
Velsignet nytt år - 2023!



Kjære venner,

Idet vi har kommet til slutten av 2022, vil vi benytte anledningen til å ta et tilbakeblikk 
på året som har gått. Det er med takknemlighet i hjertet at vi reflekterer over Guds 
ledelse og hvordan Han har åpnet muligheter for å spre evangeliet.

Vi begynte dette året med et spesielt fokus på bønn. De siste årene har menigheten 
vår tatt del i det verdensomspennende initiativet «10 dager i bønn». Det har vært en 
stor velsignelse. Når vi er forenet i bønn hjelper det oss til å fokusere på hva som virkelig 
betyr noe i livet.

I løpet av de første månedene i 2022 fant mange av møtene, bibelstudiene og samtal-
ene sted via nettet. Det var vanskelig å stelle i stand større samlinger p.g.a. Covid-
situasjonen. Jeg var glad for taleoppdragene jeg kunne fullføre verden over, takket 
være teknologien.

I mars lettet Covid-restriksjonene og vi kunne reise til København for en kort evangelisk 
møteserie. Vi hadde en veldig engasjert gruppe unge voksne som kom til møtene, 
og vi gledet oss over mange meningsfylte samtaler etter hvert møte. Vi kunne snakke 
i timevis og det var forfriskende å se iveren til deltagerne. Menigheten i København 
gjorde en fantastisk innsats i oppfølgingen etter møtene, og det resulterte i dåp og 
deltagelse i sabbatsfellesskapet.

Både Silvia og jeg har blitt velsignet med gode Bibelstudier dette året som har ledet 
til dåp. Det er slikt et gledefylt øyeblikk når et menneske tar skrittet og går i en livslang 
pakt med Gud og gir det offentlig til kjenne gjennom dåp. 



I juli holdt vi vår tiende sommerleir i Fyresdal. Hovedtalerne fokuserte på Åpenbaringsboken. Vi studerte den andre 
halvdelen av denne fascinerende og viktige boken (kap. 12-22). Temaet var «Nesten hjemme!». Vi opplevde Guds 
velsignelse gjennom forkynnelsen, fellesskapet og den fantastiske naturen. Leiren i år trakk flere søkere og nye troende 
og det var herlig å lytte til deres sterke vitnesbyrd!

I løpet av sommeren reiste vi til Sverige for å bli med på IMPACT – en bevegelse ledet av ungdom med et hjerte for 
misjonen. Hvert år velger de et nytt område der de kan sette spor gjennom forskjellige misjonsaktiviteter. Dette året 
var Lund i sør-Sverige valgt. Vi gledet oss over å ta del i Det profetiske kunstgalleriet og Helse-expo – to aktiviteter som 
ledet oss i kontakt med lokalbefolkningen. Siden vi allerede var i sør-Sverige, la vi til en ukes ferie på den idylliske øyen 
Bornholm. Vi utforsket naturen og nøt det vakre landskapet.

I løpet av høsten hadde vi en 20-delers møteserie i Hønefoss. Serien bar tittelen «Håp for framtiden!» og var fordelt over 
10 uker. Mange timer var lagt ned i forberedelsene. I flere måneder hadde vi bygget opp med kontaktskapende aktiv-
iteter i nærområdet. Vi var takknemlig for alle som kom til møtene og trofast fulgte serien. Alle presentasjonene ligger 
nå tilgjengelig på livingwater.no Vi ber om at denne ressursen vil fortsette å nå mennesker på kryss og tvers av Norge. 

I slutten av november reiste vi til Østerrike, der jeg var invitert til å tale ved en bønneuke på Bogenhofen. Det var andre 
gangen vi besøkte dette flotte stedet. Denne gangen var møtene sentrert rundt Jesu lignelser. Jeg holdt en serie med 
tittelen «Fortellinger som forvandler». I løpet av uken ble det tatt dyrebare beslutninger for Jesus. Den siste kvelden var 
spesiell idet mange ungdommer kom fram for å vie livet sitt til Jesus og uttrykke sitt ønske om å ta dåp og gi ett år av 
livet sitt til misjonstjeneste.

Idet året gikk mot slutten, hadde jeg gleden av å undervise på Matteson Misjonsskole. Vi reiste sammen gjennom 
Daniels bok i Det gamle testamentet. Elevene var så ivrige etter å studere disse emnene, at de til og med arrangerte 



ekstraundervisning slik at vi kunne dykke dypere ned i profetiene. Spørsmålene og 
deres dype refleksjoner vitnet om en kjærlighet til Guds ord.

Vi avsluttet dette året med et spesielt juleprogram i Hønefoss Adventistkirke. Me-
nigheten var åpen på julaften og alle som var ensomme, ikke hadde noe sted 
å være, eller bare ønsket å oppleve et fellesskap med andre, var velkomne. Vi 
koste oss med god mat, hyggelig fellesskap og meningsfylte samtaler. Vi ble min-
net på Guds dyrebare løfter. I juletiden virker det som om folk er litt mer åpne for 
det åndelige.

Nå gjør vi oss klare til å delta på ASI nyttårskonferansen som begynner i dag. Det 
er alltid en stor velsignelse å gå inn i det nye året sammen med brødre og søstre 
i troen.

I løpet av året har vi lagt til masse nytt materiale på websiden livingwater.no – så 
sjekk den gjerne ut og del videre! Idet vi går inn i 2023 vil vi benytte anledningen 
til å takke dere alle for forbønn og støtte i året som har gått. Må dette nye året 
bringe oss nærmere Jesus idet vi søker Ham. Vi lever uten tvil i spennende tider. 
Evangeliet spres over hele verden og forbereder veien for Jesu snare komme!

Vennlig hilsen

Daniel, Silvia, Elias og Enoch


