
NUMMER 2 - 2015 • ÅRGANG 22

Tverrkirkelig 

misjonsstiftelse med

virke hovedsakelig i

Norge, Ungarn og

Ukraina I N F O R M A S J O N S B L A D

Det er møte i sigøynergettoen i Olcsva i Ungarn 

Kirkedøren er åpen for alle!

Konvertittfamilien Hekmatara, som har

gjennomgått store lidelse, lever i håpet!

Guds lys fortrenger mørket! 
Mennesker i nød blir hjulpet

Ukraina er i nød, 
mange 
roper på Gud!



Stebnik 

Først besøkte vi Nelya og Vladimir Kuzmich og deres menighet i

Stebnik. Det var så fint å være sammen med dem. Vi har så

mange gode minner fra rike vekkelsesmøter både i Hvite-

 Russland og Ukraina, hvor Vladimir var min faste tolk. Det var jo

Aksjon for Håp som bekostet norskundervisning for dem, ved at

hele familien i to perioder bodde i Norge og gikk på  språk opp -

læring. Nelya er jo fremdeles leder for Bibel-korrespondanse-

skolen som vi driver i Ukraina, og hun gjør en veldig viktig innsats

for Guds rike gjennom dette skoleprosjektet. Vi hadde et sterkt

og godt møte i Stebnik, hvor mange søkte Gud for forskjellige

behov.  

Illintsi 

Denne byen har i den senere tid vært

vår base når vi besøker Ukraina. Vi står

nært sammen med pastorfamilien der,

og vår medarbeider Natasja, som har

vært i Norge i Aksjon for Håps regi for å

lære norsk. Hun er en dyktig tolk og var med oss i forskjellige

møter i området rundt Illintsi. Vladimir Kuzmich tolket på en

 fantastisk høsttakkefest som vi hadde i menigheten.  For mange

år siden hadde vi flere teltmøtekampanjer i Illintsi. Veldig mange

søkte Gud i disse kampanjene, og det er så fint å oppleve at de

kommer og gir seg til kjenne og forteller at de ble frelst under

disse kampanjene. 

En sterk opplevelse

Blant dem som kom fram i ettermøtet under høsttakkefesten i

 Illintsi, var det en ung man som søkte frelse, og hans søster

søkte forbønn. Da vi spiste sammen etterpå, viste det seg at

dette var barna til en dame som ble frelst under en tidligere telt-

møtekampanje. Det er så fint å registrere slike ringvirkninger av

det arbeidet vi står i. 

Zmerinka

Vårt siste møte var i en stor fullsatt kirkebygning i byen

 Zmerinka. Dette er et område hvor Håkon Fagervik har satset. I

flere år reiste vi sammen i Ukraina, så vi har mange felles venner

som jeg møtte der. Det ble et særdeles sterkt møte, hvor

 mennesker søkte Gud, frafalne kom tilbake og mange ønsket å

innvie seg til Herren. 

Ukrainerne er preget av krigen i øst.

Selv om det ikke hersket krigstilstander i det området vi var i, var

det lett å registrere at folk var engstelige. Alle er berørt av krigen

på en eller annen måte. Noen har

mistet sine kjære, og de fleste

kjenner noen

som er drept i

kamphandlinger.

Jeg registrerte

både en slags

 resignasjon, sam-

tidig som det var

en klar nasjonal

entusiasme, hvor

man sto på med

innsamlinger til

støtte for soldatene. Det var fint å være

 sammen med Ruslan, som var feltprest og

 visesanger. Han gjør en fantastisk innsats for å

støtte opp om soldatene, med forbønn og prak-

tisk bistand. Han viste en masse bilder fra

 krigen og fortalte om Guds mirakler midt i all

fortvilelsen. Det var fint å ha ham med på

møtet i Zmerinka.

Fint å være sammen med våre gode venner

Nelya og Vladimir Kuzmich

Natasja som tolker 

min forkynnelse

Ungarn
Jeg har opplevd mye nød og elendighet i forskjellige land, men

den dype fattigdommen og nøden som møtte oss på  evangeli -

seringsturneen i Ungarn i september, overgår det meste.  Det

finnes ca. 1 million sigøynere i Ungarn. Man ser ikke så mye til

dem, når man reiser i de

prangende storbyene.

Men når man kommer til

utkantområder, finner vi

mennesker som lever i en

fattigdom og nød som er

vanskelig å beskrive. Det

er sjokkerende å regis-

trere at midt i Europa

lever det  småbarns -

familier i små skur, som

er sammensatt av kvister

og filler. Vi besøkte en

slik familie i landsbyen

Olcsva. Det var fine høflige og sympatiske mennesker. En barne-

familie bodde i et skur på ca 4 kvadratmeter.  Alt var bare forfer-

delig. Der hadde de alt de eide, og de sov på jordgulv. Alt var

bare stokker og kvister. Hvordan skal det gå til vinteren? De

hadde ikke inngangsdør, bare et tynt forheng. Vi gav dem noen

penger så de kunne få seg en dør, og tette litt her og der. Da falt

de hulkegråtende i armene på oss. 

Hengivenhet til Gud       

Disse lidende menneskene, som mangler det meste, utstråler

mye større livskvaliteter og hengivenhet til Gud enn vi vanligvis

registrerer i vårt rike Norge. De søker Gud, ler og gråter, i en

 fantastisk frelsesfryd. Over alt hvor vi har møter, kommer folk

fram og søker frelse og

 innvielse til Gud. Selv om

deres liv er en uavbrutt

kamp for å overleve, hadde

de likevel ofret tid og

 ressurser på å bygge en

slags kirke som var reist

opp av stokker og kvister.

Der hadde vi et fantastisk sterkt møte.  Jeg er så takknemlig til

Gud for at jeg får lov til å være med og løfte opp disse lidende

menneskene. De trenger Jesus, og de trenger oss. Det er

 fantastisk å se hvordan livsstilen blir forandret når Herren får

gjennomslag blant disse menneskene. Herren ser i nåde til alle

dem som søker ham, og han møter og velsigner sigøynere over

alt i Ungarn. Det vokser fram nye menigheter forskjellige steder

- det er vekkelsesluft blant sigøynerne.

Misjonsskolen

Undervisning på misjonsskolen som vi driver i samarbeide med

flere andre samarbeidspartnere, var en viktig del av turen til

Ungarn denne gangen. Her ser vi ivrige og konsentrerte elever

som virkelig ønsker å komme videre med Herren.

Ukraina
Dersom jeg skal oppsummere turen til Ukraina i oktober med

få ord, blir følgende: Fantastisk gjensynsglede, sterke møter

hvor folk søkte Gud, og lange slitsomme kjøreturer på dårlige

veier.  Sjelden har min kone og jeg vært så slitene etter en

 møteturne som denne gangen. Men hva gjør vel det, når vi fikk

så mange rike opplevelser. 

Det har vært en ganske hektisk reisevirksomhet den

siste tiden, med to turer til Tyrkia i forbindelse med

 arbeidet blant konvertitter som oppholder seg der, og

møteturneer i  Ungarn og Ukraina. Det er fantastisk å

oppleve at Guds hånd er utstrakt til frelse og utfrielse

alle steder hvor Ordet blir forkynt.

Møteturneer i

Ungarn og  
Ukraina
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I dette skuret lever mor

og far med to barn

Utedoen var skremmende,

men tjente sin hensikt

Min kone sammen med en av

dem som tok imot frelsen

Når dette skrives, er vi nettopp kommet hjem

fra et besøk hos familien Hekmatara som

oppholder seg som flyktninger på vent i Bolu

i Tyrkia. De har gjennomgått ufattelige

 lidelser på grunn av sine politiske holdninger

og fordi de har konvertert fra Islam, og  enga -

sjerer seg som aktive evangeliserende

kristne. Hele familien er sterkt preget av det

de har gjennomgått. Dette gjelder særlig

barna, som identifiserer seg som norske etter

4 1/2 år i Norge. Negin (15) inngår i en film om asylbarna som i hast ble kastet ut

av Norge i 2014. Filmen er bl.a. blitt vist på VG-TV.

Hver dag venter familien i spenning på resultatet av FN sin grundige forskning

rundt deres situasjon. Vi har  tro på at resultatet blir at FN konkluderer med at

 familien ikke kan sendes tilbake til Iran, og derfor har krav på beskyttelse. Et slikt

vedtak vil jo bekrefte at norske myndigheter gjorde en feil, da de kastet denne

 utsatte konvertittfamilien ut av landet og rett i armene på iransk politi. Det vil

innebære en avvikling av et snart 7 års nervepress, hvor de siste to årene har vært

det rene marerittet. Det begynte med den brutale utkastelsen, så en dramatisk

flukt fra iransk politi, hvor de måtte skjule seg, inntil de på dramatisk måte greide

å flykte til Tyrkia. Gjennom store prøvelser i det muslimske Tyrkia - uten rettig-

heter - med sykdom - gjentatte operasjoner - manglende skolegang for de trau-

matiserte barna og utryggheten hengende over seg - har de holdt ut. 

Det er troen på Gud, og støtten fra alle i nettverket i Norge som har berget dem

fra en forferdelig tragedie. De brenner for Jesus, og midt i lidelsene har de  evange -

lisert, startet husmenighet og vært et lys både for myndigheter og andre i den

byen som de oppholder seg i. Når et FN-vedtak som klargjør familiens beskyttel-

sesbehov foreligger, vil vår advokat, Brynjar Meling, sende en  omgjøringsbe -

gjæring til UNE, og så håper vi at de tar FN-vedtaket til etterretning, slik at vi

slipper flere runder i retten for å få dem HJEM.

Familien er så takknemlig for alle i nettverket i Norge som har støttet dem med

betydelige gaver og forbønn. Men det er desverre ikke over enda, de trenger

fremdeles mye forbønn og støtte for å klare å overleve.  For støtte, bruk kto. nr.

3070 10 41204 eller den vanlige kontoen og merk den: Amin. 

Speider etter lys i tunellen
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Mitt hjerte er fylt opp av takknemlighet til Gud og til deg
som støtter dette viktige arbeidet som drives ut fra Aksjon
for Håp. Jeg er helt overveldet over den hjertenød og kjær-
lighet som kommer for dagen. Årsaken til at vi lykkes er jo
at vi står sammen som partnere på denne måten. Og da
tenker jeg ikke bare på pengestøtte, men også bønnestøtte.  Det er vondt å se
all nøden som finnes forskjellige steder, og ofte tenker jeg: Tenk om vi hadde
midler til å gjøre mer! Samtidig takker jeg Gud for alt som vi får utrettet med
de midlene vi har til rådighet. Det er nok fordi vi holder administrasjonsutgif-
tene på et lavmål, at vi får utrettet så mye.  F. eks. er det ingen medarbeidere
i Norge som får lønnsutbetalinger fra Aksjon for Håp. Alt blir sponset, og en
masse dugnadsarbeide holder hjulene i gang. 

Av hele mitt hjerte vil jeg takke deg som står sammen med oss med støtte og

forbønn! Må Gud velsigne deg riklig tilbake!

Jan Hoholm

Guds vilje er: At alle skal bli frelst! - og
bygge Guds rike på jord! Til dette kal-
ler han, og utruster redskaper med
forskjellige tjenestegaver.  Sammen
kan vi utføre hans oppdrag, men han
trenger noen til å gå foran - noen som
kan være pionerer. Benjamin Tenkely
er en slik pioner. Han er en ung, bren-
nende og salvet Guds tjener som har
en spesiell evne til å vinne mennesker
for Gud, og utvikle fellesskap. Herren
sendte ham, sammen med sin kone
Renata, til Norge. Samtidig som de
lærte norsk, tjente de Gud i ca. 1 ½ år,
og utviklet et levende fellesskap blant
unge voksne i Farsund. Så sendte Gud
dem tilbake til sitt hjemland, Ungarn,
hvor de nå er i full gang med å tjene
Gud i lokalmenigheten i Debrecen, og
i de forskjellige sigøynermenighetene
som er innbakt i Aksjon for Håps
 misjonsarbeide.

Overveldet!

Nye medarbeidere i 
misjonsarbeidet i Ungarn

Renata og Benjamin Tenkely, med sin sønn Botond.
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