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Nesten alle de nordiske deltakerne

«Lord, if you open the door,
I will speak»
Denne bønnen åpnet nye muligheter for den danske helsefagarbeideren til å snakke med sine pasienter om Gud. Hun
fortalte om noen av disse samtalene på «European Prayer
Week 2020» i Israel. Jeg også var en av de heldige som fikk
muligheten å reise ned til Israel for å delta på bønneuken.
Jeg reiste sammen med Anne Marit og Rannveig.

LEDERDAGER

De første to dagene var det lederdager med fokus på
hvordan det går med arbeidet i Europa og hvordan vi kan
bli godt utrustet som ledere.
I møtene var det fokus på: hvorfor finnes Healthcare
Christian Fellowship? Hvordan skal vi gjøre arbeidet og
hvilke metoder skal vi bruke?
En metode vi kan bruke, er å velsigne. Vi kan be Gud
å velsigne våre hender, fordi hendene våre er et viktig
verktøy som vi bruker når vi jobber med mennesker. Vi
kan velsigne våre kollegaer som vi møter på arbeidsplassen, ledere på institusjoner og sykehus, og staten/ kongehuset vårt. Velsignelsen fører til at det som er smått, blir
stort, fordi Guds livskraft kommer nær. I Bibelen blir vi
oppfordret til å velsigne vår neste, siden vi selv ikke lenger befinner oss under forbannelsen, men under Guds
velsignelse. (Gal. 3:13-14).
På lederdagene ble det også undervist om å disippel-gjøre og om mentorskap. Det ble sagt at du er en god
disippel når dine disipler får disipler. Det er viktig å være
en god mentor for våre yngre kristne kollegaer. Vi kan
støtte og veilede dem, slik at de vokser og kan vise Jesus
sin kjærlighet på arbeidsplassen sin. Slik kan Guds rike
komme på arbeidsplassene, da kan Europa blir reddet.
HCF har et undervisningsverktøy som heter Saline
Prosess. Det er et kurs som legger vekt på å utruste kristent helsepersonell til å være et vitne for Jesus på sitt
arbeidssted. HCF tilbyr også et arbeidshefte som heter
«Growing as Witnesses», som bygger videre på Saline
Prosess. Det hjelper oss å vokse videre som Jesus vitner
på arbeidsplassen.

PRAYER WEEK

Etter lederdagene startet vi «Prayer Week» med å lovprise Gud. På selve «Prayer Week» var deltakere fra om-

trent 15 forskjellige nasjoner og fra ulike yrkesgrupper
samlet til bønn, fellesskap og undervisning.
Det ble også tid til utflukter og til gode samtaler med
hverandre til oppbygging. På utfluktsdagen var vi i området som heter Galilea. Vi besøkte Mount of Beatitudes
hvor Jesus holdt sin Bergenpreken. Turen gikk videre
til Tabgha og Capernaum, også kalt Town of Comfort. I
Matteusevangeliet er denne byen nevnt som hjembyen
til Jesus, og her skjedde mange mirakler.

BUDSKAPET

En av dagene ble satt av til faste og bønn for å være stille
og høre Hans røst om hva Gud har å fortelle oss, som vi
kan holde fast ved. Under faste og bønn viste Gud oss at
Han hører oss og at Han kjemper for oss, at vi bør følge
Jesus sin lære og at vi ikke trenger å bli redde. Gud sier at
de som venter på Herren, får ny kraft og de løfter vingene
som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir
ikke trette. Jesaja 40:31. Gud skal stride for oss. Vi skal
ikke frykte og være redde, men vi skal være frimodige
og sterke. Josva 1:6-9. En av deltakerne kom med et budskap fra Gud at det skal komme redning/store vekkelser
i Spania, England og Irland i helse- og omsorgsektoren.

TIL SLUTT

Jeg, som ung kristen helsearbeider har blitt velsignet
med nye vennskap, og jeg har blitt inspirert til å jobbe
videre med arbeidet i KFH. Det er spennende å se hva
Gud har planlagt for oss i KFH.
Det var fint å treffe kristne som har et godt hjerte
for yrket sitt, spesielt den yngre generasjon. Derfor ber
jeg dere om å be for neste generasjon, slik at vi blir godt
utrustet til å bli et Jesus-vitne på arbeidsplassen.

Karin Van Veen

SIDE 2

Hilsen fra Rannveig
Konferansen i Israel inkluderte omtrent 50 bønnekrigere fra ulike europeiske land. Det var et fantastisk
privilegium å få komme sammen i et
omsorgsfullt fellesskap og bønn, å
kunne velsigne hverandre og utøse
vårt hjerte for Herren. Vi bad for nasjonene, for evangeliets utbredelse,
styrke for helsearbeidere og for HCFIs verdensvide bønnetjeneste.
Under denne uka kjente jeg
sterkt at Herren hadde velbehag i
det vi gjorde. Her følger et lite budskap som Herren oppmuntret oss
med:
Mine kjære barn! Jeg har behag i dere.
Jeg ser det dere ofrer og investerer i
mitt rikes sak. Jeg glemmer ikke. Hver eneste detalj er oppskrevet i min bok.
Dere skal heller ikke glemme. Jeg lot Josva sette opp minnesteiner til minne for kommende generasjoner. Jeg lot Moses
skrive en minnesang for at folket ikke skulle glemme min
lov. Ondskapens planer er at dere glemmer det Jeg har gjort
gjennom mine tjenere, mine martyrers blod.
Men Jeg vil ikke la dere glemme, sier Herren. For Jeg har
utvalgt dere, mine barn, til å være mine vitner, mine minnesteiner. Ja, de storverk jeg gjør gjennom dere skal ikke
glemmes. Hver gjerning gjort i mitt navn, er oppskrevet i
min himmelske logg. Men også blant verdens barn skal de
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Mount of Beatitudes.

gjerninger Jeg har gjort blant dere,
vekke oppsikt, det Jeg har gjort gjennom dere. Det skal stikke dem i hjertet
og smelte dem, fordi de ikke kjente sin
besøkelsestid.
Ja, mine barn, det dere har gjort for
meg, det dere gjorde i hemmelighet
og i spørrende lydighet, det skal ropes
ut på takene! Det som andre så ned
på og foraktet, den ringe begynnelses
dag, det skal annonseres som kongelige
bulletiner, og folk skal undre seg og si:
Ja sannelig, de gav sitt liv i det godes
tjeneste!

Medlemskontingent 2020
Då er det tid for innbetaling av medlemskontingent.De
kan samtidig gi ei gåve til KFH. Me fekk inn meir enn
15000 kr. på fakturaen som vart sendt med ”KFH-kontakt” i desember. Tusen takk!
Denne gongen er Nyhetsbrevet via plass til innlegg
og bilde frå den Europeiske bønneveka i Israel no i januar. Håpar det er inspirerande for dykk å lesa kor flott
me hadde det, og at de får lyst til å vera med neste år. Då
skal bønneveka vera i Sveits.
PS . Me brukar ikkje plass i Nyheitsbrevet til informasjon om
KFH. Skulle de ha behov for informasjon, kan de sjå på nettsida vår, kfhelse.no. og side 2 i ”KFH- kontakt” nr. 2 2019. Dette
bladet kan også lastast ned frå nettsida, kfhelse.no.

