
Nyhetsbrev for

Takk:
Tusen takk for all bønnestøtte og økonomisk støtte! Vi er takknemlige for at vi får
gå i Guds ferdiglagte gjerninger. Det er tydelig at det ikke er vi som gjør det, og
det er en god påminnelse om at vi ikke går i egen kraft. Det er godt at vi kan få gå
sammen med dere og vite at vi har folk i ryggen som ber for arbeidet og det vi
møter på veien. Det er en stor styrke!

Det er en utrolig velsignelse å få lov til å se litt av det Gud gjør i dette landet. Det
er vanskelig å sette ord på. Det er så spennende og det oppleves som at Gud øker
momentet, og jeg blir forventningsfull til hva Gud skal gjøre videre. Han har
virkelig hjerte for oss, han elsker oss mennesker --> thaier, nordmenn, og de
andre sauene. Han elsker oss! 

Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....

Immanuel,
 
 

Gud med oss! 

Livet i Thailand

Tusen takk far for at du sendte din sønn Jesus, redningsmannen, og ga oss håp. Med
deg trenger vi aldri frykte! Takk for at du går sammen med oss hver dag. 

Tusen takk for alt det spennende vi får være med på. Takk for et veldig spennende
liv. Vi får komme rundt og oppleve mye flott, og får mange interessante samtaler
med folk. Det er berikende å få høre hva du gjør i menneskers liv, og samtidig får vi
også kjenne på ditt hjerte for folk. Du ønsker å vise dem din kjærlighet. Du ser dem.

desember 2022

   Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 
                                                                     
                                                                     Jesaja 7:14

 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

                                                 Lukas 2:11 



Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....

 

En mann hadde blitt ledet til Jesus av datteren sin. Det var vakkert og rørende.
Datteren hadde kommet til tro på Jesus ved at Jesus hadde møtt henne da hun var
langt nede. Før hadde hun vært deprimert og hadde prøvd å ta livet sitt to ganger,
men Jesus hadde møtt henne, og nå strålte hun og var brennende for Jesus. Hun ville
fortelle folk om Jesus. Det så ut som at hun hadde fått livet snudd totalt ned opp (i
stedet for opp ned). Den store forandringen som skjedde i livet hennes ble til et
vitnesbyrd. Faren ble nysgjerrig på å få tak i hva denne kraften var som ledet til denne
store forandringen i datterens liv. Han så kraften og ville ha det samme selv. Nå var
han også brennende for Jesus og hadde glimt i øyet.

Agenda 1 i Bangkok var flott, og folk var åpne for å motta undervisningen. En kvinne
vitnet om at hun ble helbredet for migrene under samlingen. Så overraskende uventet
(vi visste ikke om at hun hadde migrene), men fantastisk herlig bonus. En mannlig 
 deltager fortalte om sin kone som hadde vært med han på Agenda 1 disse dagene, og
hun hadde grått hele tiden og han sa han hadde fått en ny kone! De, som var pastorer,
hadde bedt og lett etter en god måte å disippelgjøre folk som videre kan disippelgjøre
andre igjen. Gjennom undervisningen de hadde fått og møter med Gud følte de nå at
de hadde fått bønnesvar. 

Hurra! En mann som tidligere hadde kreft fortalte at han var blitt helbredet. Så godt!

VITNESBYRD 



Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....

"Agenda 1 Summit"                                                                                                          
- Samling av ledere som er med på Agenda 1 fra ulike land for å lovprise Gud
sammen, ha fellesskap og bygge relasjoner, dele vitnesbyrd om hva Gud gjør  
og oppmuntre hverandre. Det begynner 31. januar. 

Be for noen som har mistet noen de var glad i (en person døde) . 

Be for en mann som det virker som ikke er langt fra å ta imot Jesus. Be om at  
han skal få kjenne Guds veldige kjærlighet for ham, og at alt som stopper han
fra å ta steget til å følge Jesus ikke skal hindre ham. 

Fortsett å be for de tre personene som tok i mot Jesus på Impuls, gutten jeg
nevnte fra Impuls, og andre som trenger å få bli kjent med Gud som en god
og nær far, som ikke svikter dem eller forlater dem.

"

BØNNE-EMNER


