, og mange helt
sørfra frydet seg over det de fikk høre og oppleve denne
helgen.
Dagene startet med bønn og lovsang. Det ble lagt vekt
på masse bønn for nordområdene hver morgen og
kveld. Fantastisk lovsang av Jan & Tove Honningdal
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hver dag, sammen med Idar Mikkelsen, Sissel
Erlandsen og Leif Johnny Johanssen.

20 år. Årsaken til denne vekkelsen var BØNN-BØNN og
BØNN.

Forkynnere som Timo Narhi, Lyla Granberg, Kari
Myhre, Nils Bueng, Runar Balto, Svein Egil Fikstvedt
og våre egne Håkon & Leif Johnny delte ordet til stor
velsignelse.

Vi besøkte også Kong Oscars Kapell ved Grense
Jakobselv. Presten låste opp for oss og vi fylte kapellet
med folk og det ble herlig lovsang og bønn inne i
kapellet. En sterk opplevelse for oss alle.

En rød tråd gjennom hele konferansen var at vi står
foran en ny tid tid der det viktigste er å leve helhjertet
og nært til Jesus.

Vi takker Jesus for at det ennå engang var mulig å
samles så langt nord. Vi tror Kirkenes vil være en svært
så viktig plass i tiden som kommer.

Timo Narhi fortalte om vekkelsen i Seinajoki og
menigheten han tilhører som har levd i vekkelse i snart

Av St ein a r S æt er m o

Drømmen om Vekkelse
I månedsvis nå har jeg båret på
drømmen om igjen å få stå i vekkelse.
Situasjonen i samfunnet vårt roper
på et inngripen fra Gud. Så mange
mennesker sliter med frykt og
håpløshet i livene sine og jeg tror tiden
er inne for et sterkere inngripen fra
Himmelen til vårt land.
Vekkelse har alltid hatt sine røtter i
mennesker som ber og i frimodige
kristne som vitner og vinner
mennesker rundt seg på skoler og
arbeidsplasser. Jeg planlegger nå
lengre møteserier framover som
evangelist. Min drøm er å få med
meg flere evangelister der vi kan stå
sammen for å vinne mennesker for
Himmelen.
Jeg drømmer om å bygge opp en

evangelistkonto der økonomi kan
samles inn slik at vi kan være flere
som går til steder der de ikke har
økonomisk mulighet til å satse stort.
Gjør dette til et bønneemne nå, skriv
det gjerne inn i din daglige bønneliste.
Be om at Herren driver ut arbeidere
som er slitesterke til å stå mange uker
på et sted for å høste inn mennesker
for Himmelen.
Første stedet jeg har lovet å stå lengre
er Alta. Menigheten Betesda er en
menighet som jeg har opplevd mye
velsignelse å samarbeide med, og
nå vil vi i første omgang stå over tre
helger og se hva som skjer. Mye bønn
på dagtid, utadrettet evangelisering og
vekkelsesmøter på kveldene er planen.
BE BE!

Av Ha akon Fa g er v i k
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Fullsatt sal i Rørvik

Disse flotte kristenlederne i Rørvik sto
sammen med oss om konferansen der

Kjent for vekkelse og et rikt kristenliv
FLOTTE BØNNEDAGER PÅ LEKA OG I
BINDAL
Vi har lenge kjent at vi skulle reise til Leka og Bindal for
å ha noen bønnedager der i forkant av Høstkonferansen
vår. Vi elsker folket der, og denne gangen var det ekstra
flott med et nydelig vær og herlige samlinger sammen
med de kristne på stedene. Naturen i det området
av landet er så vakkert og jeg har i mange år elsket å
komme til Bindal for husmøter og møter på Bedehuset
der. Denne gangen var vi først i Leka gamle kirke to
dager og til slutt i Bogen i Bindal der de kristne samles
til en bønneklubb i en byggevareforretning på stedet.
Dette er en herlig møteplass der mange var samlet siste
kvelden. Mange ville ha forbønn og hjelp inn i livene
sine. Vi var en god gruppe fra Bønnesenteret som dro
opp dit disse dagene. Guds familie er fantastisk å stå
sammen med, det folket som er «fridd ut fra mørkets
makt og ført inn i den ELSKEDE SØNNS rike» som
Kolosserne 1,13 sier.
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HERLIG KONFERANSE PÅ RØRVIK
Hvor herlig det var å komme til Rørvik for
høstkonferanse der i slutten av august. Vi fikk en flott
mottakelse sammen med Ukrainere og Filippinere.
Venner fra Baptistmenigheten og Pinsemenigheten sto
sammen med oss om denne konferansen og stedet som
var leid inn var helt perfekt for en slik samling som vi
hadde denne helgen. Rørvik er et vakkert sted med et
kultursenter som er et landemerke på kysten. Der var vi
og hadde herlige møter med mye bønn og forbønn for
mennesker som søkte Gud.
SOM DU KJENNER VELSIGNELSEN I
LUFTEN
Viknaområdet var en av plassene som Hans Nilsen
Hauge hadde sterkt gjennomslag, både for sine
bedrifter og vekkelsen han sto i. Og siden har området
rundt Rørvik vært kjent for vekkelse og et rikt
kristenliv. Det merkes når du kommer dit, stedet syder

av liv, og bedrifter popper opp med nye arbeidsplasser
hele tiden. Vi som tror på Guds velsignelse tror at
i bunnen av dette ligger de kristnes bønner og den
velsignelsen som de drar ned over et sted.

MYE FOLK PÅ MØTENE
Kultursenterets auditorium var så godt som fullsatt i
møte etter møte. Vi hadde også et flott friluftsmøte på
torvet der Ukrainerne var med og sang. Mye folk var
samlet på torvet under dette møtet.
De lokale kristne stilte opp med vitnesbyrd og et rikt
tilbud av bevertning mellom og etter møtene. Så herlig
å ha en slik start på høstens virksomhet. For meg
som elsker felleskapet med de troende fra alle mulige
menigheter er det ekstra sterkt å stå sammen slik
med mange troende fra forskjellige menigheter på et
sted. Gud velsigne Rørvik og kristenlivet både der og i
området rundt. I det hele var vi alle inspirert etter disse
dagene i Rørvik, og kontakten med folket i byen frister

Møte i Binndal bønneklubb

Pastor David i Nordhordland
Bibelsenter. En mann som
brenner for Guds rike

til å gjøre mer der ut fra Bønnesenteret i Levanger.

SÅ RIKT OG STÅ SAMMEN MED GUDS
FOLK PÅ MANGE STEDER
Siden siste Vekkelsesrapport har jeg vært innom mange
steder og menigheter som det har vært velsignet å dele
Guds ord og bønnefelleskapet med.
HOPE CHURCH i Haugesund var et nytt bekjentskap
for meg. En hovedsakelig Filippinsk menighet som
samler folk fra forskjellige nasjoner til møter i den
gamle misjonskirken i Haugesund som nå er eid av
menigheten Troens Ord. For en herlig flokk og være
sammen med, Gud møtte oss virkelig denne helgen, og
flere vitner om helbredelser som skjedde i møtene.
Jeg dro videre til en annen menighet på Vestlandet
NORDHORDLAND BIBELSENTER i Knarvik. Du
verden så fint det var å komme hit der de hadde
bønn og fasteuke som en begynnelse på høsten.
En menighet med mange unge familier og et stort

Herlig i Søgne Misjonskirke

Det flotte pastorparet i Hope Church i Haugesund

misjonsengasjement som pastoren og menigheten
brant for. De driver også en flott skole og jeg fikk være
et par timer sammen med lærerne for å inspirere de til
bønn i et av verdens viktigste yrker, samt salve og be for
hver enkelt. Det var rikt å være med her!

menigheten er det ganske mange som snakker om det
og vil ut i misjon. Jeg kan jo selv være et godt eksempel
på at det er mulig gjennom et langt liv og tjene Jesus
i en livslang arbeidsdag for Guds rike. Takk Jesus for
felleskapet vi har med denne menigheten i sør.

SAMMEN MED ANDERS I SØGNE
MISJONSKIRKE
Det har etter hvert blitt en tradisjon at jeg og Anders
Skarpsno har en helg på begynnelsen av høsten i
Misjonskirken Søgne. Og for en glede det er å være
her. Du kjenner at du er sammen med en menighet
som virkelig brenner for Guds rike. Mye folk og et
sterkt nærvær over møtene. Når jeg møter disse
levende menighetene på Sørlandet med mange unge
som preger menighetslivet tenker jeg alltid på , og
ber om Gud la det skje mer i Nord. Det er herlig å
møte unge mennesker som lengter etter å komme ut
i heltidstjeneste for Jesus som misjonærer. I denne

FELLESMØTER PÅ BØMLO
Jeg elsker fellesmøter, og noe med det beste jeg er med
på er når Guds folk kan stå sammen i enhet på et sted.
Derfor var det så fint å være med på bønnekonferanse
på Bømlo. Fire menigheter sto sammen der. Mye folk
på møtene og mange til forbønn i ettermøtene. Og
jeg tror Gud gjorde mange gode ting i menneskers liv
denne uka.

Av Ha akon Fa g er v i k
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/ FILIPPINENE

Stor fest for de som nylig er blitt kristne
Den 18. september holdt Nordic Harvest
Bible Community i Hernani, Filippinene,
sin andre “bryllupsbankett”-feiring for de
som nylig har blitt kristne. Det er andre
gang dette arrangeres. Det kom nyfrelste fra
mange steder på Østre Samar, fra Giporlos,
Quinapondan, Macarthur, Hernani, og fra
det nye Campus ved universitetet i Guiuan.
Mange ungdommer.
På grunn av at det var en overflod av
nye troende i Kristus, måtte de deles I to
grupper, og holdt to gudstjenester. Morgen,
og ettermiddag. Mange nye troende ble
samlet, i ett for Hans ære! Pastorene og
lederne fra den nye generasjonen som er
involvert i dette, planla og gjennomførete
feiringen. Det ble en meget vellykket feiring.
Ære til Gud!
Video og flere bilder av feiringen er også
lagt ut på facebooksiden til IKonek Klesia.
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/ FILIPPINENE

Barnearbeidet

ELSKET: DIGITAL NEDLASTING
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
Nytt fra Levy og Nelda Silla, pastorpar i San Roche på
Østre Samar i Filippinene.
Tusen takk for deres bønner! Vi ber også for alle dere,
våre søsken i Norge. Vi glemmer aldri deres godhet mot

oss. Vi fortsetter tjenesten som Gud har gitt oss for sitt
rike og sin ære. Vi sender her bilder fra barnearbeidet vi
har på et lite sted lenger oppe langs elva, og fra møtene
vi har for ungdommene og de voksne der. Ønsker dere
alle en velsignet dag!!

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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22 år med morgenbønner!
Rapport fra Mary Bulan Valdehusa, vår medarbeider i Ozamis.
FILIPPINENE, SEPT.22:
Velsignet være Gud, vi har det alle
bra! På bønnesenteret jeg driver og
på utposten der vi også har møter, går
det bra. Og våre tidlige morgenbønner
fortsetter nå på det 22. året!
Søndagsgudstjenesten er nå tilbake til
normalen, med både de eldre og med
barna tilstede. Dette var forbudt under
pandemien.

På grunnskolen betaler de ikke
skolepenger heldigvis, men på
senior high og college må de det.
Det er imidlertid en fin ordning her,
at om fattige seniorstudenter og
høyskolestudenter har vært flittige i
studiene i 1 år og betalt selv, vil vår lokale
regjering betale undervisningen deres
videre om de søker om det.

Med støtte fra Nordic Mission kjøper vi
inn skoleutstyr til alle våre studenter. Vi
har 3 senior high studenter, 4 på college,
og 8 barn på grunnskolen. Alle trenger
skoleuniformer og diverse skoleutstyr
hvert år.

Vi har allerede 1 høgskoleutdannet, i
Business Administration, her i Bagakay
Happy Church, - sponset av Nordic
Mission. Ære til Gud!
Gud velsigne dere!

Disse 10 små går nå på Bagakay
Elementary School. De betaler ikke for
å gå på skolen, men trenger penger for
å kjøpe diverse utstyr, og til spesielle
skoleprosjekter.
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NOEN AV STUDENTENE:
ILYN M. BARCELA
er 17 år gammel, og går i 12 klasse.
Far, Nilo Barcela, jobber med
oppryddingsarbeid for kommunen. Mor,
Merlyn Barcela, er husmor.

GRACE G. RUSIANA
er 15 år gammel, og går i 12.klasse.
Far, Goldmar S. Rusiana jobber som
bygningsarbeider, moren er død.

JALAICA H. DAPITAN
er 18 år gammel. Hun går i 12 klasse.
Far Bobby C. Dapitan jobber som
byggningsarbeider. Mor Arlene M. Dapitan
er hjemmearbeidende, og de er 10 søsken i
familien.

NIL JACOB SAQUIN
er 21 år. Han går 1.år på College. Mor
Jacqueline Saquin jobber på bønnesenteret
til menigheten vår her i Bagakay. De er 10
søsken, faren er død.

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
En mann som var kronisk sengeliggende på grunn av
store fysiske plager har mirakuløst blitt mye bedre
etter forbønn. Takk gode Gud!

Mann med to tette blodårer ble helt frisk og kunne
utskrives fra sykehuset etter forbønn.

En gla mamma skriver: Vi takker
så mye for forbønn for vår 3mnd
gamle datter. Nettene er ikke til
å kjenne igjen; brekninger og
pustestopp har gått helt over. Gud
grep inn!
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ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!
 74 09 51 51

 forbonn@nordicmission.org

 www.nordicmission.org

REISERUTE
17. - 19.
OKT

Bergen

Leif J

21. - 23.
OKT

Sverige

Leif J

21. - 24
OKT

28.-30.
OKT

3. - 6.
NOV

BIBELSKOLEN IMPACT

PAPPAS HUS

Mo i Rana, Rødøy
og Meløy

Haakon Fagervik

Stavanger

Haakon Fagervik

MISJONSKIRKEN

Vanse

BØNNEKONFERANSE

Haakon Fagervik

13. - 20.
NOV

25. NOV 11. DES

27. NOV

Levanger

LOVSANGSSKOLE

Alta

Haakon Fagervik

Trondheim

Anders Skarpsno

KAMPANJE

SAMMEN FOR TRONDHEUN

777789
Kontonr. 4534.28.12736
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administrasjon@nordicmission.org tlf. 74095051

Ta kontakt med oss på
Bønnesenteret om du er interessert

Lyst å bli nabo til
Bønnesenteret?

