
 

Hej alla! 

 

Februari och Mars har varit intressanta månader 

med mycket snö och vind. Det känns som om det 

skulle ha snöat så gott som varje dag. Kevin och 

jag har skottat snö från bilvägen och även från 

taket. Vi har skuffat snö så många gånger att vi har 

tappat räkningen. Trots allt arbete med att ta bort 

snön njuter jag ändå av att se snön komma ner 

och känna värmen från elden som brinner i 

kaminen. Vi har verkligen haft de där mars-

vindarna här runt Harstad. En dag var det så 

blåsigt att när vi promenerade nära hamnen måste 

vi hålla i hattarna så att de inte skulle blåsa i sjön. 

Vågorna skvätte upp genom öppningarna i kajen 

och missade Kevin endast med hårsmån då han 

passerade en öppning! 

Fotona du ser är tagna på Harstads första Snöskoj 

Dag för barnen här. Vi såg många barn från 

skolorna njuta av dagen. Det var jätteroligt att se 

dem åka ner på snökullarna. Glädjeropen från dem 

fick mig att skratta. Du kan se mera foton  från den 

dagen på Kingdom Expansion Ministries 

Internationals Facebook sida. 

Vi har en besökare som kommer genom fönstret. 

Grannens katt har lärt sig min svaghet och dyker 

upp på taket utanför vårt fönster för att knacka på 

fönstret för att få special uppmärksamhet. Jag är 

glad över att hon kommer endast på korta besök 

och någon annan tar hand om henne, eftersom vi 

reser så mycket. 

Vi har hållit på att göra oss i ordning för vår resa till 

Finland i april. Vi ser emot att se alla våra kära 

vänner och  ha en bra Gud-tid med dem. 

Jag har studerat bön och fasta. Det är så 

häpnadsväckande hur mäktiga dessa verktyg är. 

Jesus talade om dem i Matteus 17:14-21. Det här 

är berättelsen om den besatta pojken som 

lärjungarna hade bett för, utan att barnet hade 

ändrat. 

 

 

Mat 17: 18-21 Och Jesus talade strängt till den 

onde anden, och den for ut ur honom. Från det 

ögonblicket var pojken botad. 19 Då 

lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, 

gick de fram och frågade: "Varför kunde inte 

vi driva ut honom?" 20 Han svarade:"Därför 

att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni 

har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga 

till detta berg: Flytta dig dit bort, och det 

kommer att flytta sig. Ingenting skall vara 

omöjligt för er."[21 "Men detta slag går endast 

ut genom bön och fasta.]  

Här ser vi lärjungarna som har varit med Jesus, 

hade sett under han gjorde och var även vana 

vid att själv göra under. Men de kunde inte 

befria pojken. Jesus berättar till dem att det var 

på grund av deras otro som  demonerna inte 

blev kastade ut. Hur bli av med otron? Svar: bön 

och fasta. Fastan får oss att placera vårt kött 

under kontroll för en tid för att tillbringa tid i bön 

med vår Himmelske Fader. Tron reser sig i oss 

genom den tid vi tillbringar med Gud. Det här är 

det underbara med fastan; den kan vara av 

vilken som helst typ av fasta och för en kort eller 

lång tid. Vi ska komma ihåg är att Gud ser ditt 

hjärta, inte hurdan fasta du har eller hur länge 

du fastar. Han vill att du gör det bara för att du 

vill växa i Honom. 

 

Mat. 6:16  När ni fastar, se inte så dystra ut 

som hycklarna. De vanställer sina ansikten för 

att visa människor att de fastar. Amen säger 

jag er: De har fått ut sin lön  
 

Så fundera på att ta tid åt sidan för att be och 

fasta med Gud och sedan bara gör det. Du 

kommer att se skillnad i din vandring med Gud. 

 

Vi tackar Gud för var och en av er!  

                  Kevin & Deborah Martin  


