Guten Tag Norge!
Det er grunn til å feire: 50 år siden jeg gav livet mitt til Jesus og 50 år siden at jeg mottok et himmelsk
kall til å forkynne evangeliet for moderne hedninger i Europa. For meg Even var det et back to the
roots! Takk Gud for frelsen og din perfekte plan med livet mitt!
Og nå går jeg inn i en ny fase – det vil si – jeg har nådd en ny milepel og blitt «noe» eldre. Takk Jesus
for at du bruker det svake og ufullkomne, det som ingenting er. Takk Jesus for et spennende liv, som
bare blir mer og mer meningsfullt.
Også i 2017 fikk vi være en «stasjon» i frelsesopplevelsen til mennesker. For noen uker siden talte jeg
evangeliet i en av de mange Alpebyer her i Syd Tyskland. Da kom det enn mann «springende» mot
meg og spurte: «kjenner du meg igjen?». Jeg måtte bare si nei og han fortsatte: «For 10 år siden var
Gatekirken i min by. Vi snakket lenge i sammen og da du vendte ryggen i en annen retning, stjal jeg
en bok. Da jeg leste den var jeg overbevist om at det finnes en Jesus og jeg ga livet mitt til han».
Jeg var så glad å høre denne historien. Vi var nemlig «bare» en stasjon i denne frelsesopplevelsen.
Før meg, var det andre som hadde vitnet for denne mannen. Opplevelsen han hadde med
undertegnede ved Gatekirken var altså den siste stasjonen før Jesus la den siste brikken på plass.
Det er dimensjoner i DIN og MIN vitnetjeneste! Ingenting av det du har sagt eller gjort har vært
forgjeves! Den som sår vet at det kommer en høst!
Forøvrig kunne jeg oppklare for mannen at det ikke var noe tyveri og at alle bøker og bibler i
Gatekirken er gratis. De er en gave fra norske kristne som gir gaver til misjonen i Europa (2610.
10. 41882)
Gatekirkeprogrammet for 2018 er allerede i boks. Det er fortsatt stor interesse for disse aksjonene
og jeg er fortsatt så frisk at jeg kan reise fra by til by, fra by til by, fra by til by. Det skrives fortsatt
Apostlenes Gjerninger 29 i mitt liv.
En god jul til dere alle! Og et sterkt nytt 2018! Vær en såmann! Vær en stasjon i frelsesopplevelsen til
mennesker Gud gir deg. Never give up!
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