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  -     LEDEREN

Se, Jeg er med dere alle dager!
”Lær oss å telle våre dager. Så vi kan få visdom i hjertet!” 

Salme 91.12.

____________________________
Av Tormod Bakkevold
________________________________________________________

2016 er snart historie, og om noen dager 
har vi opplevd at 366 dager har kommet og 
gått. Da pleier jeg å ta tid til å se litt tilba-
ke, tenke, lære av feil og seire, og så gjøre 
de nødvendige justeringer og se fremover. 
Vi har jo alle lært den enkle sannheten 
at om vi ønsker oss forandring og ikke 
gjør noen endringer, er vi dårer. Da er det 
supert at vår gode Far i Himmelen har gitt 
oss denne fordelen at vi stadig begynner 
på nytt og kan gjøre de endringene som er 
nødvendige. Nytt år, ny måned, ny uke og 
stadig en ny dag.
Jeg tenker på en historie som jeg ofte for-
teller når nye troende skal lære om sitt nye 
liv som rettferdige og hellige skapninger: 

En gutt kom til sin far og spurte om han 
kunne leve et år uten å synde nå som han 
hadde blitt en kristen? Faren så på ham 
med kjærlighet og glede da han svarte: 
«Du vil nok ikke klare det gutten min». 
Snart kom gutten tilbake til sin far og 
spurte: «Hva med en måned da, kan jeg 
klare å leve en måned uten å synde?» Faren 
smilte og så på gutten sin før han svarte: 
«En måned er nok for lenge, du vil ikke 
klare det, men jeg liker innstillingen din!» 
Gutten gikk ut, men kom snart tilbake. 
Med iver i stemmen spurte han: «Kan jeg 
leve en uke uten å synde?» Faren smilte 
glad tilbake når han svarte: «Kanskje, men 
jeg må nok si nei denne gangen også. En 
uke kan være ganske lang noen ganger.» 
Gutten smilte tilbake. Han visste at faren 
alltid ville han det beste og alltid var ærlig 
med han. Han spurte med en gang: «Kan 
jeg klare en dag da, uten å synde?» Faren 
tenkte, så på gutten sin og svarte: «Du 
nærmer deg, kanskje det kan gå, men jeg 
må nok si nei denne gangen også.» 
Nå skjønte gutten at han nærmet seg noe 
og fikk nytt håp. Det gjør vondt å synde, 

alle ønsker vi å slippe den byrden som 
dårlig samvittighet og brutte relasjoner 
gir oss. Synden gir kortvarig nytelse 
og langvarig smerte. Gutten så opp på 
faren og spurte med håp i blikket: «Kan 
jeg leve en time uten å synde?» Faren 
smilte igjen, så gutten inn i øynene og 
svarte: «Ja, en time uten å synde kan du 
klare!» Da kom det store smilet frem 
hos gutten i det han nærmest ropte ut: 
«Da tar jeg en time av gangen!»

Det er mye vi kan klare om vi bryter det 
ned litt og lærer av det vi har opplevd 
tidligere. Slik ønsker vi å leve i Euro-
mission. Vi har et mål: Alle byer og 
tettsteder i Europa skal ha en levende 
menighet. Vi ønsker å gjøre så godt vi 
kan med det vi har av ressurser, og så 
snu oss, se hva som lykkes og hva som 
ikke lykkes. Så gjøre forandringer slik 
at vi kan nå ut til flere og starte flere 
fellesskap med de ressurser vi har. 

Vi har fått se vekst flere steder hvor vi 
arbeider dette året. Så igjen kan vi glede 
oss over at mange for første gang får 
feire Jul og kjenne Han som vi feirer. 

Andre steder vi arbeider har veksten 
stoppet opp og vi må ta grep for å nå ut 
til nye. Forandring er ikke alltid behage-
lig, men det er nødvendig. Gud er den 
samme, djevelen er den samme, evan-
geliet er det samme, menneskene er de 
samme, men kultur og omstendigheter 
forandrer seg. Det må vi forholde oss 
til. Det er alltid noen som er åpne, alltid 
noen som lengter etter fred med Gud, 
vår jobb er å finne dem og nå ut til dem. 
I stedet for å bruke mange ressurser på 
å nå dem som ikke er åpne, forsøker vi å 
bruke ressursene på dem som er åpne.

Vi gleder oss til et nytt år som har nye 
muligheter og som vil bli det beste året 
noensinne for dem som vil få møte 
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God Jul     -     3

(Fortsettelse leder fra s. 2) Jesus som sin 
Frelser og Herre. La oss be om at mange må 
søke Jesus i året som kommer!

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere 
som så trofast står med oss og støtter arbei-
det med økonomi og i bønn. Margritt og 
meg ber for dere hver dag med stor glede. 
Husk at du aldri må nøle med å sende oss en 
melding om du ønsker at vi skal stå sammen 
med deg i bønn. Kanskje særlig om du står 
i en kamp som varer over lang tid, da er det 
godt å stå sammen. 
    Tormod

kom fordi vi ikke kunne komme oss ut av den 
hengemyra vi var havnet i. Han kom fordi han 
elsker oss med en evig kjærlighet, selv om han 
visste hvor mye det ville koste. 
Jesus er Julens midtpunkt.

U`en tror jeg står for Uhelbredelig. Før Jesus 
kom var vi uhelbredelige syndere, uten håp og 
uten Gud i denne verden. Stadig på vei ned-
over i mer synd, mer egoisme, flere problemer 
og flere konflikter. På vei til evig fortapelse 
utestengt fra Guds kjærlige nærvær for alltid. 
Som leoparden ikke kan vaske av seg sine 
prikker, og huggormen ikke kan gni av seg sitt 
sikksakk mønster, kan ikke vi få stoppet den 
ødeleggende synden med egne krefter. Den 
eter rundt seg og tenker på seg selv og ikke på 
andre. Uhelbredelige tilfeller har bare ett håp; 
et mirakel, et under som tar bort det syke og 
erstatter det med noe nytt. 
Vi som er uhelbredelige syndere kan få hjelp, 
men da må vi spørre den eneste som kan 
hjelpe.

L`en kan stå for lykke. Lykkelig er den som 
har fått erfare en ny fødsel i sitt indre. Som 
har fått erfare at det gamle er borte, se alt har 
blitt nytt. Den som har fått oppleve at Jesus tok 
bort den gamle synderen og gav Den Hellige 
Ånd i stedet. Den som har fått byttet ut ett 
hjerte av stein med et hjerte som lever og har 
medfølelse. 
Lykkelig er den som har sin sak i orden med 
Gud, som har latt Jesus ta over sine synder, og 
får leve et liv i fred med Gud og mennesker. 
Lykkelig er den som har fått Gud som sin Far, 
som er trygg i sitt Gudsforhold og kan legge 
seg hver kveld med glede over Jesu frelse, 
og forventing til hva Gud vår Far vil gjøre i 
morgen. Lykkelig er den som kan feire Jul med 
tilgitte synder og kraft til å leve et liv ledet av 
Guds Hellige Ånd. 
Lykkelig er den som vet at uansett hva som 
skjer i morgen, så vil Jesus være der sammen 
med meg.

God JUL!  Tormod

Det nærmer seg Jul igjen, og mange følelser og 
minner kommer til oss når vi leser det ordet. 
På mange språk brukes et navn på Julen som 
minner oss direkte på hvorfor vi feirer disse 
dagene. Det italienske ordet Natale, det span-
ske Navidad, det franske Nöel og det russiske 
Rozjdestvo betyr fødsel eller fødselsdag. På 
tysk heter jul Weihnachten, som betyr hellig 
natt. På engelsk er det aller enklest; Christmas, 
kan ikke misforstås, det er ingen tvil om hvor 
navnet kommer fra eller hva som feires. Vår 
norske Jul er det ingen som vet sikkert hva 
betyr og hvor det kommer fra, så her kommer 
min uhøytidelige og personlige tolkning av 
hvorfor vi bruker ordet JUL.

JUL: Jesus. Uhelbredelig. Lykke.

J`en er nødt til å stå for Jesus. Uten Jesus er 
det ingen Jul, det er han som er hele grunnen 
til at vi feirer. Hele vår tidsregning er basert på 
når Jesus ble født,  for to tusen etthundre og 
seksten år siden. 
Han var Gud, opphøyet langt over mennes-
ker. Den høyeste, alt er blitt til ved ham og 
til ham. Han regjerte over Himmel og Jord. 
Så valgte han å slippe alt for å redde oss. Han 
kom ikke for sin egen skyld. Han kom ikke 
for å bli tilbedt og tiljublet. Han kom ikke for 
å bli populær. Han gjorde seg sårbar og ble et 
menneske. Han kom fordi vi mennesker var 
helt avhengige av at han ville komme. Han 

God Jul!



  -     GLIMT FRA EUROPA

Nikolina Hecimovic fra Virovitica i Kro-
atia var blant en gruppe nyfrelste som lot 
seg døpe i sommer. Hun er en glad dyktig, 
trygg og kreativ ung kvinne for dem som 
møter henne, men slik har det ikke all-
tid vært. I oppveksten, som var preget av 
en svært dominerende far, opplevde hun 
mye avvisning som førte til usikkerhet og 
utrygghet. Så, for snart to år siden ble bro-
ren kjent med den unge pastoren i byen, og 
ble etter hvert med på møter i menigheten 
der. Det gikk ikke lenge før han tok imot 
Jesus og ble en kristen. Nikolina så forand-
ringen hos broren, hun lengtet etter fred 
og en Far som kunne være stabil og trygg, 
så hun begynte å søke Gud selv også. Hun 
ble med på møter og i begynnelsen av 2016 
gav hun sitt liv til Jesus. 
Nikolina er pliktoppfyllende og trofast, så 
hun ble raskt aktiv i menigheten og vokste 

raskt i troen. Så når vi fra Euromission Norge 
ville ha med oss noen nyfrelste Kroatere på 
misjonstur til Bosnia, så var hun klar til å 
reise. Det var en glede å bli kjent med henne. 
Hun er både intellektuell og kunstner, og hun 
har en stor kjærlighet til Gud og mennes-
ker. Når hun vitnet om sin nyvunne tro på 
møtene var det mange som ble berørt av Gud. 
Vi gleder oss til å se hva Gud vil gjøre for og 
gjennom Nikolina i tiden som kommer.

Guntram Langhardt har vært en god venn fra 
Geithain i Tyskland i mange år. Vi møttes før-
ste gang i 2001, og har hatt mange fine møter 
og stunder sammen siden det. Jeg kunne for-
talt om vekkelsesmøter, hjelp til bostedsløse 
med rusproblemer som Guntram med Guds 
hjelp hjalp ut av elendigheten, bønnemøter og 
mye latter, men jeg tenkte på noe som skjedde 
for bare noen få år siden. Han hadde kontak-
tet meg og lurte på om vi kunne treffes. Han 
hadde noe han ønsket å gi oss. Og, vi skulle 
forbi på vei til Kroatia bare noen uker sene-
re, så vi avtalte å treffes. Han og kona Sylvia 
møtte oss der på et «tankstelle». Etter en kort 

___________________
Av Tormod Bakkevold
______________________________________
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Nikolina Hecimovic fra Virovitica, Kroatia, ble døpt i sommer av sin pastor Sinisa Ljubomiroski. Nikolina er en ekte ”løvetann jente” som har funnet livet og 
gleden hos Jesus.

Herren virket med og stadfestet Ordet som de forkynte!
Markus 16,20

Glimt fra Europa



    GLIMT FRA EUROPA                  -     

prat viste det seg at han hadde fått konstatert 
aggressiv kreft, og han ville gjerne ha forbønn. 

Så vi ba, og det kom øyeblikkelig et kraftig 
Gudsnærvær. Jeg var helt nummen i fingrene 
etter at vi hadde lagt hendene på ham og bedt. 
Så etter at vi hadde kommet hjem var vi i kon-
takt igjen, og han kunne gi oss gladnyheten: 
Alle prøvene var nå fine, ingen tegn til kreft. 
Takk gode Gud for din helbredende kraft!

Dalibor og Maria Vadljevic i Slatina i Kro-
atia er aktive, og her kommer litt fra det de 
opplever: 

Leo fra Slatina, Kroatia
 Jeg vil fortelle dere om en ung mann som 
heter Leo. Han har gått i menigheten en stund 
og for ikke lenge siden kom han til meg og 
spurte om han kunne bli døpt. Han har hatt et 
vanskelig liv tidligere, men har virkelig ønsket 
å overgi seg til Gud. Det er alltid en stor glede 
når mennesker velger å begynne et nytt liv 
og vil leve helt for Jesus. Nå er han virkelig 
engasjert i menighetsarbeidet og aktivt med 
på møtene.

Ungdomsleir
I sommer var vi med å organiserte leir for 
barn og unge. På ungdomsleiren ble blant an-
dre Victoria med. Hun er en av ungdommene 

fra menigheten vår i Slatina. Victoria kom-
mer fra en familie som har mye problemer 
(Rus, relasjonsproblemer, vold…) og denne 
leiren var som himmelen på jord for henne. 
Hun møtte mange nye venner og fikk være 
mye sammen med Jesus. Hun var så takk-
nemlig for at hun fikk mulighet til å reise.

En liten historie fra et av møtene våre i 
Norge til slutt. 
Vi var i liten menighet på Sør-Østlandet en 
søndag. I utgangspunktet et helt vanlig møte 
med sang og tale. Før møtet hadde jeg fått 
et par kunnskapsord om at vi skulle be for 
mennesker som hadde smerter i ledd, og for 
noen som hadde smerter i hodet. Det ble en 
fest, så langt jeg kunne få med meg ble alle 
vi ba for helbredet. En som ikke kunne gå 
uten krykker begynte å småløpe opp og ned 
midtgangen, en som ikke hadde kunne løfte 
armene ble helt smertefri og rakte begge ar-
mene i været mens han takket Gud. Ankler, 
knær og hoder ble smertefrie, og så interna-
sjonal som denne menigheten er, ble det litt 
jubel og høylytt takk til Jesus. 

5

Sylvia og Guntram Langhardt fra Geithain i Tyskland, sammen med Margritt og Tormod Bakkevold sommeren 2016. Guntram opplevde at Gud  helbredet 
han fra kreft når vi ba for ham for 6 år siden. Sammen med Sylvia og Guntram har vi vært med å vinne mange mennesker for Jesus i området hvor de bor.
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Maria Vadljevic, foran med sønnen David på fanget, forteller her sitt vitnesbyrd. Hun vokste opp i trange og vanskelige kår, men hun fant det viktigste når 
hun fant Jesus. Nå er hun og mannen Dalibor pastorer og de leder nå andre til Jesus. 

Jeg vokste opp i en liten landsby,  i en fattig 
familie, sammen med ni brødre og søstre. Vi 
bodde i ett lite hus som var laget av murstein 
og jord, der det krydde av smådyr og innsekter. 
Jeg hatet disse småkrypene og var ofte redd for 
dem. Når det regnet og stormet fryktet jeg at det 
lille huset vårt skulle rase sammen. 
Min far var alkoholiker. Han var ofte voldelig 
mot min mor, meg og mine søsken. Der var ofte 
dager der jeg ikke hadde noe å spise og huset 
vår var ikke bare lite, men også uten vann og 
strøm og alle sov på samme rom. Jeg dagdrøm-
te mange ganger om å ha mitt eget rom, at vi 
hadde bad, leker og søtsaker. De eneste gangene 
jeg kan huske jeg hadde søtsaker var når jeg 
gikk til en landsby i nærheten og tigget til meg 
en brødskive med litt sukker på. 

Livet mitt var trist og ulykkelig. Hvis jeg ville gå 
på skole og få meg en utdannelse, så måtte jeg 
arbeide, og det gjorde jeg også. Da jeg var 15 
år reiste jeg til Slovenia for å jobbe. Det var tøft 
og jeg fikk etter hvert skader i ryggen min på 
grunn av det harde arbeidet og slet med smer-
ter og problemer etter det i ca13 år etterpå. På 
grunn av ulike omstendigheter i livet mitt var 

jeg ofte deprimert og jeg gråt mye. Jeg ønsket 
ofte at livet skulle ta slutt. Jeg gjorde dumme ting 
som de fleste andre ungdommer. Noen ganger 
drakk jeg alkohol og håpet på den måten at jeg 
i noen timer kunne glemme det miserable livet 
mitt. Min lengsel var å få kjenne glede, om det 
bare var for en liten stund.  

Gjennom barneårene kan jeg ofte huske at min 
mor satt i stolen sin med den katolske bønne-
kransen i hendene og bad til Jomfru Maria. Når 
jeg så henne sitte der og be, kjente jeg en lengsel 
etter noe dypt inni meg, men jeg visste ikke hva 
det var. 
 
På den tiden hadde jeg en liten statue som lyste 
i mørket. Når jeg lå i sengen og var redd for hva 
min far kom til å gjøre, holdt jeg ofte statuen i 
hendene mine og bad. Det ga meg litt fred. Jeg 
prøvde så godt jeg kunne å være en god katolikk 
. Jeg sang i koret, var med i lovsangen, var på 
pilgrims reise og mye mer. Jeg tenkte til og med 
på om jeg skulle bli nonne. Jeg lengtet etter noe. 
Jeg kjente meg så tom og jeg søkte etter noe som 
kunne gi meg glede. Jeg gjorde forskjellige ånde-
lige øvelser og noen av dem var veldig strenge. 

Mens jeg gjorde alle de åndelige tingene, begynte 
jeg også å lese i Bibelen og sakte men sikkert 
begynte jeg å lære mer om Gud. På en av mine 
pilgrims reiser ble det åpenbart for meg at syn-

Nå vil jeg bare prise Ham
___________________
Av Maria Vadljevic_

Oppvokst i Kosovo, bor nå i Kroatia
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Maria og Dalibor  Vadljevic. En gang helt fortapt og uten håp. Nå får de bringe håp på steder der de fleste har gitt opp å håpe, de er pionerarbei-
dere i Guds rike. De er et bevis på at Gud kan ta det som er ment for noe ondt, og vende det til noe godt!

dene mine skilte meg fra Gud. Jeg knelte ned 
på det harde steingolvet og gråt og bad til Jesus 
om tilgivelse i tre timer. Gud kom og møtte 
meg, Han tok bort alle mine byrder og jeg var 
fri! Jeg fikk oppleve Jesus Kristus, den levende 
Guds sønn, men fortsatt trodde jeg at jeg måtte 
gjøre noe for å fortjene hans kjærlighet. På den 
tiden møtte jeg en venn som fortalte meg hvor 
viktig det er å lese Bibelen og være lydig mot 
det som står der. Når jeg så leste i Bibelen om at 
Gud fordømmer avgudsdyrking,   bestemte jeg 
meg for å kaste alle mine små statuer og bilder 
av helgener og bare tilbe Ham.  

Jeg ville ikke synde mer. Jesus hadde førsteplas-
sen i mitt liv. Og selv om jeg sier og gjør gale 
ting, så vet jeg at Han vil tilgi meg. Han har gitt 
sitt liv for meg. Nå er jeg lykkelig fordi Jesus 
har fylt opp det store tomrommet som var på 
innsiden. Han gav meg den kjærligheten jeg 
aldri fikk oppleve som barn. I dag kan jeg gi 
den samme kjærligheten til andre.

 Jeg har tilgitt min far og nå har Gud gitt meg 
kjærlighet til ham. Jesus helbredet min rygg-
skade. Han har gitt meg et liv som er verd å 
leve. Det betyr ikke at livet mitt er perfekt og 
at jeg aldri har problemer, men nå vet jeg at jeg 
ikke er alene. Der er en hånd som leder meg og 
når jeg faller så reiser han meg opp igjen. Jesus 
er min beste venn. Jeg elsker å være sammen 

med Ham (akkurat som Han elsker å være 
sammen med meg).  
Jeg snakker med Ham om alle ting og lovpriser 
Ham fra mitt hjerte. Jesus har gitt livet mitt me-
ning, ja, Han er meningen med mitt liv. 

Jeg har fortsatt problemer og utfordringer i mitt 
liv, men livet med Jesus har gitt meg ett helt nytt 
perspektiv og det gjør at jeg reagerer annerledes 
enn før når utfordringer kommer min vei. Min 
Gud er alle steds nærværende og Han kan alt 
og vet alt, ingenting er for vanskelig for Han. I 
Bibelen kan vi lese disse versene: 

Jesaja 49.15 ”Glemmer vel en kvinne sitt diende 
barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs 
sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke 
jeg deg.” 
Og i Jesaja 41 .10 ”Frykt ikke, for jeg er med 
deg! Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din 
Gud.” 

Disse versene fra Guds ord har trøstet meg mye 
og gitt mitt hjerte fred. Jeg er så takknemlig for 
Guds betingelsesløse kjærlighet og nåde. Han er 
den allmektige Gud og skaperen av alle ting og 
på samme tid er Han min Himmelske Far som 
elsker meg og beskytter meg. 

Nå vil jeg bare prise Ham!



  -     Bosnia 8

Fra Dubica, nord i Bosnia Herzegovina. Når vi først kom hit for over to år siden så det slik ut som dette. En kvinne som ønsket å komme på møter og være 
med i en menighet. Så har vi vært med i bønn, hatt en konsert, vært på radio og et team fra Kroatia har også vært med og evangelisert her. Nå har de 
mange flere som er interessert og begynner å se et fellesskap forme seg. 

Han gikk med på det, og vi begynner å se litt frukt 
av det nå. Flere kommer på møter, et fellesskap be-
gynner å ta form, flere kontakter som ønsker å lære 
om hvorfor Jesus måtte komme. 
Bane forteller videre: «I Srbac, som både dere og 
teamet fra Kroatia besøkte, begynner det nå å vokse 
litt. De 3 som dere møtte og underviste tok virkelig 
imot Ordet. Den siste tiden har de fått med seg fle-
re, så nå har de fått med seg 3 ektepar, en ung mann 
og to enslige voksne. Her i Bosnia er det stor vekst, 
for dessverre hører jeg fra de andre pastorene rundt 
om i landet at de mister folk. Slik har det også vært 
for oss tidligere. Nå har de leid et lite lokale der og 
de gleder seg over å se nye komme til tro på Jesus». 

En av de første gangene vi var i Bosnia besøkte vi 
byen Sanski Most. Der hadde det tidligere vært 
en forholdsvis stor menighet, men av forskjellige 
grunner hadde de aller fleste i denne flyttet fra 
byen. Når vi kom var det 3 ektepar igjen. I tillegg 
var de muslimske innbyggerne blitt veldig aktive 
og de få kristne følte seg truet. De ønsket ikke å ha 
noen konsert, eller noe offentlig møte av frykt for 
hva ekstremister kunne finne på. Så vi besøkte dem 
noen ganger, delte Ordet og ba for dem. Gud er så 
god, at han bruker det vi har, og nå har den negative 
trenden i byen snudd.
Bane forteller: «Det har blitt en annen atmosfære 

I Bosnia Herzegovina, som fortsatt er et av ver-
dens minst evangeliserte land, opplever vi små 
lyspunkter på noen steder. Det er fortsatt veldig 
mange mennesker som lever uten å kjenne noen 
som følger Jesus, men allikevel så er der noen 
små glimt av håp. Vi har, sammen med lokale 
ledere, engasjert oss på forskjellige måter på 
5 forskjellige steder nord og sentralt i landet. 
Regionale samlinger, evangeliserende konserter, 
inspirasjonsmøter, vekkelsesmøter og regelmes-
sige møter. 
Vår kontakt Branko Erceg forteller: 
«Etter at dere var i Dubica i Påsken og i juni har 
det blitt et lite gjennombrudd der. I flere år har 
vi hatt kontakt med 2 kvinner der, men de har 
ikke ønsket å komme sammen til møter. Nå har 
vi 5 nye som kommer hver gang, og atmosfæren 
er god. Vi har jevnlig kontakt med andre som er 
åpne for å snakke om troen på Jesus, så for oss er 
dette stort». 
Jeg husker første gang vi var i Dubica og Bane 
fortalte oss om denne byen som er så splittet. 
Minner fra 2 verdenskrig og fra borgerkrigen på 
90 tallet preger tankene og livene til menneskene 
her. Margritt og meg sprute om vi kunne få ha 
en konsert her og være med å evangelisere byen. 

___________________
AvTormod Bakkevold

Lysglimt fra Bosnia Herzegovina
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i Sanski Most. Tidligere snakket de troende bare om 
hvor såret de var og hvor vanskelig alt hadde vært og 
hvor god grunn de hadde til å skjule troen sin. Nå er 
de frimodige igjen. En ung familie som planla å flytte 
satser nå i byen, de vurderer om de skal ta på seg 
lederansvar for fellesskapet. De har også startet en liten 
butikk som en familiebedrift. Det kommer flere på 
møtene, og jeg har begynt å besøke dem en gang i uken 
nå siden sommeren. Der det tidligere var 4-6 mer eller 
mindre deprimerte personer, er det nå minst 10 som er 
oppmuntret og har fremtidstro». 

Det er mange som bare vil høre om store forsamlinger 
og veldig vekkelser, men i land som Bosnia Herzego-
vina er det viktig å glede seg over både små og store 
positive forandringer. Selvfølgelig ber og arbeider vi 
for at mange skal komme til tro, men vi er også glade 
når vi ser vekst, selv om den ikke er så stor. For dem 
det gjelder er dette stort. De har ikke sett at mennes-
ker søker Jesus og til det kristne fellesskapet på veldig 
mange år. 

Bane forteller: «I Doboj og Banja Luka har vi opplevd 
både opp og nedturer den siste tiden. I Banja Luka 
har vi opplevd at noen av dem vi hadde trent opp og 
som kunne være klare til å hjelpe og ta over ansvar har 
måtte reise fra byen. Det har vært relasjoner og arbeid 
som har gjort dette. Vi gleder oss over at de vil kunne 
være ressurser der de har flyttet. I tillegg har det vært 
vanskelig å samle de troende i byen siste halvåret, så vi 
ber og arbeider mye med det nå. 

I Doboj er det annerledes, etter flommen for halvannet 
år siden har vi gjennom hjelpearbeid fått mange nye 

kontakter der. Vi har nye som kommer på møtene 
og en langsom stille vekst.
En nyhet et at vi nå snart kan starte et lite fellesskap 
i Derventa, en liten by som ligger mellom Doboj og 
Banja Luka. Her er det nå 4 personer som ønsker 
fellesskap, så jeg håper vi kan få til å starte allerede 
på nyåret».

Så, det vokser og gror, om enn ikke så fort. Vi gleder 
oss over hver person som får komme til Jesus og 
som får et godt fellesskap sammen med andre som 
tror på Jesus. Så er det slik at med så mange steder 
og et stort potensiale for vekst, må vi begynne å be 
om og se oss om etter flere arbeidere i dette områ-
det. Vi vil trenge ca 1000 Euro i måneden (nå ca Kr: 
9100,- men dette varierer noe) for å støtte et ektepar 
i dette området. 

Vi i Euromission ser det som svært viktig å støtte 
evangelisering og menighetsplanting i Bosnia Her-
zegovina. Det er blant verdens minst evangeliserte 
områder, og et folk som er såret, skuffet og oppvokst 
i hat og motsetninger. Så vi ber om at Gud skal dri-
ve ut arbeidere her. I den forbindelse ber vi også om 
at Gud skal røre ved hjertene til noen som kan støt-
te dem i bønn og med økonomi slik at vi blir et stort 
team som kan stå sammen i dette viktige arbeidet. 

Hvis Gud kaller deg til å være med, så kontakt oss, 
så kan vi sammen gi Jesus og en lysere fremtid til 
innbyggerne i Bosnia Herzegovina.   

Fra et møte i Banja Luka sommeren 2016. En by full av hat og mistro, men Jesus har nok kjærlighet og nok tro så det er håp for fremtiden her også. Vi ber om 
vekkelse i denne byen.
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Fra Janow Podlaskie, øst i Polen. I denne byen kjente vi ingen troende for to år siden. Nå har Kasia og Robert Dabrowska regelmessige møter her, og nye 
kommer stadig til, så nå trenger de et større rom for at alle som ønsker å komme kan få plass.  

Vi har lyst til å dele våre siste opplevelser 
med dere. Gud slutter ikke med å over-
raske oss med sin store godhet og nåde, 
og han forbløffer oss stadig. 

Jeg skrev til dere at vi har bedt om å få 
en bil som vi kunne bruke til å transpor-
tere folk til forskjellige møter. Gud er så 
god og svarte vår bønn veldig raskt. Nå 
har vi en bil som blir en tjener for oss i 
misjonens tjeneste.

Vi har vært regelmessig i Janow Podlas-
kie hele høsten. Vi synger og forteller 
barna om vår Store Gud, vi lager ting, 
leker og har det trivelig sammen med 
disse familiene. En stund nå i høst har 
vi bedt til Gud om at han må gi oss nye 
familier som vi kan nå ut til med Evan-

GUD FORANDRER HJERTENE
___________________
AvKasia Dabrowska

geliet, og nå har vi fått svar. Nylig 
hadde vi et møte og en Bibel klubb 
for barna i et nytt hjem. Det var en 
herlig kveld. Alle lyttet til sangene og 
Bibel historiene med interesse. 

Jeg vet fra egen erfaring at det er 
veldig bra når barn kan lære Gud og 
kjenne. Når de kan høre om og forstå 
hans godhet og storhet. Jeg var selv et 
slikt barn, jeg elsket Bibelhistoriene, 
og det var på et slikt møte at jeg gav 
mitt hjerte til Gud. I dag takker jeg 
ham for at jeg fikk lære ham å kjen-
ne fra jeg var liten. Jeg tror det vil 
komme et slikt øyeblikk for alle disse 
barna også når de ønsker å gi sine liv 
til Gud! Vi drømmer om og ber om 
at dette arbeidet skal utvikle seg og gi 
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frukt som varer. 

Ungdomsmøte
For ikke så lenge siden hadde vi et 
ungdomsmøte med ungdommer fra 
Janow Podlaskie, Miedzyrzec og Lub-
lin. Vår leder i Euromission, Tormod 
Bakkevold, hadde lagt oss på hjertet at 
vi måtte hjelpe de unge til å finne Jesus 
og bli bevart hos ham. 
Dette møtet ble en herlig tid i Guds 
nærvær. Michael Nielsen delte sitt 
vitnesbyrd, vi sang og ba sammen. 
Mens vi bad ble to helbredet for sterke 
ryggsmerter. Jeg kjente også Guds kraft 
– Jesus rørte ved ryggen min og jeg ble 
helbredet fra dem smerten jeg hadde 
kjent en stund. Og smerten har ikke 
kommet tilbake siden vi ba sammen 
der. Gud er stor, jeg vil prise ham.  Vi 

ba også for de unge fra Janow Podlaskie, 
de ønsket mer av Gud i sine liv. I løpet 
av dette møtet så vi virkelig at Den Hel-
lige Ånd bevegde seg blant oss. 
Vi vil forsøke å få til regelmessige 
ungdomsmøter med de unge fra Janow. 
Vær gjerne med i bønn om at foreldrene 
deres ikke må hindre dem fra å komme.

Vi er veldig takknemlige for alt som 
Gud har gjort i denne byen siden vi 
startet å arbeide her for  to og et halvt år 
siden. Vi tror at vår Far i Himmelen har 
enda mer for disse menneskene. 

Be gjerne med oss at han vil lede oss til 
dem som søker ham og trenger ham. Vi 
har fremdeles mye arbeid foran oss, men 
med Guds og din hjelp vil vi gjøre alt vi 
kan for at så mange som mulig kan bli 
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Ungdomsmøte i Janow Podlaskie. Ungdommer fra området som vil følge Jesus ønsker å samles. Det er stort at vi nå kan arrangere ungdomsmøter i dette 
området. 

Jeg var selv et slikt barn, jeg elsket Bibelhistoriene, og 
det var på et slikt møte at jeg gav mitt hjerte til Gud. I 
dag takker jeg ham for at jeg fikk lære ham å kjenne fra 
jeg var liten.
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kjent med ham og oppleve ham.

Vi velsigner dere i Vår Herre Jesu 
Kristi navn.

«For vi vet at alle ting tjener dem til 
gode som elsker Gud» Romerne 8,28

12

Bilder: Venstre øverst: Ungdomsmøte i 
Janow Podlaskie
Høyre øverst: Denne kvinnen har åpnet 
huset sitt slik at vi kan ha møter hjemme 
hos henne. Hun har også vitnet frimodig 
om sin tro på Jesus og fått med seg flere 
på møtene.
Under: Kasia og Robert Dabrowska lager 
aktiviteter, morro og møter med sang og 
drama for barna i Janow Podlaskie.
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May Britt Torgersen (t.h) forkynner evangeliet på en skole i Polen. Hania, som er bosatt i Norge og har Polske foreldre, tolket. 
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ha med en stor eske med mat. Fortelle 
dem om Jesu kjærlighet, evangeliet 
og personlige opplevelser vi har hatt i 
livet som har minnet oss om hvor god 
Jesus er. Mange åpnet seg og fortalte 
om utfordringer i forbindelse med 
helse, økonomi, relasjoner og tro. Alle 
vi møtte var veldig glade for at vi ville 
be sammen med dem. Det ble en del 
tårer og varme klemmer. Det er godt 
å komme med det gode budskapet om 
at hvis vi tror på Jesu død på korset og 
hans oppstandelse, så gir Han oss håp 
for enhver situasjon, og vissheten om 
en evighet sammen med Ham. 
 
To dager var vi på skolebesøk. Da 
fortalte vi evangeliet gjennom å 
undervise på engelsk om det norske 
flagget, nasjonalsangen og en del av 
historien til Norge. Vi lærte elevene 
en sang om Gud som vi kunne på 
både norsk, polsk og engelsk. Det ble 
også noen danser og gruppesamta-

I høstferien reiste vi på teamtur til Lo-
sice, Lukow og Poniatowa i Polen. Vi 
kjørte buss, og vi var 14 stk fra Norge. 
Turen tar en og en halv dag, så vi fikk 
god tid til å forberede oss, be for turen 
og bli godt kjent i teamet. 

Med en gang vi ankom Losice begynte 
kveldsmøtet der. Teamet danset, talte 
og hadde vitnesbyrd. Hania i teamet 
fra Norge er opprinnelig polsk, men 
har bodd 3 år i Norge. Hun tolket fra 
norsk til polsk for første gang i sitt liv.  
 
Dagen etter delte Leszek og Rickard 
(Euromissions lokale arbeidere i dette 
området av Polen) teamet inn i tre 
grupper og vi reiste på hjemmebesøk 
til mange familier. Det er fantastisk å 
komme hjem til en fattig familie og 

Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet!
Markus 16,15

___________________
AvMay Britt Torgersen
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ler. Vi delte klassene inn i mange 
smågrupper og hver gruppe fikk en 
norsk ungdom de skulle intervjue. 
De norske ungdommene i teamet 
var fantastiske! De bød på seg selv 
og snakket om Jesus hver gang de 
fikk en sjanse. 
 
Etter ett tettpakket program i 
Losice sammen med Leszek og 
Rickard, gikk turen til Poniatowa. 
Der møtte vi Vasyl og Natali og 
barna deres. De hadde også plan-
lagt at vi skulle på hjemmebesøk 
hos mange fattige familier. Det var 
veldig koselig og rørende å treffe 
familiene. 
De var veldig takknemlige for at vi 
ville komme på besøk til dem. De 
gav oss kjempegode epler som had-
de feil så de ikke fikk solgt dem, og 
engler de hadde laget, som takk. 

Jeg tror det betydde mye for dem å 
høre at Jesus elsker dem, og at det 
er gratis å tro. Mange hadde fore-
stillinger om at frelsen bare var for 

de som ikke gjorde gale ting eller de 
som hadde mye penger de kunne be-
tale til den katolske presten. Men vi 
forkynte at alle som vil kan ta imot 
Jesus. Det er en gratis gave fra Gud 
og bygger ikke på gjerninger. 
 
Dette gav mersmak! Vi håper vi 
snart kan få reise på teamtur med 
Euromission igjen.  
 

”Hvor vakre de er der de løper over 
fjellene, føttene til den som bringer 
bud, forkynner fred, bringer godt 
budskap. forkynner frelse...”
Jesaja 52,7

Teamet fra Norge besøkte noen skoler og de unge i teamet knyttet raskt kontakt med hverandre. For mange av elevene var dette første gang de møtte noen 
unge mennesker som vil følge Jesus. 
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Reiserute for vår og sommer 2016

Vi har møter og evangelisering hver uke 
på de forskjellige stedene hvor vi arbeider. 
Her er en oversikt over noen av de andre 
møtene og turene vi har.

- 7-13 februar 2017 Møtekampanje og le                     
derseminarer Polen

- 17-25 februar teamtur med TenTro til 
Polen.

- 8-20 mars. Møter og seminarer i Bosnia 
Herzegovina og Kroatia.

- 7-17 april Teamtur Kroatia

- 23-30 mai møter og seminarer Kroatia og 
Bosnia Herzegovina. 

- 26. juni - 11. juli Europa turnè

Forandringer kan komme, både tid og sted.
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Den som ber, han får!

Her er det vi ber mest om for tiden.Når vi 
er flere som er med i bønn, blir det lettere 
for Gud å gi oss det vi ber om. 
(Matteus 18, 18-20)

• Gjennombrudd i troen for de som 
søker frelse. At Gud gir dem et indre 
ønske om å være en disippel av Jesus.

• Åpne hjerter hos dem vi forkynner 
for, besøker og møter på våre reiser.

• Styrke, helse og beskyttelse for alle 
medarbeiderne og kontaktpersoner.

• Flere arbeidere som kan forkynne 
evangeliet på unådde steder, og un-
derhold til disse.

• Bønn for medarbeidere og støttepart-
nere: ”Du kjære! Jeg ber om at du må 
ha det godt i alle ting, og være ved 
god helse, likesom din sjel har det 
godt.” (3.Johannes brev vers 2)

Lyst til være misjonær 
sammen med Euromission?

Hvis du vil stå sammen med oss i Euromissi-
on, står vi sammen om å forkynne 

Evangeliet på sted etter sted til mennesker 
som ellers ikke ville fått høre. 

Du kan bruke av det som Gud har velsig-
net deg med for å velsigne andre med det 

viktigste.

Det er mye som er viktig her på jord, men 
det viktigste er er å få møte Jesus og få 

tilgitt sin synd. 
Ingenting kan komme opp imot det!

Vi er allerede mange, vi håper at du også vil 
være med!

Misjonskonto:
3090 40 85 541

For skattefradrag, kontakt oss

E post: tormod@euromission.org
Telefon/sms: 90080038



euromission
Postboks 956
4682 Søgne, Norge

Se, jom-
fruen skal 
bli med 
barn og 
føde en 
sønn, og 
de skal gi 
ham nav-
net Imma-
nuel
– det be-
tyr: Gud 
med oss.
Matt1,27.

Det fol-
ket som 

vandrer i 
mørket,

ser et 
stort lys.

Over dem 
som bor i 
dødsskyg-
gens land,
stråler ly-
set fram.
Jes.9,2.

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på 
hans skulder.

Han har fått navnet
Underfull rådgiver, 

Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Jesaja 9,6.

«Der ser dere at ingenting nytter. All ver-
den løper etter ham.» Joh 12,19.


