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Fra Nord-Norge til jordens
ender med evangeliet!
Evangeliet brøt gjennom i Kwajok og Yumbe

Bjørnars tidligere utgivelser nå på CD!
Mange fikk en personlig relasjon til Jesus Kristus og ble FRELST gjennom
disse sangene, og enda flere sitter igjen med gode minner og opplevelser.
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Kanskje dette kunne være en bra gave for noen du kjenner? Eller kanskje noen
som liker denne musikken også kan få høre evangeliet gjennom sangene?
Det er derfor en glede å kunne gjøre disse innspillingene tilgjengelig
på CD - til sammen 21 sanger for kun Kr. 150,- pluss porto.
Bestillingsadresse: International Gospel Mission, Postboks 70,
9040 Nordkjosbotn.
Tlf: 777 28269 - 91160144 - Email: gmission@online.no
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Plott inn disse dagene allerede nå! Ta noen feriedager, avspaser, og la ingen ting hindre deg
i å komme til Nordkjosbotn disse dagene. Dette blir meget spennende!

Finn-Arne Lauvås.

Mary Felde

Daniel Heimstad

Runar Balto

Bjørnar Heimstad (IGM).

Årets Sommerbibelskole starter onsdag 28. juni kl.19.00. Fra torsdag til lørdag
vil det bli undervisning på dagtid fra kl 09-14, med matpause og kaffepauser.
Kveldsmøter kl.19.00. Stor avslutning søndag 2. juli kl. 10.00
med nattverdsgudstjeneste. Spørretime hver formiddag.
For påmelding, overnatting og informasjon kontakt:

IGM, Postboks 70, 9049 Nordkjosbotn

Tlf: (+47) 777 282 69 • Fax: 777 282 63 • E-post: gmission@online.no

Du får mer info på www.igmission.org

Leder

Det er mye
lys i nord...
De siste vintrene i nord har vært preget av hyppig
og sterk nordlys-aktivitet, noe forsidebilde på
Nyhetsmagasinet bevitner. Bildet er tatt her i
Nordkjosbotn av vår sambygding Annar Ryan.
Disse spektakulære forekomstene på nattehimmelen har vært som en magnet på turister fra
hele verden, ikke minst Asia. Når vi i tillegg kan by
på spekkhuggere og andre hvalarter innerst inne i
våre fjorder, er det klart vi er takknemlige, både til
vår Skaper, men også den betydningen dette har
for det lokale næringsliv.

Lyset fra nord skal skinne ut i hele verden
Jesus sa: «Jeg er verdens lys!» - Joh.8,12. Men Han sa
også: «Dere er verdens lys!» - Matt.5,14.
Vi eksporterer fisk fra norskekysten og ut i hele verden.
Da Herren kalte oss her i IGM gav Han oss en helt klar
retningslinje: Fra Nordkalotten og ut til jordens ender
med evangeliet!
Vårt oppdrag er å eksportere lys og kraft til mennesker
som sitter i fortvilelsens mørke. Her i IGM har vi stått i
denne vekkelsesilden i snart 40 år, og ilden brenner klarer
og sterkere enn noen gang tidligere, noe reportasjene fra
Kwajok og Yumbe, som Runar Balto har skrevet, vitner om.
Hvordan skinner vi i praksis?
Vi kan snakke om salt og lys som lyriske metaforer, men
om vi ikke får en konkret forståelse av hva dette egentlig
dreier seg om, blir det etterhvert noen kraftløst over det, og
vi ender opp blant de som hele tiden sitter og venter på at
noe skal skje.
Paulus hjelper oss her: «dere skinner som strålende
lys i verden, på den måten at dere holder frem livets
ord.» - Fil.2,15b - 16b.
«Troen kommer av forkynnelsen av Kristi Ord.»
Rom.10,17. Vi trenger ikke å vente på at noe skal skje. Vi
er guddommelig utrustet slik at vi kan gå ut og få noe
til å skje. «Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren
virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn
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som fulgte med.» - Mark.16,20. Fisken ligger ikke på kaia
og venter på fiskeren. Den er ute i sjøen, og den som fisker
får alltid fisk. Herren samarbeider med folk som setter seg
i bevegelse.
Guds folk trenger å våkne opp, reise seg og bli
mer handlingskraftig
Det er utrolig hva folk får til når det gjelder å gjøre noe for
seg selv. Men når det skal gjøres noe i Guds rike blir alt så
vanskelig og tungvint. Her ligger vekkelsens forstoppelse.
Lyset kan bare skinne en begrenset tid om vi setter det
under ei bøtte. Når oksygenet er borte, slukner lyset, og det
blir bare oss igjen.
Men våre liv og våre menigheter skal lyse, ikke ose. Når vi er
ute i friskluft med Jesu budskap, vil vi aldri dø av mangel på
surstoff. Det er noe revitaliserende og livgivende å få lede
mennesker til tro på Jesus Kristus.
Så vi oppfordrer alle til å gjøre de nødvendige forandringer
som skal til, for at både vi som individer (for vi har et personlig
ansvar her) og som kirker i enda større grad tar del i den
Himmelske eksporten av
Evangeliet her i Norden, og
ut til de store folkehav som
enda ikke har hørt. Lykke til,
og vi har bestemt oss for at
2017 skal bli mye sterkere
og med enorme resultater
for evigheten gjennom IGM
sitt arbeid.
Velkommen på vinnerlaget! Vi kan garantere at
du får utbytte på det du
investerer.

IGMs Barnehjem i India:
M.P.A. Mission
12 - 14 Thandavaroyan Street,
Royapettah, Chennai .14.
Tamil Nadu, South India
Daglig leder: Rev. Stanley
Vasu

Utforming: GTR AS
Trykk: Gunnarshaug, Stvg.
Forsidefoto:
Annar Ryan
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Lyset fra nord skinner i Sør-Sudan

Guds rike har stor framgang i Sør-Sudan.

23.600 SA JA TIL JESUS i byen KWAJOK!
- Halleluja, Halleluja, hører dere meg? Gud helbredet meg på åpningsmøtet!
Han som står på plattformen og fryder seg og priser Gud er ingen hvem
som helst! Guvernør Abraham Gun Makuach ankom allerede første dag
kampanjeområdet. Hans entré begynte med en rekke med ekskortebiler.
Bevæpna sivile vakter og bevæpna militære sikret hele området før han ankom,
som om det skulle være USA´s president.
Av Runar Balto
På plattformen sitter Bjørnar Heimstad, Charles
Marcello Lado, biskopene, borgermesteren og
jeg. Ibrahim Allail, med stort ansvar for den tekniske biten av arrangementet, sitter ikke her. Det
virker som at uansett hvor du snur deg så flyr Ibrahim over synsfeltet. Han virker nesten overjordisk
og allestedsnærværende.
Hva skal du i Sør-Sudan?
Bare noen dager tidligere sto jeg i Karasjok. Jeg har ikke
vært i Afrika siden 2013. Det har ikke gått en eneste dag
de siste årene at jeg ikke har lengtet tilbake til kampanjene. Jeg er veldig spent på hva Bjørnar vil forkynne. Det
er jo så mye nytt som er av forkynnelse nå, og trender
som kommer og går. Bjørnar og jeg blir ønsket velkommen til enorm jubel og tradisjonelle stammerop. Tusener
på tusener står tettpakket på Freedom Square i Kwajok.
Charles Marcello Lado løfter opp 2 pinner og danner
et kors! VED JESU KRISTI KORS BLIR ALL MINUS
TIL PLUSS, sier Heimstad og peker på korset Charles
holder i hendene sine. Jeg skvetter nesten i stolen. Han
forkynner akkurat det samme som han har forkynt i årene
før der. Jeg har reist på utallige kampanjer med Bjørnar

Jeg legger merke til en blind mann som ble
geleidet inn på Freedom Square. Jeg bet
meg spesielt merke i ham av en eller annen
grunn som bare kanskje Gud vet. Nå står
han på plattformen og vitner om at Gud har
gitt ham synet tilbake, han løper etter Bjørnar og jakter på nesa hans! Jeg tror også at
han ser sitt barnebarn for første gang i sitt
liv. All Ære til Jesus!
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Heimstad, men han HAR IKKE FORANDRET STIL eller BUDSKAP! Han forkynner Jesus Kristus korsfestet.
Budskapet er det samme, men jeg merker i hver fiber i
kroppen at dette er under en sterkere SALVESLSE!
Noen dager tiligere traff jeg en venn her i Karasjok. Han
spurte: -Hva skal du gjøre i Sør Sudan? Du kan jo vitne
til menneskene her! Det finnes masse sjeler her, du trenger ikke å utsette deg for fare i Sør Sudan. Jeg svarer,
jeg vet ikke hva jeg skal der annet enn at GUD KALLER
MEG DIT. Jeg kjenner bare en ENORM MAGNETISK
KRAFT trekke meg til Afrika og Sør Sudan.
Mange ganger har jeg takket Gud når flyhjulene slipper
bakken i Juba og med kurs mot Nairobi. Hver gang har
jeg trodd at det var min siste tur til Sør-Sudan, men det
går bare en uke hjemme i Karasjok i vanlige rutiner før
jeg igjen kjenner KALLET! Jeg kan ikke forklare på en
annen måte enn at jeg er bitt av misjonsviruset. Jeg er
så takknemlig til Gud for at jeg kan være med på dette
store arbeidet som IGM har i Afrika.
Vekkelse 40 år
Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har sittet på møter hjemme og hørt kristne lengte etter vekkelse. Ikke
mistforstå meg, jeg mener ikke at vi IKKE skal lengte
etter vekkelse i Norge, MEN LA OSS, MENS VI VENTER, engasjere oss i de vekkelsen som ruller over kontinentene akkurat nå mens du leser denne rapporten.
Altfor mange hopper bukk over en vekkelse som
startet for lenge siden i Nord Norge og har nå pågått i Afrika, Asia og «muslim-verdenen» i nesten
40 år gjennom IGMs arbeide. Hvis dette ikke er
vekkelse, hva er det da? Store folkeskarer i i mange titalls land får høre evangeliet forkynt for aller
første gang i sine liv på IGMs kampanjer.
Jeg sitter på plattformen og hører jubelen i folkehavet
etter at Bjørnar Heimstad inviterer mennesker til å si

JA til Jesus. Bokstavelig talt
TUSENVIS av hender går til
værs! Stammerop og jubel høres i folkehavet. Jeg ser mange mange som kom på kampanjen som ved et MIRAKEL
bli forvandlet! Triste og slitne
ansikter er plutselig forvandlet
til glade og levende ansikter!
Til de som tror Gud ikke finnes
burde dette ha vært bevis nok
for Hans eksistens. Jeg sitter
på plattformen og synes det
som utspiller seg foran meg
er noe av det VAKRESTE som
finnes på jordkloden. Syndere
blir forvandlet til frelste mennesker, jeg kan bare ikke fatte
og forstå at noen i det hele tatt
kan kritisere noe så vakkert
som dette! Jeg vet i hvert fall
at det er fest i Kwajok og i himmelen, mens jeg sitter å
ser alt fra orkesterplass. Guds engler fryder og gleder
seg over hver ENESTE SYNDER som finner frelsen i
JESUS KRISTUS, det står det i min Bibel.
For lenge lenge siden da jeg var barn, hørte jeg på en
predikant fra indremisjonen som sa: Før et land kan bli
forvandlet så må menneskene i landet forandre seg! Han
hadde helt rett! Kun Jesus kan forandre land på randen
av sammenbrudd, slik som Sør Sudan er nå! Hvorfor er
vi her?
Jeg tror både Bjørnar Heimstad og jeg kan svare dette
ganske enkelt: GUD KALTE OSS HIT! DERFOR ER VI
HER! Ingen reiser hit frivillig og utsetter seg for unødvendig fare, og tåler sjelefiendens motstand, uten at det
ligger noe større BAK! Har ikke Gud kalt deg til Sør Sudan, så er jeg hundre prosent sikker på du kun hadde
holdt ut par timer av dette landet før din tålmodighet
hadde tatt slutt.
Ibrahim er på plattformen og sier et eller annet på arabisk, plutselig begynner demonbesatte over hele om-

Bjørnar Heimstad sammen med guvenør
Abraham Gun Makaach.
rådet å svime av. Hva enn han sa i mikrofonen må ha
vært noe kraftig. Besatte mennesker blir båret ut fra hele
området. Senere er mange av dem framme og vitner om
hvordan de er blitt befridd etter årevis med demonisk
besettelse.
Jeg kan ikke la være å tenke på alle de gangene jeg har
vært på bønnemøter hjemme i Karasjok og hørt det bli
bedt: La det bli en vekkelse hvor besatte blir fri og syke
blir helbredet! Her står jeg og ser dette skje over hele
området. Skjer ikke bare nå og da, det skjer hele tiden
på hvert eneste kampanjemøte! Folk blir satt i FRIHET!
Den som SØNNEN SETTER FRI ER VIRKELIG FRI.
Jeg legger merke til en blind mann som ble geleidet inn
på Freedom Square. Jeg bet meg spesielt merke i ham
av en eller annen grunn som bare kanskje Gud vet. Nå
står han på plattformen og vitner om at Gud har gitt ham
synet tilbake, han løper etter Bjørnar og jakter på nesa
hans! Jeg tror også at han ser sitt barnebarn for første
gang i sitt liv. All Ære til Jesus!
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Lyset fra nord skinner i Sør-Sudan
Uten motstand ingen seier:
Om vi opplevde motstand? Ja det gjorde vi absolutt,
men jeg har ikke tenkt å gi dette så mye spalteplass. Jeg
kan bare si følgende; ALLTID når djevelen har prøvd
å frustrere oss, DA KOMMER GUD OG GIR FULL
SEIER! Det slår ikke feil denne gangen heller. Enkelte
dager er vi veldig frustrerte, men da opplever vi store
seiere, og plutselig så er alle frustrasjonene glemt.
De som tror misjonsreiser kan sammenlignes med sydenturer, hvor den største faren er å bli solbrent, har
ikke forstått hva Misjonsbefalingen handler om! Det
skjer mye bak kulissene som folk ikke vet om. Seiersrapportene kommer ikke gratis, der er en sjelefiende
som vil sette kjepper i hjulene mot alt som minner om
verdensevangelisering.
Jeg har bare lyst å nevne ytterst få utfordringer vi hadde:
Noen dager var det nesten umulig for oss å finne mat.
Du kan ha en sekk full av penger, det vil ikke hjelpe deg,
vel og merke hvis du ikke spiser papir. Mat var det ikke
å få kjøpt. Vi så folk på evig jakt etter mat. Jeg synes alle
vi ser er radmagre, ja til og med kuene og kattene!
En kveld har Charles klart å skaffe Bjørnar og meg kylling med ris. Etter at vi har spist, oppdager jeg bevegelse i mørket. Før jeg vet ordet av det så har alle matrestene forsvunnet fra bordet vårt. Her har vi altså spist
i fred og ro uten å være klar over at vi har hatt publikum
i bekmørket. Jeg går og sjekker bordet hvor vi satt bare
minutter før, til og med de minste smulene på bordet
har forsvunnet! Ikke et riskorn eller kyllingbein er igjen,
alt er forsvunnet!
Det eneste som kan bryte denne armods ånden og forbannelsen som hviler over dette landet, er FORKYNNELSEN av EVANGELIET og at Guds Rikes nærvær
etableres i landet. Dette kan kun skje ved at folket og
Sør Sudan får sjansen til å høre Evangeliet forkynt bare
en eneste gang! Bare Gud vet hvem som kommer på
kampanjene våre. Kanskje Sør Sudans framtidige president står midt i folkehavet? Kanskje Sør Sudans framtid
er gjemt et sted i denne tette skaren av frelsessøkende?
Hvordan kan vi vite Guds planer for dette landet? Mens
vi venter på svar, la oss gjøre det vi kan nå, LA OSS GI
DEM EVANGELIET!
Et land i kaos
Vi er på flyplassen i Juba. Innenriksflyet som skal bringe
oss til Wau er forsinket. Hvis jeg skal beskrive denne

Jeg sitter i benken og fryder meg sammen
med 300 sør sudanesere. Bjørnar
Heimstad er der hvor Gud har satt ham,
nemlig til å oppmuntre ledere og dele
av sin 40 års erfaring som evangelist
og misjonsleder. De årene jeg har kjent
Bjørnar så har jeg lært meg en ting om
ham; han LEVER det HAN PREKER!
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flyplassen så tror jeg at jeg må bruke ord som ”helvetes
forgård”. Kanskje ikke like ille, men tanken streifer meg
hver eneste gang. Dette sier jeg kun for å beskrive følelsen av å være der. Det er så kokvarmt der at man til tider
tror man skal besvime.
Det finnes ingen orden der, eller køkultur. Hundrevis av
mennesker presser fra alle kanter, samtidig, alle vil være
først. De frekkeste albuer seg frem. Skal du stå der og
være høflig, da kommer du til å miste samtlige flyavganger, så her er det bare å presse seg der du finner den
minste rom.
Plutselig oppstår det panikk, en eller annen holder på å
miste tålmodigheten og begynner å fekte med armene
sine alle veier. Panikken spres seg veldig fort, plutselig har vi flere stykker som har panikk. Da trår Charles
Marcello Lado fram og tar kontroll over situasjonen. Han
begynner å organisere køer, og ordne med baggasjen...
alle roer seg ned. Bjørnar snakker også rolig med de
panikkslagne, og plutselig så er alle rolige.
Hvor lett det er å skape panikk, og JA, - det er også veldig lett å skape ro og orden når man bærer Guds fred
i sitt indre. Jeg kan ikke la være å tenke på Jesu Ord:
Dette folket er som får uten hyrde.
Jeg mener ikke noe nedlatende med dette, la det være
sagt. Dette landet trenger ledere, mennesker som skaper Guds orden og gjør det med respekt og i en atmosfære av fred. Altfor lenge har den med størst gevær
lagt føringene her. Jeg kan ikke la være å tenke på hvor
mange mennesker som er ulykkelige i dette landet hvor

Det var samlet mye folk på lederseminaret der Bjørnar og Charles Marcello Lado underviste.
geværene har talt i over 50 år. Her er generasjoner med
sår som trenger legedom. Bare Jesus Kristus kan redde
Sør Sudan, jeg tror faktisk ikke noe eller NOEN andre
kan gjøre det.
Lederseminar
Bjørnar og Charles bytter om å undervise på seminaret. Guvernøren er også der pluss noen av ministrene
hans, på slep har dem med seg et TV-team. De filmer
oss under lederseminaret, og de er også tilstede på et
av festival-møtene. Jeg får vite av noen at dette kommer på TV. Senere samme dag tar Guvernøren med seg
vise-guvernøren sin, han er visstnok syk. Bjørnar og jeg
legger hender på ham. Om han ble helbredet, vet bare
Gud. Men jeg kan med hundre prosent sikkerhet si at
om ikke han ble frisk, så fikk han i hvert fall en berøring
fra himmelen. Den kritthvite smilende tanngarden sa
oss mer enn tusen ord.
Jeg sitter i benken og fryder meg sammen med 300 sør
sudanesere. Bjørnar Heimstad er der hvor Gud har satt
ham, nemlig til å oppmuntre ledere og dele av sin 40 års
erfaring som evangelist og misjonsleder. De årene jeg
har kjent Bjørnar så har jeg lært meg en ting om ham;
han LEVER det HAN PREKER! Verken mer eller mindre! Det er bare så herlig å kunne ta imot kunnskap og
erfaringer som han deler med oss gratis på seminaret.
Tørsten blant afrikanerne er enorm. De har en enorm
tørst etter å lære, og i en slik atmosfære så er det umulig
å være uberørt. Jeg synes faktisk det er artigere å høre
på Bjørnars undervisning her i et kirkebygg som mangler vinduer, hvor gulvet er jord og grus og hvor taket

er laget av blikk, enn å sitte hjemme i et flott kirkebygg.
Av og til kommer det vindkast som går tvers gjennom
lokalet. Der står Bjørnar Heimstad og prøver å gjøre seg
forstått gjennom et gammelt lydanlegg med sprengte
høyttalere, som igjen får strøm fra en bensinaggregat
som går på veldig høyt turtall. Hver eneste dag har noen
glemt å fylle tanken på den, og det skjer som forventet,
aggregatet stopper og lyden forsvinner. Da står Bjørnar
der og roper seg hes uten noen slags hjelpemidler. Man
får en følelse av at man er på feltkurs i gerilja evangelisering.
En formiddag holder Bjørnar en tale om fredsfyrsten Jesus. Mens han taler kommer en due flyvende inn i kirka
over hodene på de som er der. Alle legger merke til
dette. Hvilken symbolikk! Kall det gjerne en stadfestelse
fra himmelen. Due symboliserer fred! Jeg spør Bjørnar
etter møtet om han la merke til duen som fløy rundt i
lokalet mens han prekte, men nei han hadde vært så
oppslukt av å undervise at han ikke la merke til dette.
Boforhold:
-Du skal se Runar, i morgen kommer du til å elske dette
rommet og om to dager vil du føle at dette er ditt hjem!
Bjørnar står der å smiler med sitt overvinnende Heimstad-smil. Jeg må jo innrømmet at jeg akkurat da lurte
på om han hadde en skrue løs eller to.
Vi har nettopp ankommet Kwajok. «Hotellet» er som tatt
ut av en skrekkfilm. Ledninger henger og slenger overalt,
enkelte plasser mangler det tak. På rommet mitt er det
reneste zoologisk hage, alle slags edderkopp-typer hviler under taket. Ingen vann verken i klosett eller dusj...
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Lyset fra nord skinner i Sør-Sudan
jeg kjenner plutselig hjemlengselen til trygge Karasjok hvor
jeg har et flott hus, et flott bad og varmtvann i rørene. Du
kan dusje og bade der til krampa tar deg.
- Men det er faktisk sant; dagen etter var alt så mye mye
lettere og jeg var så glad over å være i Kwajok og hadde
allerede glemt mine ”prøvelser” fra kvelden før.
En kveld er det full underholdning på hotellet, nå er det jakt
på Bjørnar sitt rom, der er vist en firfisle som løper rundt
og lager sirkus. En lokal gutt henter ut stakkaren og slipper
den ut i naturen. Etter noen dager får vi beskjed om å bytte
hotell, og plutselig hører jeg meg selv stå der å protestere
høylytt. Jeg hadde ikke lyst å bytte hotell fordi jeg trivdes
på dette hotellet som jeg bare noen dager før hadde sammenlignet med et skrekk-kabinett!
Det nye hotellet viste seg å være mye finere enn det gamle.
Bjørnar fikk rett, jeg hadde begynt å trives i mitt lille krypinn
hvor alskens småkryp kravler under taket, hvor dusjen virker
noen ganger og andre ganger ikke.
Jeg har lært meg et knep. Jeg fyller opp tomme vannflasker
med vann hver gang springen fungerer, og kan etterpå dusje meg i flaskevann når vannet er borte.
Mirakelskred
Åpningsmøtet er fantastisk, tusenvis av mennesker har
strømmet til Freedom Square, tusener på tusener har sagt
JA til JESUS! Helbredelsene står i kø. Guvernøren, noen
ministere, garden av livvakter, pluss borgermesteren er
også her. Stadion er så tettpakket at folk er nesten helt
oppe på plattformen.
Ibrahim Allail er igjen i synsfeltet, plutselig strømmer det
hundrevis av mennesker mot ham. Jeg spør Bjørnar på
spøk om Ibrahim holder sine egne vekkelsesmøter? Dette
er mennesker som Gud har helbredet i kveld, svarer han.
Hundrevis av mennesker flokker seg rundt ordensvaktene
for å vitne. Blinde har begynt å se, mennesker som var lamme har begynt å gå, utallige ryggplager er blitt helbredet.
Hvilken privilegium det er å være her!
Til tross for krigsfare, til tross for all ulykken med opptøyer
og krig som har rammet dette landet, så er JESUS FREMDELES HER! Jeg kjenner at hjertet mitt fylles av takknemlighet, hvilken ære det er å være en ambassadør for et
FREDSRIKE hvor JESUS ER KONGE.
På avsluttningsmøtet siste kampanjedag ankommer guvernøren og borgermesteren. Vi får be for dem begge. Tenk
hvis Sør Sudan hadde ledere som disse to. Jeg tror landet
ville ha blomstret og Guds herlighet hadde hvilt overalt. Det
er så sterkt å se statsledere som ELSKER JESUS!
Hotellet blir ransaket.
På hotellet har vi opplevd matmangel, hete, vannmangel,
soldater som kommer i tide og utide og som vil ransake
rommene våre. De er på jakt etter ulovlige våpen. Guvernøren har nå gitt streng beskjed til alle vaktposter om å la
oss være i fred fordi vi er hans gjester. På tilbaketuren fra
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Vi fikk stå i vekkelse i Kwajok. Tusen takk til alle våre partnere!
Kwajok til Wau hvor flyplassen ligger, er det 3 timers bilkjøring. Vi opplever ofte vanskelige vaktposter som man nesten skulle tro hadde et livskall til å gjøre reisen din så sur
som mulig. MEN IKKE NÅ, bommene bli åpnet for oss....vi
kjører mot Wau og føler oss nesten som presidenter. Samtlige vaktposter gir oss militær honnør når vi passerer. Hvilken herlig uke det har vært. 23600 mennesker har
svart JA på felsesinnbydelsen, og utallige er de som
er blitt helbredet.
Bjørnar Heimstad sier på et av møtene at han har verdens
beste jobb, han får lede mennesker til Jesus!! Jeg må si
meg enig med ham. Tenk at vi kan være med på denne vekkelsen i Afrika. Ikke alle er ment å reise ut personlig, men VI
KAN og vi BØR bruke den urettferdige mammon til å vinne
oss venner for evigheten. Tenk alle de tusener på tusener
som en gang vil ønske oss velkommen til himmelriket, alle
de som dine forbønner og din offergaver har brakt dit.
Til slutt
Vi har stått en uke i VEKKELSE i KWAJOK. Freedom
Square har vært fullpakket kveld etter kveld med tusenvis
av mennesker. Jeg skulle ønske alle som leser denne rapporten kunne sett havet av mennesker som kommer for å
høre på evangeliets forkynnelse. Ingen bilde eller filmsnutt
vil kunne fange den atmosfæren som er her. Guds herlighet
og nærværet av Den Hellige Ånd henger over hele området. Fryd og jubelrop og hallelujarop høres dag etter dag
når vi igjen blir øyenvitner til at himmelen skriver vekkelseshistorie i Sør Sudan.
Vi har fått se tusenvis av dyrebare menn, kvinner og barn
bli høstet inn i himmelens rike, bare evigheten vil vise hvor
mange som egentlig tok imot Jesus som Herre og frelser
under disse dagene. Bjørnar sier han har verdens beste
jobb, da har jeg lyst å tilføye: Vi har verdens beste mulighet,
vi kan gjøre forskjell ved å gi evangeliet føtter å gå på. Det
kan vi gjøre gjennom forbønner og gjennom givertjeneste.
Det viktigste er ikke hvor du sitter i bussen, for den skal til
samme destinasjon likevel.

Vær der hvor GUD har lagt sitt KALL over ditt liv. Guds
kall handler ikke så mye om deg og meg egentlig. Jeg tror
Guds kall handler mest av alt om Jesus Kristus. Hvor kan
du og jeg være for å være koblet til Kristi visjon om at hele
verden skal høre evangeliet? Det tror jeg Guds kall egentlig handler om. Veldig lite om deg og meg, men ALT OM
JESUS!
Jeg sitter igjen i flyet og ser hovedstaden Juba forsvinne
under flyvingen. Hvilken glede man kjenner når man kan
reise hjem til Norge igjen, et rikt land som har alle ressurser til rådighet, hvor vi slipper å se at våre barn leter etter
brødsmuler for å overleve dagen, hvor vi får mange sjanser
til å høre evangeliet, hvor vi kan diskutere og mene hva vi vil
uten å være i fare for å bli arrestert, hvor du slipper forfølgelse og martyrdød på grunn av din tro.
Jeg sitter her og kjenner samtidig litt sorg over de kristne
som måtte bøte med livet under det siste året i Sør Sudan.
Vi fikk servert en sterk historie om en lokal pastor som ble
drept på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Et sted under
flyet her i Juba, er det en familie som mangler en far, en

ektemann, en bror, fordi han led martyrdøden på grunn av
sin tro. Virkeligheten her er så grusom og til tider vanskelig
å forholde seg til. Da blir evige nettdiskusjoner og forståsegpåere hjemme i Norge så uviktige til sammenligning.
Til tross for alt dette jeg nevner her, SÅ VET JEG det ikke
vil gå altfor lenge, før jeg igjen vil kjenne kallet til å reise
tilbake til Afrika igjen. Jeg gleder meg allerede til neste IGM
kampanje!
Hvilken privilegium det er å være med i Herren Jesus Kristi
seierstog og bringe Kristi fredsrike til en krigstrett befolkning i Sør Sudan. Vi fryder og gleder oss over hver sjel som
fant frelse i Kwajok i disse desemberdagene. Jeg takker
Gud for IGMs visjon og plassering. Tenk at vi kan fra Nord
Norge bringe ut evangeliet til jordens ytterste ender, slik
som Sør Sudan. Dette er en misjonsmark hvor Gud har
ÅPNET DØRENE for IGM. La oss be om at vi ikke sover
på vakt, men forbereder garnene til neste fangst, samtidig
som vi gir JESUS KRISTUS ALL ÆREN FOR DETTE!
Gud velsigne dere!
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Lyset fra nord skinner i Pakistan

Good Hope Primary Schools Pakistan 2016
følge av skolegang og integrering i kristent miljø med fokus på disippelgjøring.
Både barna, familiene, og deres omgivelser endrer karakter og kvaliteten
på livet blir en helt annen, med håp for
fremtiden.

For 100,- pr. mnd kan du hjelpe et barn ut av elendigheten og inn på våre skoler.

Året 2016 har medført økning fra
150 til 170 elever på de 2 skolene
Ny tuk tuk: For å kunne heve elevantallet var vi helt avhengig av flere tuk
tuker, og i begynnelsen av året fikk vi
inn midler fra trofaste givere til dette og
vi kunne kjøpe 1 ny tuk tuk, vi har nå
2. Denne ene økte elevantallet med 15
elever. Men fremdeles er ikke kapasiteten sprengt på skolen og med 2 tuk
tuk til kan vi øke til 100 elever også på
denne skolen.
Graduering: Gode eksamensresultater for elevene, (bedre enn offentlige
skoler) og 16 elever som graduerte
med ferdig primary school som 1415 åringer. Eksamensresultater feires
behørig med premiering. Hvilket også
betyr at nye elever kunne tas inn for ny
termin.
Nye lærere: 2016 ble et år med økt
kvalitet på lærerne, nye lærere med mer
faglig kompetanse er ansatt og andre
er blitt kurset for å heve kompetansen.
Nye skolelokaler for den ene skolen: Vi har gått gjennom en vanskelig

10

tid med eiere som ville selge og en
stund så det ut som om skolen måtte
stenge og 100 elever ville stått uten
skolegang. Men Herren kommer aldri
for sent, på vårparten var det i orden
med nye OG BEDRE lokaler i elevenes
nærområde, noe som var helt vesentlig
for at de skulle ha mulighet til å komme
seg til skolen. 3 mnd. ble brukt til å sette i stand de nye lokalene. de er nå tatt
i bruk og jevnt over er alle fasilitetene
bedre enn på den gamle.
Sysenter: Mange av barna kommer
fra familier med bare mor. På skolene
tilbys mødre eller andre kvinnelige foresatte å komme for å lære seg sy yrket.
En skredder kommer og underviser,
de syr noe til skolene og hjelper til på
den måten. Planen er at de skal få en
mikrofinansiering (symaskin/bord/noe
utstyr) slik at de kan begynne en liten
business og få en inntjening til familien.
Her trenger vi givere til dette spesifikke
formålet, noen som vil gi slik at vi kan
opprette en mikrofinans kasse.

Mange av guttene har blitt homoseksuelt misbrukt og har med seg forferdelige historier, uten foreldre og fremtid
og håp. De kommer inn på skolen som
forskremte usikre barn, men etter som
tiden går gjør Herren et fantastisk verk
i de og de lyser opp med smil om munnen og tro og håp på fremtiden.
De hadde ingenting og mange var
barnearbeidere i mursteins industri og
er som slaver å betrakte. Nå tør de å
drømme om en helt annen fremtid,
noen vil bli lege, andre sykepleier, andre flyver, begrensningene i sinnet er
blitt brutt og ikke bare det men de går
også målrettet inn i drømmene.
Vi gir all ære til Jesus for dette fantastiske verket og benytter anledningen
til å takke givere som bidrar til at dette
kan skje.
Vår koordinator i Pakistan: En særlig viktig person for at det skal lykkes
er vår kjære og høyt aktede koordinator
Khurram Shazhad, han har i tillegg til å
lede skolene vært i Kenya utsendt av
oss i begynnelsen av året med festival,
seminar og masse annet til velsignelse
for landet, blant annet dåp i det Indiske
hav. I tillegg har han reist rundt og plantet 16 nye menigheter i distriktet vi hadde vår siste festival i Pakistan. Sett ham
gjerne opp på din faste bønneliste!

Enkelt historier: Det kan trekkes frem
uendelig med historier fra disse barna
og hvilken endring som er skjedd som

Bilde til venstre: Fra sysenteret
Bilde over: Khurram Shazhad sammen
med sin kone.

Jesusfestival i Nepal 4.-8. mars

Nepal

Lyset fra nord skinner i Nepal
4. - 8. mars - Jesusfestival og
seminar i byen GAUR i sørlige
Nepal. I Gaur er 50% av befolkningen muslimer og 50% hinduer.
0% kristne
Tekst: Berit Gjævert
Nepal er et fantastisk land med rik natur
og dyreliv. Landet har omlag 30 millioner
innbyggere, hvorav flere millioner, spesielt unge menn, reiser til utlandet for å
jobbe ett eller flere år.
Landskapet kan forenklet deles i 3:
1) Himalaya-kjeden med høye fjell i nord
på grensen til Tibet og China.
2) Et område med høydedrag som strekker seg over hele den midtre delen av landet. Hovedstaden Kathmandu ligger her.
3) Terai- området, som strekker seg langs
hele landet mot grensen til India. Terai er
flatt og preget av sump klima.
Vi har ulike prosjekt gående i alle de 3
områdene, men holder oss mest i Teraidistriktet. Etter Kathmandu, er dette det
tetteste befolkningsområdet. Det er også
det mest konfliktfylte.
De verste stridighetene idag er mellom
madhesifolket og regjeringen i Kathmandu. Madhesiene har sitt hovedsete i byen
Gaur, og er et folk som opplever seg
glemt og oversett av regjeringen. Derfor
har de demonstrert, drept og tatt initiativ
til opptøyer, som har gått utover befolkningen i Terai- distriktet.
Vi var i Nepal i mars 2016 da den eneste

kristne helligdagen, 25. desember, ble
strøket som offentlig helligdag. Etter
hardt politisk arbeid (og bønn!), hvor de
kristne har stått politisk sammen med
muslimene, er nå 1. juledag igjen erklært
offentlig helligdag.
Nepal er fattig, og tankegangen preges av 3 hovedhindringer for vekst;
1) Fatalisme. Er du født fattig, skal du dø
fattig. Arbeid bør en unngå.
2) Føydalisme. Noen få rike slekter/kaster
har hersket over befolkningen. Faren ved
dette er at når hjelpeorganisasjoner og vi
misjonærer kommer til landet, overtar vi
automatisk denne “landlordrollen” i stedet for å trene dem i å bære ansvar selv.
3) Feil kapitalisme. Det finnes ingen prisjusteringer eller statlig styring, derfor blir
de rike bare rikere.
Vår visjon er Jesus, den store Fredsfyrsten som bryr seg om hele mennesket.
Vår hovedprioritet vil alltid være å forkynne fred med Gud, dernest seg selv og så
andre. Eller å elske Gud og sin neste som
seg selv.
Når det gjelder det fremstøtet vi nå forbereder i Gaur, drømmer jeg om at det
skal bli en modell for hvordan vi kan jobbe fremover. En sterk evangelisk Jesusfestival som baner vei for manges frelse,
ved at Herren rekker ut sin hånd til tegn,
under og mirakler.
Dernest følger vi opp med menighetsplantere, som vil stå sammen som et
team, hjelpe og utfylle hverandre. I kjølvannet av dette vil vi starte små businessprosjekt og trene de nye etterfølgerne av
Jesus til å ta samfunnsansvar.

I begynnelsen av mars reisir Bjørnar Heimstad sammen med Berit og Tore Gjævert
for å forkynne evangeliet i Gaur i Nepal.

Vi er bare så takknemlige for samarbeidet både med IGM og Troens Bevis, som
går inn og betaler underhold til 10 menighetsplantere i Gaur. Dersom vi lykkes;
drømmer jeg om at vi kan gjøre det samme i andre større byer i Teraidistriktet!
”Alle” storpredikanter drar til Kathmandu
og stopper der. Vi har stort sett jobbet
ute i bushen i små landsbyer. Dersom vi
nå kan begynne å fokusere på de større
byene, vil det være en stor tillitserklæring
fra Herren, men først av alt vil vi nå mange
flere folk.
Vil du være med på denne pionérsatsingen i sørlige Nepal, kan du benytte giroen her i Nyhetsmagasinet.
Vi trenger kr. 200.000,- for at dette
skal gjennomføres på en skikkelig måte. Vi har allerede trykt opp
15.000 oppfølgingshefter som skal
gis til de som søker frelse.

Vil du hjelpe en eller flere?
”Alt jeg ber om er
100,- pr. måned!”

Ja, jeg vil bli fadder for Good Hope Pakistan.

Det koster 100,- pr. mnd. å få Pakistanske barn
ut fra fornedrelse, barnearbeid, misbruk og
analfabetisme og inn på en av IGM sine to Good
Hope skoler i Pakistan.

Navn: ..........................................................................................................................................

For norske barn er det normalt å gå på skole
etter at de har spist frokost. For kr. 5,- hver dag
kan du hjelpe en gutt eller en jente til å få denne
muligheten også i Pakistan!
Vi håper du kan ta ansvar for en eller flere!

Beløp pr mnd:………………… Engangsbeløp kr:……………………………

Adresse: .....................................................................................................................................
Postnr/sted: ...............................................................................................................................
Email:...........................................................................................................................................
Fødsels og personnr (11 siffer):............................................................................................
Kontakt oss på; gmission@online.no
Kupongen sendes til IGM, Postboks 70, 9049 Nordkjosbotn.
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Undervisning

Profetier vi bør ta seriøst
– og hvordan vi kan gjøre det i praksis –

For de som tilegner sin tid til spekulative,
sensasjonspregede profetier, vil denne artikkelen
sannsynligvis oppfattes som kjedelig. Det har
dessverre til alle tider vært «falske» profeter som
har hatt et godt marked innenfor kristendommens
verden.
Bjørnar Heimstad
Årsaken til at disse får lov til å holde på er det faktum at vi
mennesker styres av det vi allerede tror på. Har vi først begynt
å tro på noe, enten det er riktig eller galt, vil vi være veldig
ukritiske til informasjon som støtter dette, og avvisende til argumenter som vil forsøke å «frarøve» oss det vi har bestemt
oss for å tro.
Det er en årsak til at noen mennesker leser Klassekampen,
mens andre leser Finansavisen. Vi ønsker å få bekreftelse på
det vi allerede har bestemt oss for å tro, og vårt underbevisste
sinn jobber med nebb og klør for at dette ikke skal taes ifra
oss. Vi er alle predisponert på denne måten.
1) Den første kategori av profetier som vi bør ta
seriøst - Kristus-profetiene.
Bibelens hovedtema er Messias, Jesus Kristus. Vi finner han
på hver eneste side og i hvert eneste kapittel i hele Bibelen. I
GT som profetier og skyggebilder. I NT som realiteten, virkeligheten, sannheten, - selve objektet som nå står midt i blant
oss.
Da døperen Johannes så Jesus passere, profeterte han og
sa «Se der Guds lam, som bærer (bort) all verdens
synd» - Joh. 1, 29. Paulus bekrefter oppfyllelsen av profetien
når han sier: «Vårt påskelam er slaktet, Kristus» - 1. Kor.
5, 7.
Budskapet om Guds kjærlighet er ment å skulle nå ut til
hvert eneste menneske. Alle fortjener å få høre om hva
Jesus har gjort for dem på korset. Beholder vi dette for
oss selv, gjør vi andre mennesker en stor urett. Tier vi
stille? Tier våre menigheter? Tier våre penger? I dag kan
vi forkynne gode nyheter. Det finnes ikke noen form for
profetisk liv som overgår dette.
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Så dette handler om engelens budskap til hyrdene på Betlehemsmarkene: «Jeg forkynner dere en stor glede som
skal bli hele folket (alle folk) til del. For i dag er det
født dere en Frelser i David by, Han er Kristus, Herren» - Luk. 2, 10 - 11.
Dette er også hovedtema for Hebreerbrevets forfatter og Paulus i sine mange brev.
2) Det andre er profetiene om utbredelsen av Guds
rike her i verden.
Jesaia profeterer om en tid da «Hele jorden er full av Hans
herlighet» - Jes. 6, 3.
Guds Rikes globale omfang var også Jesu hovedtema. Han
sa blant annet: «For så høyt har Gud elsket verden at
Han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som
tror på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» - Joh.
3,16.
Misjonsbefalingen er en profetisk arbeidsinstruks. «Gå ut i
hele verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.» - Markus 16,15.
Paulus sier at «i Kristus er det verken jøde eller greker,
trell eller fri, mann eller kvinne. For dere er alle én i
Kristus Jesus.» - Gal. 3,28. Dette forteller at Himlenes rike
har brutt ned alle etniske, sosiale og kjønnsmessige skillelinjer.
Jesus er den som fyller alt i alle. Hele jorden fylles med Herrens herlighet.
Sennepsfrøet
«Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok
og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet
frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens
fugler kommer og bygger rede i greinene på det.» Matt. 13, 31-32. Jesus forteller at det som begynte med Ham
selv, og til å begynne med ble ansett som en liten jødisk sekt,
skulle bli til et «tre» der alle skulle finne et bosted.
Surdeigen
Enda en lignelse fortalte han dem: «Himmelriket er likt
en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel,
så det hele til slutt var gjennomsyret.» - Matt. 13, 33.
Igjen gir Jesus oss et bilde på et Rike som har en slik gjennomslagskraft at det trenger igjennom og fyller hele verden.
Noen prøvde å fortelle meg at dette var en negativ lignelse,
fordi surdeig representerer noe negativt. Spør en hvilken som
helst baker, og du vil få det motsatte svaret. Uten surdeig kan
de ikke bake denne type brød.

3) Hvordan kan vi rent praktisk leve et profetisk liv?
Først og fremst kan vi gjøre dette ved at vi forkynner evangeliet om Guds Rike til alle mennesker på jord. Den første
menighet levde etter disse profetiske retningslinjer, og Guds
rike fikk etter hvert en enorm utbredelse.
Du skal nå få 11 vitnesbyrd fra Apostlenes gjerninger, som
bekrefter det profetiske fokus som var toneangivende i den
første menighet. Og så langt jeg har klart å forstå, er alle de
direkte profetier, gitt av profeter i den nye pakt, direkte relatert
til utbredelsen av evangeliet om Guds rike.
Jeg begynner med konklusjonen: «Dette fortsatte i to år,
slik at alle som bodde i Asia, hørte ordet om Herren
Jesus, både jøder og grekere.» - Apg. 19, 10. Dette gjelder Lilleasia, og legg merket til at det står to (2) år, ikke 20 år,
200 år eller 2000 år. To år!
Den første menighet var ikke selvsentrert, men Kristus-sentrert og oppdragsorientert!
Følgende skrifthenvisninger bekrefter dette: Apg. 5, 42; Apg.
8, 4; 12, 25; Apg. 14, 7, 21; Apg. 15, 7, 35; Apg. 16, 10; Apg.
20, 20.
De var drevet av den profetiske visjonen fra Mesteren selv,
som ble stadfestet ved at Den Hellige Ånd gav dem den utrustning og alle de ressurser de trengte for å være Guds rikes
ambassadører.

Disse fire tar risikoen på å gå inn i okkupasjonsmaktens leir,
og der finner de at syrerne har rømt leiren og etterlatt alle sine
eiendeler og all mat i teltene. Så det er bare for disse spedalske å gå rett inn i hvilket som helst telt, spise seg mette, begynne å bære ut det som fins av gull og rikdommer, og berge
til seg så mye som mulig.
I denne situasjonen tenkte de bare på seg selv. Men «Så sa
de til hverandre: «Det vi gjør i dag er ikke rett. Dette er
dagen med gode nyheter (evangeliet), og vi holder
oss tause. Hvis vi venter til morgenen gryr, vil vi føre
skyld over oss. Kom derfor, så vi kan gå og fortelle
det i kongens hus.» 2. Kong. 7, 9.
Tier vi stille, faller det skyld på oss, konkluderte de spedalske.
Dette ble redningen for tusenvis av døende mennesker.
Paulus trekker samme sluttsats: «Jeg står i gjeld både
overfor grekere og ikke-grekere, både overfor vise
og uforstandige. Derfor, så langt det står på meg selv,
er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere
som er i Rom.» - Rom.1,14 - 15.
Budskapet om Guds kjærlighet er ment å skulle nå ut til hvert
eneste menneske. Alle fortjener å få høre om hva Jesus har
gjort for dem på korset. Beholder vi dette for oss selv, gjør vi
andre mennesker en stor urett. Tier vi stille? Tier våre menigheter? Tier våre penger? I dag kan vi forkynne gode nyheter.
Det finnes ikke noen form for profetisk liv som overgår dette.

De fire spedalske
I 2. Kongebok kapittel 6 og 7 finner vi en sterk historie. Syrerne har beleiret Samaria, og hungersnøden var så stor at de
til og med åt menneskekjøtt. Men i kapittel 7 vers 3 begynner
historien om fire spedalske menn, som viser seg å bli nøkkelen
til hele folkets redning.
Du kan selv lese historien (jeg anbefaler at du gjør det!) men
jeg skal komme fram til min konklusjon, som jeg også mener er
relevant for den tid vi lever i, og tema i artikkelen.
Herren bruker fire utstøtte, syke, døende spedalske, for å redde hele folket. Gud har en tendens til å velge det som ingen
ting er i menneskers øyne.

Alt i skilt og dekor

Til Industri, handel, hotell, offentlig virksomhet og privat. Vi driver
en moderne databasert produksjon fra våre lokaler i Kristiansand.
Etablert i 1984. Vi støtter IGM sitt arbeid.

www.skiltspesialisten.no
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Lyset fra nord skinner i flyktningleir i Nord-Uganda

Yumbe, Uganda:

14.206 grunner til å takke JESUS!

Av Runar Balto
Åtte tidligere døve står på plattformen, alle har fått
hørselen sin tilbake! Vi er midt i flyktningleiren Yoyo,
på grensa mellom Uganda og Sør-Sudan. Nærmeste
by er Yumbe, ca 30 minutters kjøretur på forferdelige
veier, hvor også vi har vårt hotell, eller skal vi heller
kalle bosted.
Krigen, som det internasjonale samfunnet glemte på grunn av
krigen i Syria og presidentvalget i USA, har jagd millioner
på flukt, senest sommeren 2016. Da satte presidenten inn
angreps-helikoptre mot vanlige folk og opprørere. Tusenvis ble
drept. 500 soldater falt på én eneste dag i skuddvekslinger
som oppsto i hovedstaden Juba. Så å si ingenting om dette er
nevnt i norske/vestlige medier.
En traumatisert tilskuermasse
Vi ankommer en teltleir hvor tusenvis av telt og jordgammer
står side om side. Jeg vet ikke hvor vant de er til Jesus Festivaler akkurat i denne leiren. Tror de fleste som vil ha store
festivaler lokaliserer dem til storbyer, som Kampala. Men vi er
her i «ødemarken, fordi vi føler at vi har fått et oppdrag.
Oppdraget er misjonsbefalingen, - å redde så mange som mulig til himmelen før Jesus kommer tilbake. Det beste en misjonær kan gjøre er å lede syndere til foten av Kristi kors.
Vi merker at vi har en annerledes tilskuermasse. Det er
ikke slik som vi er vant til med mye jubel og tradisjonelle stammerop. Dette er en stille forsamling, til og
med barna er stille, noe som er ganske uvanlig. Krigstraumene står som skrevet i ansiktene deres.
Mange forteller om hvordan sivile ble drept i bakholdsangrep
da de prøvde å flykte. En forteller at bussen deres ble angrepet av maskingevær. Nesten alle ble drept. Vi hører fortellinger
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om barn som er blitt voldtatt, redselshistorier om tortur. Vi hører fortellinger om hvordan hele familier ble jagd inn i husene
sine, for deretter å bli satt fyr på av soldatene og brent levende. Barn forteller om hvordan foreldrene deres ble myrdet
av soldater, mens de var vitner til dette. Bare et mirakel kan
lege dette folket. Sør Sudan er et land med gale ledere og en
ulykkelig befolkning.
8 døve får hørselen tilbake
Tusenvis møter opp på åpningsmøtet. Bjørnar Heimstad forkynner evangeliet og tusenvis gir respons på frelsesinbydelsen. Vi opplever uvanlig mange døve som får hørselen tilbake.
På en kveld blir åtte døve barn og ungdommer helbredet. Dagen etter står en far oppe på plattformen med sin sønn og
forteller at gutten hans var født døv, men nå hører han krystallklart. All Ære til Jesus.
Vi møter mange traumatiserte mennesker, men det er nettopp
for sånne Jesus kom. Derfor føles det veldig riktig å være her.
Her er det ikke akkurat konkurranse blant predikanter om sjelene. Vet ikke om noen har vært her før med evangeliet. Hele
dette nordlige distriktet på grensen til Sør-Sudan er preget av
islam og utallige moskeer. Men nå er vi her og er øyenvitner
til at Jesus åpner en hvilken som helst dør som måtte være
lukket av helvetes avgrunn. Åpningen føltes tungt på grunn av
de tusener av ansikter som møtte oss. Men vi merker at den
åndelige atmosfæren mykner opp mer og mer.
På ”VIP”-benkene sitter fire muslimske mullaer. De minner
nesten om fire indianer-høvdinger. Ikke en mime i ansiktet,
ikke noe tegn på at de er berørt av budskapet. Men når så
Bjørnar begynner å forklare ut ifra hva koranen den sier om
Jesus, mykner plutselig ansiktene opp. Han klarer faktisk å
forkynne evangeliet ved å sitere fra den. DE HAR FORTÅTT!
Nå tror vi ikke at koranen kan sammenlignes med bibelen, men
man må finne et kontaktpunkter som gjør at menneskenes luk-

kede sinn kan åpnes. Dette er jo noe Paulus gjorde da han
fant en sokkel hvor det sto skrevet «til en ukjent Gud». Paulus
brukte denne sokkelen som et utgangspunt til å overbevise
folket i byen om JESUS er Guds Sønn! Vi tror selvsagt at KUN
Bibelen er Guds Ord, men vi bruker også alle mulige springbrett for å overbevise folket om Jesus.
I dagene som fulgte kom de muslimske mullaene på samtlige
lederseminarer. Vi satt i et kirkebygg uten vegger, men det
hadde et tak. Vinden blåste med en behagelig bris gjennom
bygget. Landet som kirka var bygget på var eid av en muslim.
Han var så glad for at kristne brukte landet hans til bønnens
hus og på den måten velsignet ham og hans familie.
Fra Nord-Norge til jordens ytterste ender
På seminaret begynner folk å få øyne opp for at de ikke må
se på seg som flyktninger MEN som Guds ambassadører i
Uganda. De må se oppholdet sitt som en mulighet for å vinne
mennesker for Guds rike. Nærområdene består av tusenvis
av landsbyer, så her er det nok misjonsmark for alle. Og som
tidligere nevnt står ikke predikanter i kø for å få preke her.
Hvorfor skal vi evangelisere byer og nasjoner hvor 85% allerede kaller seg kristne? Hvorfor skal vi arrangere store Jesus
Festivaler for mennesker som allerede er på vei til himmelen?
Det er de unådde vi må lete opp. Jesus lot 99 sauer stå igjen
for å lete opp den ene som var gått bort.
Her kjenner jeg at IGM er på sporet. Vi er på upløyd misjonsmark, på steder ingen har vært før. Derfor kjennes det som et
privilegium å være først ute med de gode nyhetene om Jesus
Kristus på stedene vi kommer til.
Da jeg begynte å reise med Bjørnar Heimstad brukte jeg å
undre meg over hvorfor IGM finner de mest bortgjemte stedene i verden for å arrangere Jesus Festivaler? Det var tider
jeg kunne gremmes da vi lå på hoteller som kravlet av insekter
man ikke viste fantes på denne planeten, for ikke å glemme
alle toalettene man har sett.
Husker jeg en gang foreslo for Bjørnar om at han burde konsentrere seg om de store byene istedenfor disse «bortevekkistan-byene», ja hvorfor ikke hovedstadene.

Glad pappa med gutten som var født døv.
– Hvorfor skal vi det?, husker jeg Bjørnar spurte meg.
Tja, for å trekke mest mulig folk.
– Vårt kall er ikke å trekke flest mulig folk til kampanjene. Vårt
kall er å trekke flest mulig folk til HIMMELEN!, svarte han.
Dette er IGMs kall og mantra:
Fra Nord-Norge til jordens YTTERSTE ENDER med
evangeliet!
Her befinner vi oss på en av disse ytterste utkanter. Vi har sittet i bil på uutholdelige veier time etter time, bodd på mange
rare ”hoteller” og spist mye rart, men vi er TRO mot visjonen.
I Yumbe ga dette stor avkastning. 14.206 mennesker tok imot
frelsesinbydelsen og oppfølgingsheftet «Livet med Jesus er
spenennde», som nå er trykket i tilsammen 199.500 eksmeplarer.
Hver sjel er ubetalelig for Herren. Englene fryder seg over hver
sjel som vender om til Jesus Kristus. Vi har 14.206 gode grunner til å takke Herren Jesus Kristus og gi ham all ære! Tusen
takk for at du ba for oss! Tusen takk for at du gav til arbeidet!
GUD VELSIGNE DEG RIKELIG!

Gaver gitt til IGM gir skattefritak
Du kan oppgi ditt personnummer ved å kontakte IGM på epost: gmission@
online. no , eller sende inn svarslippen via post. Du kan også kan ringe inn på
telefon 777 28269 i kontortiden.

Navn: ...........................................................................................
Adresse: ......................................................................................
Postnr.: .......................... Sted: ...................................................
Tlf.: .........................................................

Gir du samlet minst 500 kroner til IGM
i løpet av et inntektsår, kan du trekke
dette av på skatten. For inntektsåret
2017 kan du få skattefradrag for inntil
kr. 30.000,-. Det vil si at du kan få inntil
28% skattereduksjon av fradragsbeløpet.
Et vilkår for å få fradrag i selvangivelsen,
er at IGM innberetter gaven. For at vi
skal kunne innberette det beløpet du har
betalt inn, må vi ha ditt personnummer
(11 siffer).

Personnr.: (11 siffer) ..................................................................
Hittil i 2017 har jeg gitt kr. .......................................... til IGM
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Returadresse:
IGM
Postboks 70
9049 Nordkjosbotn
Norway

B
B

Bjørnars reiserute:
30. jan. - 15. feb.		

Good Hope, Kenya

1. - 10. mars: 		

Gaur, Nepal

B

28. juni - 2. juli		
Sommerbibelskolen,
					Nordkjosbotn

B

Følg Good Hope Village på Facebook

Bli venn med Bjørnar på Facebook

Du er hjertelig velkommen til å bli venn med Bjørnar

(gratis) måte holde kontakt med deg.

på Facebook. Via epost kan vi på en enkel og billig

Ikke drøy med å gi oss din epost adresse.

Gi din støtte/gave
med VIPPS

B

For dere som har VIPPS er det bare å
søke opp IGM eller gå direkte til vårt
Vippsnr./brukernavn: 13500

Hold deg oppdatert! Besøk vår internettside!

www.igmission.org
B
Støtt IGM! Bruk giroen på midtsidene!

