
 
Pook skulle tale i kirken, og det ble ganske spennende, for 5 minutter før hun
skulle opp for å tale, ledet Gud Pook til det hun skulle tale om. Gud møtte
mennesker. Det var et herlig møte med Gud. All ære til Gud! Tårer trillet fra
øyene til folk, og det var tydelig å se at folk fikk en berøring av Gud. Underveis og
etter gudstjenesten fikk vi se og høre om hva Gud hadde gjort i menneskers liv.

Det var en kvinne som ble sterkt møtt av Gud og som delte sin historie om
hvordan Gud hadde hjulpet henne. Hun hadde vært rik, men så var det var folk
som hadde tatt mye penger fra firmaet og hun satt igjen med store
vanskeligheter. Det var vanskelig å få endene til å møtes. Hun sa hun hadde fått
støtte og veiledning av en som hadde vist henne Guds kjærlighet og lært henne
opp i troen på Gud. Nå uttrykte hun stor takknemlighet og var forandret etter
prosessen hvor Gud jobbet med henne. Før var hun rik, men nå var ikke det
viktig lenger, hun var bare takknemlig og ville ut og dele med folk om Jesus der
Gud sendte henne. Hun var alenemor, så det hadde ikke bare vært enkelt, men nå
hadde sønnen kunnet begynne å forsørge henne, så det gjorde det mindre
krevende.

Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....Livet i 
    Thailand

GLIMT AV DEN GUD SOM SER "OSS"



 

VITNESBYRD 

Et annet vitnesbyrd: Det var en mann som hadde blitt møtt av Gud. Før hadde han
hatt flere jobber, og han måtte jobbe langt borte fra hjemmet sitt. Så det hadde vært
vanskelig å ha tid med familien. Gud hadde åpnet en dør slik at han kunne få jobb nær
hjemmet, og Gud hadde gjort han trygg på at han klarte å livnære familien sin med
kun denne jobben. På grunn av dette kunne han få mer tid sammen med familien, og
det kunne jeg se betydde mye for han. Han var tydelig rørt da han fortalte dette og
tårer rant fra øynene hans. Det er så gledelig å få se og høre om mennesker som blir
berørt av Guds godhet. Fra fortvilelse til takknemlighet har jeg sett gjentatte ganger
gjennom personers vitnesbyrd om et møte med Gud som ser dem og og hjelper.

Så var det en annen kvinne som tjente trofast i kirken, hun
var en person av få ord, men det hun gjorde kommuniserte
tydelig hvor hjertet hennes var. Kjærligheten til Gud og
mennesker viste gjennom det hun gjorde ved å tjene sine
medmennesker  -matlaging, rydding, vasking, forberede til
ulike ting som skulle skje, en altmulighjelper. -Vær med
Gud, og bli fyllt opp av hans kjærlighet, "...han som gir liv
og ånde, ja, alt til alle" (apg. 17:25). "Vi elsker fordi han elsket
oss først" (1. Joh. 4:19).

På ungdomsklubben underviste jeg om selvtillit og fortalte
et vitnesbyrd angående dette. Ungdommene delte etterpå
at de opplevde det sterkt. Folk var beveget, og det var
herlig å høre at de hadde fått mye ut av denne stunden. Jeg
hadde opplevd det veldig utfordrende under
forberedelsene og når jeg delte, så det var helt fantastisk å
høre ungdommene dele sine opplevelser, og se at Gud
møtte flere av dem på dypet. Gud viser-, og lar folk erfare
hans kjærlighet. 

TUSEN TAKK FOR ALT DERE HAR VÆRT
MED I BØNN FOR!



Å VÆRE EN DEL AV NOE STØRRE....

Angående søknad om forlengelse av visum, så fikk jeg ikke 1 års
forlengelse denne gangen, men jeg fikk i stedet 6 måneders forlengelse.
Det kan hende at jeg kan få 1 års forlengelse en annen gang.
Arbeidstillatelsen fikk jeg når jeg fikk visumet. Før det hadde jeg
midlertidig tillatelse. Tusen takk for all forbønn, det er jeg veldig
takknemlig for! 

 Vi hadde Agenda 1 Taster i Khonburi, men slik det ser ut nå, så ser det
ikke ut til å bli noen fortsettelse på dette tidspunkt.  

 

 BØNNE-EMNER:

Fortsett å be for mannen som det virker som ikke er langt fra å ta imot
Jesus. La oss løfte han opp i bønn til han som kan frelse. 

Be for en samling vi skal ha med ledere fra Agenda 1 nettverket i
Thailand og åpningen av TCN Senteret som bygges i Mukdahan.

Fortsett gjerne å be for at vi skal få oss et godt hjem.Vi har sett på flere
hus, men ønsker et tydelig svar fra Gud.

Impuls on Tour i Udon Thani i mars. 

Impuls Conference i Ubon Ratchathani i slutten av mars.

  

      

OPPDATERINGER:

  "...legg alt dere har på hjertet, 
fram for Gud. 

Be 
og 

kall på ham
 med takk". 

(Filipperne 4:6)


