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FRÅN FÖRSAMLINGEN ARKEN

Arkens helandetjänst i Vitryssland

Pastor Linda Berglings tjänst har varit mycket uppskattad vid tidigare konferenser i Vitryssland.

Elever på bibelskolan i Church of the Glory of
God i Minsk vittnar om hur Gud har förvandlat
deras liv:
Oksana trodde hon skulle lyssna på en teori
om helande. Men redan från första dagen på
bibelskolan tog Gud hela hennes liv in i sina
starka och kärleksfulla händer. En intensiv tid av
förändring började, vilket var absolut oväntat.
Många problem upptäcktes. Det var smärtsamt
och tufft. Hon grät och kunde inte behärska alla
känslor som fanns inom henne. Genom att ta
ett steg i taget, följa upprättelselinjens program,
och genom bön och förbön, började FRIHETEN,
FRIDEN och glädjen gradvis komma in i hennes liv.
Relationerna i familjen och församlingen började
att återupprättas. Den helige Andes arbete var
djupt, starkt och intensivt.

Lennart ”Nenne” Lindberg här tillsammans med sin dotter Emilia, som också är sångerska.

I slutet av september är pastor Linda Bergling huvudtalare i konferensen ”I Hans
närvaro – helande och utrustning” i Minsk. Hon har undervisat vid flera tidigare
konferenser i Vitryssland och är en mycket uppskattad talare och bibellärare.
Pastorer från det nationella evangeliska nätverket ”Unification of the Full Gospel”
står som arrangörer tillsammans med Arkens dotterförsamling Church of the Glory
of God i Minsk. Under en speciell samling för pastorer och ledare kommer pastor
Linda att tala om biblisk helandetjänst. Behovet av helande för själsliga problem är
stort - helande från traumatiska upplevelser och minnen, förkastelse och fruktan.
Biblisk helandetjänst har Jesus i centrum, hans försoningsverk på Golgata, löftena
om helande i Guds Ord och den helige Ande som verkar genom nådegåvorna.
Detta kommer pastor Linda att undervisa om och praktisera genom förbön i mötena. Konferensen är öppen för alla som vill delta. Arkens dotterförsamling i Minsk
har ett team av tränade förebedjare som kommer att tjäna tillsammans med pastor
Linda i förbön för människor. Vi tror att konferensen kommer att ge en stor synlighet och uppenbarelse om vad biblisk helandetjänst innebär. Arkens dotterförsamling står väl rustad att ta emot både dem som söker hjälp i individuell förbön på
Helandecentret, liksom att ge utrustning och träning på deras kvällsbibelskola, för
dem som vill lära sig att betjäna andra i förbön. Lyft upp konferensen i dina förböner. Vitrysslands folk behöver möta Jesus som helar och upprättar!
Stöd helandetjänsten i Vitryssland
Du kan stödja det fortsatta arbetet i Vitryssland genom att bli missionssponsor till
församlingen Church of the Glory of God i Minsk. De hyr lokaler för kontor, gudstjänster och kvällsbibelskola och kostnaderna är höga. Behovet av översättning och
tryckning av Arkens böcker och undervisning om helande på ryska är också stort.
Du kan ge en engångsgåva till bankgiro 549-7714 , märk inbetalningen ”Vitryssland”. Vill du bli regelbunden sponsor är du välkommen att kontakta Arkens missionsavdelning på E-post mission@arken.org eller telefon 08- 58884022.

Välkommen till Faddergalan 28 oktober

Denna lördagskväll är ett utmärkt tillfälle för dig att bjuda med en vän, granne,
arbetskamrat eller dina släktingar. Kvällen kommer att innehålla mycket sång och
musik av bl a gästartisten Lennart ”Nenne” Lindberg med band. Nenne är sångarevangelist, musiker och tältmötesarrangör, känd från TV och kanal 10.
Gemenskapen kan du njuta av redan kl 17.00 över en kopp kaffe och något gott
hembakat från vår härliga fikabuffé. Vår second hand shop är öppen och vi säljer
lotter med många fina vinster sponsrade av olika företag i kommunen.
I Faddergalan som börjar kl 18.00 visas flera videoreportage från Arkens missionsprojekt, vi gör en insamling till projekten i Nepal och Kolkata och alla har möjlighet
att bli fadder. Huvudsyftet med Faddergalan är att göra en gemensam insats för
att ge de utsatta barnen i vår värld en bättre och ljusare framtid. Bland annat vill vi
belysa hur viktigt det är att ge barnen möjlighet till skolutbildning. Det ger dem en
väg ut ur fattigdom och misär. Faddergalan sänds live på www.arken.org
Den 29/10 kl 10.30 är det ”Missionssöndag”. Pastor Linda Bergling inspirerar
kring Arkens internationella arbete. Efter mötet serveras missionslunch till självkostnadspris. Alla intäkter går till Arkens missionsprojekt. Speciellt välkommen
hälsar vi dig som är fadder eller på annat sätt stödjer Arkens mission och internationella arbete!

Församlingen Arken, Energivägen 9, Box 134, S-196 23 Kungsängen SVERIGE

Teamet från Arken med pastorsparet Dmitry och Elmira
Brodkin och några av deltagarna i böneseminariet i Israel.

Skolbarnen i Olango deltar med glädje i sång
och bibelberättelser.

Arkens helandetjänst i Israel

foto: Arkens arkiv

Under en helg i juni besökte Anita Björk med team från Arken, församlingen “Grace House” i
Beer Sheva , och undervisade på ett seminarieum om bön och förbön. Ett fyrtiotal deltagare
kom och fick en grundläggande undervisning utifrån Guds ord om Jesu försoning, löften om
bönesvar, helande och den helige Andes nådegåvor. De fick praktisera förbön för varandra.
Det var mycket uppskattat och flera vittnade efteråt om hur Gud helat smärtor i ryggen, hur
sorg och tungsinne lämnat dem, och hur längtan efter att få komma in i en bönetjänst hade
väckts till liv igen. Nu planerar vi för en ny resa till Israel i december. Det kommer att bli fortsatt
undervisning och träning i församlingen i Beer Sheva, och dessutom kommer pastor Linda
Bergling att ha möten i flera församlingar och knyta nya kontakter med pastorer och ledare.
Stöd gärna Arkens Israel-arbete med en gåva till bankgiro 549-7714 märk inbetalningen
“Israel”, och läs mer på vår hemsida www.arken.org/mission/internationell helandetjänst.

Resa till Indien

I månadsskiftet september/oktober kommer Göran Zetterlund och ett litet team från Arken
att besöka Arkens utvecklingscenter i Kolkata Indien för att följa upp arbetet, betjäna medarbetarna och flickorna med förbön, och träffa ny personal. Vi gläder oss över att kliniken de
senaste månaderna har använts i samarbete med Hope Hospital för att ge vaccinationer till alla
flickorna på centret. De har även genomfört gratis ögonundersökningar på lokalbefolkningen i
byn Sonarpur där centret ligger. En del behövde vidare behandling och många hade behov av
glasögon. Dessa provades ut och levererades efter 10 dagar. Även tre av flickorna på centret fick
glasögon utprovade. Gayatri som vuxit upp på centret i Kolkata har nu avslutat sitt första år på
sjuksköterskeutbildningen i Bangalore. Hon är bland de 7 bästa i sin klass på 49 elever. Hon har
hittat en bra församling i närheten av sin bostad och hon har där fått möjlighet att predika vid
två tillfällen. Hon drömde om att få studera medicin och är tacksam till Gud och till sina faddrar
som gjort detta möjligt. Hon behöver fortsatt sponsring för att slutföra sin 4-åriga utbildning.

Skolprojektet på ön Olango Filippinerna

Den andra delen av projektet att ge elever på Talima Elementary School näringsriktig mat,
avslutades i april. Barnens hälsa har blivit bättre. De har lärt sig att äta och tycka om grönsaker.
Föräldrarna har lärt sig att odla grönsaker även om utrymmet är begränsat och de har sett att
det är viktigt för barnens skull. Många föräldrar är rädda att barnen skall bli omvända till den
kristna tron och har sagt att de inte vill att deras barn skall delta. Skolan har fått en ny rektor
som inte heller är positiv till en fortsättning, eftersom regeringen kommer att ha matprogram
för barnen. Men vår partner Edna Bantigue från Christ Faith Fellowship berättar att arbetet
trots detta bär frukt. Flera hem öppnar upp för hembesök från deras medarbetare, barnen
kommer till aktiviteter i den nystartade församlingen. Vi fortsätter arbeta i byarna Kauswagan
och Santa Rosa. Där samlas 50-60 barn en gång i veckan till sång och bibelberättelser och det
byggs relationer även till många vuxna. Vi ber om framgång för evanglium om Jesus till alla!

Dags för insamling av julgåvor till barnen

direkt missionsavd. 08-588 840 20

KONTONUMMER
Sverige

Bankgiro 549-7714 eller till
Swish nr 1230 337 782
Norge
Handelsbanken 9046.12.44180
Danmark Danske Bank reg.nr 9570
kontonummer 8984220
Finland Handelsbanken
Fi 81 3131 3001 1336 77
Inbetalning från utlandet till Handelsbanken i Sverige:
IBAN/Big:
SE 78 6000 0000 0001 0731 2468
Swift: HANDSESS

Bankgiro 900 - 1934
Swish 123 900 1934
Använd gärna 90-kontot för gåvor till
projekten i Kolkata och Nepal

KONFERENSER/SEMINARIER
MAN & KVINNA sida vid sida tillsammans i tjänst för Guds rike
29 - 30/9 Gunnar & Linda Bergling
KURSDAG/RETREAT 6/10

Mikaela Blomqvist Lyytikäinen,
Linda Bergling, Anita Björk på Sjöhamra gård. Anmälan info@arken.org

TEMADAG 7/10

Hur behåller du engagemang och
livsglädje i en pressad vårdvärld?
För kristen vård och omsorgspersonal i samarbete med Sveriges Kristna
Sjukvårdsförbund.
Info & anmälan www.arken.org

FADDERGALA 28/10 kl 18.00
MISSIONSSÖNDAG 29/10 10.30
SJÄLAVÅRDSKURS 22-26/11

Undervisning och praktisk träning i
förbönstjänst.

Redan nu börjar vi insamlingen av julgåvor till våra fadderbarn. Genom våra samarbetspartners i olika länder förmedlar vi varje höst pengar som används för att ge fadderbarnen ett
härligt julfirande med Jesus i centrum. Det blir extra god mat, drama, lovsång, lekar och
paketutdelning. Julgåvorna välsignar ofta hela familjen t ex med en säck ris, varma filtar, tvål,
tvättbaljor, myggnät eller nya skor och ryggsäckar till barnen.
Sätt in din gåva på BG 549-7714 och märk din inbetalning “Julgåva”.

Reception 08-588 840 00

Organisationen Hope Hospital utför gratis ögonundersökningar på Arkens klinik i Kolkata.

JESUS HELAR OCH UPPRÄTTAR
KONFERENS 24-26/11
Gunnar & Linda Bergling. Förbönssamtal och flödesbön. Barnmöten.

Se Arkens möten och konferenser
på www.youtube.com/TVarken.

mission@arken.org

www.arken.org

