
 

Hej alla! 

 

Jag vet att många av våra vänner är 

bedrövade över nyheterna att vi 

lämnar Europa. Kanske några av er är 

sura på den norska regeringen för att 

ha oss lämna landet. Var snäll och 

släpp ilskan och lev i Hans frid för ditt 

liv. Låt oss dela med er vad vi tror är 

Guds plan. Eftersom vi fått 

information att först flytta till Norge 

och sedan ansöka om 

uppehållstillstånd (det norska 

direktoratet för invandring sade vi 

borde ha ansökt om tillstånd först och 

flytta till Norge först efter att vi fått 

lovet godkänt), kunde vi leva i Norge 

ett år. Under det året knöt vi många 

kontakter och träffade många ledare. 

Med tiden utvecklade vi relationer 

med dessa människor i Norge. 

Eftersom vi bodde i Norge för ett år, 

har det öppnat dörrar att komma 

tillbaka och fortsätta vårt arbete att se 

Guds rike expandera. Vi trodde att vi 

skulle stanna i Norge upp till fyra år 

enligt vår plan. Därför planerade vi 

våra möten i Finland för oktober i tron 

att vi skulle få uppehållstillstånd 

senast i juli. Vi fick tyvärr inte 

beskedet att lämna landet innan den 

14 september.  

 

Ha nåd med oss för att vi måste 

annullera alla våra möten. Vi är 

människor som håller sitt ord och vi 

ville verkligen hålla vårt ord till dig, 

men som med alla saker som har med 

myndigheter att göra, det tar tid för att 

få ett svar. Guds plan var annorlunda 

än vår. Vi tror att Han är på väg att ta 

oss till en ny nivå och gör det möjligt 

för vår tjänst att växa. Vi kommer att 

fortsätta att komma tillbaka varje år 

och stanna i en till tre månader för att 

se Guds rike växa. Vi hörde ett 

profetiskt ord som tröstade oss i 

vissheten att Han är i kontroll. Det här 

profetiska ordet förklarade att oktober 

månad är en månad för ett omskifte att 

äga rum i andliga tjänster och att se 

dessa tjänster att stiga till en högre 

nivå. Vi proklamerar dessa ord över 

oss, att Guds plan kommer att 

uppfyllas i våra liv för Hans härlighet!  

Vi har frid med att åka hem eftersom 

Han har kontroll över våra liv. Var 

snäll och lyfta oss upp i dina böner och 

vet att vi älskar er alla jättemycket. 

Detta är inte adjö, utan: vi ses. 

Med mycket kärlek, 

Kevin och Deborah Martin  

(Bilder från Lofoten, Norge)  


