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          Käre vän, Paulus skriver i 1Tess2:4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att 
anförtros evangeliet… Det är verkligen nästan ofattbart att God den ofelbara och 
allsmäktige har valt att använda oss otillräckliga människor med alla våra fel och brister 
till att vara Hans redskap till att representera och utbreda Hans rike! Det är nåd utöver 
nåd!!! 

!
Kampanjen i januari var en underbar manifestation av Guds nåd! Trotts en hel massa 
strul, oroligheter i landet och en onaturligt regnig januari. Så lyckades vi genomföra 
Shone kampanjen i stor seger! Varje dag såg vi mörka tunga moln runt omkring Shone 
men inget regn kom på oss. Vi hade bara ett skönt solskydd av de lätta molnen ovanför 
oss. Flera buss och Lastbilschaufförer som kom in i Shone ifrån alla håll var helt 
förvånade övar att vi kan hålla utomhusmöten när regnet strömmar ner så mycket runt 
omkring! 

!  !   

!  !   

!  

Jesu kraft på fältet: 
Bild1: Kvinnan vad döv 
på höger öra i två år, nu 
hör hon prefekt. 
Bild2: Hade haft en 
stroke och vart förlamad i 
hela höger sida, nu helad. 
Bild3: Kvinnan vart blid 
på v-öga så länge hon 
kom ihåg, Jesus gan 
henne synen åter. 
Bild4: Mannen hade haft 
”suddig syn” länge, nu 
läste han bibeln i frihet! 
(jag själv skulle nog 
behöva ett sådant helade 
också) 
Bild5: Så glad blev 
mannen när smärtan i 
knäna försvann! 
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Böneämne: Vi ber för ett nytt boende närmare skola och kontor som inte behöver kosta 
för mycket! 
Tack för att Du står med oss i Bön och Givande även 2016! 
Abbi o Per
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