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Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....

IMPULS on TOUR

 

Denne gangen var det Impuls on Tour vi hadde, som er en kortversjon av den store
Impulskonferansen, og varer en kveld. Sammen med oss var Impulsteamet fra Ubon. 

Det var ikke bare enkelt da vi begynte kvelden. Vi opplevde at det var en del
forstyrrelser og uro fra en del ungdommer som stjal fokus. Det var veldig irriterende,
og vi ønsket ikke at uroen skulle ta fra ungdommene et møte med Gud, så vi ba Gud
om å komme med sin godhet og møte hver enkelt av ungdommene slik de trenger å
bli møtt. Jeg opplevde at det ble noe bedre, men det var fortsatt en del uro. Selv om vi
ikke kunne se det på det vi så rundt oss i rommet, så fikk vi høre fra lederne til
ungdommene etter møtet at selv om det kunne se ut som at det "bare" var bråk fra
flere av ungdommene, så opplevde de som bråkte det givende å få være der denne
kvelden (jeg var ganske overrasket over denne tilbakemeldingen), og vi fikk også be
for en av dem, en gutt Pook kjente veldig på at vi skulle be for. Dette står det mer om
lenger nede i brevet. 

3 ungdommer tok i mot Jesus. Fantastisk! Jesus møter oss med sin kjærlighet, og lar
oss erfare å bli sett. Kjære far, la alle som ikke føler seg sett, få oppleve å bli sett og
elsket. Kom med din kjærlighet til hver enkelt som lengter etter det. Takk for at du er
den Gud som ser oss, ikke en eneste glemmer du. La ditt rike komme, la din vilje skje i
hvert et liv ved at din kjærlighet møter oss og gjør oss lik deg. Takk for at du går i
forbønn for oss! Se hver enkelt som har lyst til å gi opp. Takk for at du sier at den som
ingen krefter har, gir du stor styrke. Du gir den trette kraft. Takk for at du er
hjelperen! Du ser den enkelte. Hagar følte seg sett av Gud som det står om i 1.Mos
16:13, «You are the God who sees me» (NIV) = Du er den Gud som ser meg. Amen! 

Senere fikk vi også be for og gitt klem til en av de som hadde forstyrret. Pook hadde
kjent veldig på at vi skulle be for denne gutten og at han hadde behov for en klem for
å få øynene opp for at Gud er en god far, og at Gud er den Gud som ser meg. Han
virket takknemlig. Det hadde vært herlig om dere kan fortsette å be om at han skal få
kjenne den levende Gud som far, som nær og god. Som hverken svikter eller forlater
ham (Han svikter deg ikke og forlater deg ikke! 5. Mos 31:6,8)  

Det var et bilde jeg tenkte på i forhold til dette over: Gir man smuler til en sulten
hund, så vil den komme tilbake for mer. Jeg mener ikke at han er en hund, men det
kan være et bilde på at på lignende måte som en hund kommer tilbake for å få mer av
det den lengter etter og trenger, så vil han komme tilbake for å få mer av det han
lengter etter og trenger. Jeg tror at hvis han følte seg sett og elsket av Gud, så vil han
ønske å få mer fra Gud og bli bedre kjent med Gud, så vær gjerne med og be om dette
for denne gutten. 

En påminnelse for meg denne kvelden var å ikke se kun på det synlige, men å lene seg
på Gud i bønn og tro at han kan vende situasjoner til det gode for hans rike. Det skjer
mye bak maskene og under overflaten som vi ikke kan fange opp med øynene våre.
Gud ser mennesker og jobber med den enkelte. 



Jeg måtte en kort tur ut av landet for å fornye visumet mitt, og dro en tur til Laos. Det
er nærmeste naboland fra der vi bor, man trenger bare å krysse den store elven
Mekong. Det var en interessant erfaring å få se prosessen med å fornye visumet, og
flott å komme en tur til Laos.  

Etter at arbeidet med visumet var gjort, hadde jeg en rolig tid langs Mekong elven. Det
er fint å se Thailand fra Laos. Mens jeg satt og så utover Mekong elven, så jeg flere
ørner som fløy over elven. Ved ett tilfelle var det en av dem som overraskende
plutselig stupte fra relativt høy høyde, rett ned mot overflaten og antagelig var ute
etter en fisk. Det var fascinerende å se på! En smak av villmarksliv :D 

Litt fakta om Mekong: Mekong er en elv i Sørøst-Asia, som renner fra kilder i Nord-
Tibet via Kina, Myanmar, Laos og Thailand til Sør-Kambodsja og Vietnam. Til
sammen er elven 4500 kilometer lang, med et nedbørfelt på 795 000
kvadratkilometer.
Uttale; mˈékông. Den er også kjent som; thai Mae Nam Khong 
Kilde: Store norske leksikon 

Laos, et land med så mange ting som er annerledes enn mange andre land. Det er et
land med mye vakker natur, rik på naturressurser, men dessverre lever mange folk
under krevende forhold med lite å rutte med. I Laos har de pengesedler det står 100
 000 på. Det betyr ikke at man er rik. Det handler heller om at verdien av
pengeenheten "Kip" er veldig lav. Det er veldig dyrt for laoter å kjøpe ulike varer i
Laos, så tidligere har mange dratt over grensen til Thailand og handlet mat og andre
varer og tatt med tilbake til Laos. Kursen til "Kip" har gått veldig ned i verdi i forhold
til den thailandske pengeenheten "Baht", 50% ned fra før Korona, så nå er det de rikere
laotene som kan ta seg råd til å handle i Thailand. Mange drar også til Thailand for å
jobbe. Det er ikke nok jobber i Laos. Det er flott om dere kan være med og be for folk
i Laos. Det er forbudt med alt som har med Jesus å gjøre. Er det noen som er kristne
på en arbeidsplass og myndighetene finner det ut, så er det fort kroken på døra for
den bedriften.   

EN TUR OVER ELVEN 

https://snl.no/Asia
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https://snl.no/Myanmar
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https://snl.no/Kambodsja
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Be om at arbeidstillatelsen og
visum går raskt i orden.

Be for folk i Laos.  

Be for Agenda 1 Taster i Khonburi
6. januar. Den ble flyttet fra
november for å få med mange
som det ikke passet for i
november. Be om at alle som
kommer skal forstå mer og mer av
identiteten sin i Gud.

At vi skal få et godt sted å bo som
er trygt og føles som et godt hjem.

Be for de tre personene som tok i
mot Jesus, 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

I prosessen med å søke 1 års visum og
arbeidstillatelse, har jeg fått beskjed om å vente

lenger før jeg søker om dette, så jeg skal søke på nytt i
januar. Da har jeg i følge hva jeg har fått beskjed om

ventet lenge nok. 
Be om at alt går raskt, og som smurt. 

 
Jeg har nå 3.måneders visum, som er vanlig for

mange utlendinger, men hvis jeg kan få for 1 år vil
det gjøre ting enklere. Da slipper jeg å dra ut av

landet hver 3. måned for å fornye visumet mitt samt
forberedelsene og arbeidet rundt dette. Det at man
må fornye visumet så ofte er tungvint, men slik er

reglene.
 
 
 
 

ARBEIDSTILLATELSE OG 
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