
 
Hej alla! 

 

Vi är i Norge över julhelgen och ska berätta någonting om det i 

Januari. 

 

I början av november reste vi till Finland och Sverige för möten 

i Kemi och Stockholm. Herren började fylla oss med en 

passion för Sin vilja, att människor skulle få tag på den och 

vandra med den. I Stockholm på Kraftkällan mötte vi flera 

män från Nigeria och Ghana. De hade kommit för att studera 

vid universitetet eller för att be att Gud ska börja röra sig i 

Sverige och för att tjäna pastor Mikael Enroos. Vilka underbara 

Guds män. 

 

Påföljande veckoslut var vi tillbaka i Harstad i Norge för en 

bönekonferens på baptisternas retreat center som heter 

Rivermont. Andra året i rad sände Teen Mania en 

ungdomsgrupp från sin Worship School (skola för lovprisning) 

till Norge för att uppliva intensiv lovprisning. De startar på 

Rivermont. Lovsången var stark och underbar. Dessa unga 

människor älskar Gud. Tidigt på morgnarna innan frukost 

samlades de med norrmännen för att be och vi förenade oss 

med dem. Dessa var intensiva stunder av proklamation av 

Guds vilja, uppenbarelser och profetiska ord talades över 

Norge och Skandinavien. 

 

Följande veckoslut började för oss med det första kvällsmötet 

för Kristent Fellesskaps ledare. Underbara vittnesbörd gavs 

från Filippinerna och Kina. Vi berättade om vår vision och 

Debby profeterade över Norge. Vi hörde efteråt  att det hade 

kommit en liknande profetia förra året, som också förutsade 

att både människor  i andlig tjänst och lekmän ska komma till 

norra Norge för att bli en del av Guds mäktiga skeende. De är 

glada över att vi är här. I det här mötet var åtta olika nationer 

representerade: Ghana, Nigeria, Liberia, Kina, Korea, Ukraina, 

US och så klart Norge. 

  

Följande dag for vi iväg för att ha möten i tre städer i Finland 

och träffa flera nyckelpersoner. Ordet som Herren började 

frigöra genom oss i början av månaden nådde större djup och 

kraft när Debby gick emot hopplöshet och gav en allvarlig 

utmaning att kämpa för Guds vilja så som reformatorerna och 

väckelsepredikanterna har gjort sedan den mörka medeltiden. 

Folk gav en god respons i varje församling och alla stod upp 

och tog emot utmaningen. I ett möte var de så upplivade att 

alla stod upp och ropade till Gud innan jag kunde avsluta. 

Människorna var så upplivade att de hade svårt att sitta kvar. 

De blev så hungriga efter Gud och bestämda över att vandra i 

fullheten av Hans vilja. Det var starka möten och vi hörde goda 

vittnesbörd även från tidigare möten vi har haft i dessa 

församlingar. 

 

Under resan bad Debby om att hon skulle få mera foton på 

renar. Två gånger stötte vi på en hjord på öppet fält och 

stannade för att ta foton. Den andra gången kom flera renar 

mot Debby, hon var förvånad. Det har inte hänt tidigare. 

 
 

 

De höll på att komma närmare. När hon trodde att 

de skulle stanna på vallen som ledde till vägen, 

gjorde de det inte. En ren kom direkt mot henne till 

bilen. Den såg ut att styra rakt mot den öppna 

dörren så Debby stängde den och flyttade hastigt 

undan. Den stod bara där nära och såg ut att 

posera för henne. Det här är renen som du ser på 

hennes foton. De andra kom tillräckligt nära för att 

kunna kolla om vi  skulle ge dem att äta men 

stannade på avstånd. Gud hade svarat på hennes 

bön. 

Julen är på väg. Julen handlar  om att komma ihåg 

den avgörande sanningen i historien. Gud Fadern 

sände Sin Son Jesus för att hämta oss tillbaka 

hem till Sig. Tänk på änglarnas proklamation på 

natten då Kristus föddes. 

 

Luk 2:14 Ära vare Gud i höjden och frid på 

jorden,till människor hans välbehag.  

 

Änglarna förkunnade slutet ända från början. 

Resultatet av Kristi 33 år långa besök på jorden 

skulle göra slut på domen, fördömelsen och 

vreden. Jesus kom för att bära Guds vrede och 

dom på Sig själv så att Han skulle kunna 

proklamera ”Shalom” och Guds goda vilja för oss. 

Om vi bara tror och tar emot dem, kan vi njuta av 

Guds frid och Hans goda vilja för  oss idag. Gud 

har alltid haft goda tankar om människosläktet 

och var och en av oss personligen. Men ingen av 

oss kunde fullfölja det som fordrades till att kunna 

njuta av Guds frid och goda vilja. Jesus gjorde det 

för oss. Han betalade priset som ingen av oss 

kunde betala.  

 

Nu är det Faderns önskan att vi tror på vad Hans 

Son har gjort för oss. Genom tron allena kan vi  

stiga in i Guds goda, behagliga  och fullkomliga 

vilja. Han vill att det ska gå väl för oss och att vi är 

vid god hälsa så som det också är väl med vår 

själar. För att göra det här möjligt sände Jesus Sin 

Ande till  att undervisa oss om hur vi ska vandra i 

tro så att det kan verkligen gå väl för våra själar. 

Han förberedde ett fullkomligt paket för oss, 

batterierna inkluderade. 

 

Det här är budskapet som änglarna förkunnade. 

Låt oss vara överens med vad Gud har gjort och ta 

emot Hans gåva i tro och sprida det till all som vill 

höra. Kristus har kommit! 

 

Vi tackar Gud för var och en av er!  

Kevin&Deborah Martin   
 

 


