
 

Hei alle sammen, 

 

Når vi forlot Norge i begynnelsen av april, var 
det snø på bakken. Det hadde snødd i en uke. 
Det å kjøre inn i Finnland å se begynnelsen 
av våren komme sprettende fram gjennom 
snøen minnet oss på det livet vi får i Kristus. 

  

Vårt fireukers eventyr i Finnland var veldig 
kraft-fullt. Vi besøkte 15 forskjellige kirker, 
hjemmemøter og helbredelses sentre. Vi 
bevitnet at Herren helbredet fysiske og ånde-
lige problemer. Vi bad over en bygning som 
skulle bli brukt til Guds ære og ministrert til 
ledere i forskjellige kirker. Vi har sett skul-
drer bli helbredet, rygger styrket, nyresteiner 
knust, feber forlate, kreft blitt drevet ut, 
forskjellige årer redusert, en's stemme løsnet 
til sang igjenn, mange har sluppet unna 
smerte, ører åpnet, årer koplet sammen ig-
jenn, indre helbredelse mottatt og individer 
blitt døpt i Den Hellige Ånd.  

 

Hans salvelse i hvert møte var så kraftfull og 
forbløffende å se. Det etterlater oss bestandig 
med en følelse av ærefrykt og under over vår 
Gud som beveger på en så praktfull måte på 
grunn av Hans kjærlighet for sitt skaperverk.  

 

Mer åpenbaring har blitt lakt i våre hjerter 

om ære. Å se alle de menneskene forbinde 

seg med hverandre på samme nivå. Å se 

dem slik som Gud ser dem. Mennesker 

skapt i Guds bilde med alle gavene og 

kallene som Gud la ved deres føtter. Vi er 

for å plassere stor verdi på hvert individ 

slik Gud gjør. Det betyr at jeg ikke vil 

snakke ned til deg eller snakke opp, men vi 

er på det samme nivået av viktighet og ære. 

 

 Kjære brødre og søstre,  ær hverandre med 

stor verdi slik som Gud gjør. Du vil høre 

mer om temaet ære når vi beveger oss dy-

pere inn i hva Gud har plassert på våre 

hjerter.  

1 Peter 2:17 Ær alle menn  
 
Bilder av de gule blomstene er et lite ek-
sempel på hvor mange jorder vil se ut 
denne våren i Finnland. Huset i bakgrun-
nen er det til våre vidunderlige venner, 
Petri og Tea Latvala. 
De er perfekte verter for oss når vi er i 
Loviisa. 
 
Guds store kjærlighet til dere alle,  
  Kevin & Deborah Martin  

 Midnatts-sol i Lappland  

 Guler blomster i Finnland, brukt til å 

lage matolje  

 Avslappning på en kaffè i Rovaniemi  


