
 

Hej alla! 

 

När vi lämnade Norge i början av april hade 

vi snö på marken. Det hade snöat hela 

veckan. När vi körde till Finland och såg hur 

våren hade börjat poppa upp genom snön, 

påminde det oss om livet vi tar emot i Kristus  

 

Vår fem veckors äventyr i Finland var mycket 

starkt. Vi besökte 15 olika kyrkor, hemmöten 

och helande center. Vi vittnade om hur 

Herren helade fysiska och andliga problem. 

Vi bad över en byggnad som skulle användas 

till Guds härlighet och betjänade ledare i 

olika församlingar. Vi har sett axlar helade, 

ryggar rakna, njurstenar krossade, olika feber 

gå, cancer kastad ut, åderbråck krympa, en 

som hade förlorat rösten kunde sjunga igen, 

smärtan lämnade många, många öron 

öppnades, blodkärl återförenades, några 

upplevde inre helande medan andra blev 

döpta i den Helige Ande.   

 

Hans smörjelse i varje möte var så kraftig och 

häpnadsväckande att se. Det lämnar oss 

alltid med en känsla av vördnad och 

förundran om hur Gud rör sig i ett så 

storartat, frikostigt sätt på grund av Sin 

kärlek mot Sin skapelse. 

.  

 

 

Mera uppenbarelse har lagts in i hjärtan 

om att ära. Om att se alla människor 

relatera till varandra på samma nivå. Om 

att se dem så som Gud ser dem.  

Människor skapade till Guds avbild med 

alla de gåvor och kallelser som Gud har lagt 

för deras fötter. Vi ska värdesätta varje 

individ högt så som Gud gör. Det betyder 

att jag inte ska tala till dig neråt eller tala 

till dig uppåt utan vi är på samma nivå i 

betydelse och ära. 

Kära bröder och systrar, ära varandra och 

värdera varandra högt så som Gud gör. Du 

kommer att höra mer om ämnet ”ära” när 

vi rör oss djupare in till vad Gud har 

placerat i våra hjärtan. 

1. Petrus 2:17 (1917 övers.) Bevisen var man 

ära  

 
 
Bilden av de gula blommorna är ett 
smakprov på hur många fält kommer att se 
ut denna vår i Finland. Huset i bakgrunden 
tillhör våra underbara vänner Petri och Tea 
Latvala. De är ett perfekt värdpar för oss 
när vi är i Lovisa. 
 
Guds stora kärlek till er alla, 
 
  Kevin & Deborah Martin  

 Midnattssolen i Lappland  

 Gula blommor i Finland som används till att för matolja 

 Kopplar av i ett café i Rovaniemi. 


