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Den 1.-4. oktober i år dro Håkon, Eva Mari og 
3 måneder gamle Emil Johan på tur til Amster-
dam, Nederland. Der møtte de 200 andre Jesus-
etterfølgere fra hele verden til en konferanse 
med fokus på misjon i Europa. Håkon sum-
merer her opp noen inntrykk fra konferansen.

Bakgrunn
”24-7 prayer” er en bønnebevegelse med 
base i Storbritannia. For ti år siden bestemte 
en gjeng unge kristne i byen Chichester seg 
for å be i én måned døgnet rundt. De fant 
et rom, innredet det kreativt, delte døgnet 
inn i én times bolker, og satte i gang. Fan-

tastiske ting begynte å skje. Mennesker ble 
frelst, helbredet og møtt sterkt av Gud. Uten 
at noen egentlig hadde planlagt det spredte 
bønneideen seg som ild i tørt gress. De har 
nå mobilisert til bønn i over 100 nasjoner. 
europas misjonsmark
Denne høsten inviterte de til en Eurogat-
hering; en samling for kristne med en leng-
sel etter å se Europa forandret av Gud. 
Utgangspunktet for dagene var et sitat 
fra den tidligere India-misjonæren Lesslie 
Newbigin: “Europe…without possibillity 
of  question is the most challenging mis-
sionary frontier of  our time.” Kontinen-
tet som er fylt med kirker, institusjoner 
og kristne tradisjoner har på et eller annet 
punkt mistet den strømmen av liv som alltid 
flyter ut i fra en relasjon til Jesus. Europa 
kalles nå det første postkristne kontinent. 

Det sies at europeerne har prøvd kris-
tendommen, for så å forkaste den. 
Men Gud har ikke forkastet Europa. 

et kall fra gud
Pete Greig var mannen som tok initiativ til 
den første bønneaksjonen i Chichester for 
10 år siden. I boken Red Moon Rising for-
teller han om et syn Gud ga ham som ung 
mann. Han og en kompis var på backpacker-
tur langs Algarvekysten. Mot slutten av turen 
nådde de Cape St.Vincent, stedet hvor det 
mektige Atlanterhavet treffer Middelhavet 
med sine kraftige drønn. Det er et øde sted 
– så langt sørvest i Europa som det går an å 
komme. Han forteller: “But, unable to sleep, 
I had climbed quietly out of  the tent, leaving 
Nick gently snoring. A breathtaking sight 
had greeted me: the vast, glowering ocean 

I en sliten kjeller i Amsterdam samlet det 
seg unge og eldre fra hele Europa. UiO 
basen De Poort ble tidligere brukt til å 
innlosjere sjøfolk fra alle verdens hjørner. 
Nå var det blitt samlingssted for mennesker med en brann om å se Guds kjærlighet forandre Europa. 
I skarp kontrastene til alle de flotte kanalene og vakre blomstene finnes det hundrevis av hasjkafeer 
og åpenlys prostitusjon i den bydelen som kalles ”Red Light District”. Møtet med disse lidenskaplige 
Jesus-etterfølgerne tente et lys av håp, og en drøm om vekkelse midt i alt det mørke. 

Misjon Europa

« – Men Gud har ikke 
forkastet Europa.
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glimmering under a shimmering eternity of  
stars; it was like being lost in the branches of  
some colossal Christmas tree.” Overveldet 
av synet som møter ham, vender han ryggen 
mot havet og retter blikket mot Europa. 
“I turned, and with my back to the ocean, 
I imagined Europe, rolling away from my 
feet for 10.000 miles. From where I stood, 
the continent began with a handful rocks and 
a small green tent, but beyond that I could 
imagine Portugal and Spain, France, Switzer-
land, Italy and Germany eventually becoming 
Russia, China, and the Indian subcontinent.” 
Mens han så nasjonene for seg begynte han å 
be for dem. Han opplevde at Gud ga ham et 
syn: “I could hear a buzzing, clicking sound 
overhead, as if  an electric pylon was short-
circuiting, and I seriously wondered if  I was 
about to get fried. As these strange sensations 
continued, I received a vision. My eyes were 
open but I could “see” with absolute clarity 
before me the different countries laid out 
like an atlas. From each one a faceless army 
of  young people rose from the page, crowds 
of  them in every nation awaiting orders.” 
En hær av unge mennesker var klare til å 
gå! Kan det være at i det postkristne Europa 
finnes skarer av unge mennesker som har 
lagt religion og populærkultur til side, og er 
koblet på strømmen fra Gud? Ja! Europa 
skal få møte Jesus slik han virkelig er gjen-
nom vanlige folk som er fulle av Guds ånd. 

fra finland til Jerusalem
Familien Widjeskog fra Finland var i Amster-

dam; det var Sebastian, Anne-Maj og sønnen 
Ruben. De ville treffe andre som lengtet etter 
et Europa vunnet for Jesus. Sebastian er en 
”lugn”, svensktalende finne med store drøm-
mer. Inspirert av den kinesiske undergrunns-
menigheten delte han med oss en visjon han 
og hans finske venner hadde fått: å sende 
misjonærer fra Norden, igjennom Europa 
hele veien til Jerusalem. Kineserne vil sende 
misjonærer fra Kina, gjennom den muslim-
ske verden til samme sted: Jerusalem. Og om 
Kina i tidligere tider var sett på som verdens 
ende langt der øst, da er de nordiske landene 
”verdens ende” her oppe i det kalde nord. 
Han drømte om å trene disipler som kan 
reise til europeiske byer og steder for å for-
kynne evangeliet og leve misjonale Jesusliv. 

gud er større
Da jeg var en ung tenåring fikk menigheten 
besøk av en indisk predikant med et bredt 
smil og store briller. Han gjorde inntrykk 
med sine unike mirakelhistorier fortalt med 
sterk indisk aksent. Kveldens slagord var: 
”see possibility not problem!” Jeg tenkte på 
ham da dagene i Amsterdam var over. Euro-
pas befolkning er på 730 millioner mennes-
ker. Statistikken over hvor mange gjenfødte 
kristne og levende menigheter som finnes 
er ikke lystig. Utfordringene vi som kristne 
har i Europa er formidable, det er det ingen 
tvil om. Men våre muligheter er mye større 
fordi Gud er større enn alle hindringer. Gud 
lovte Abram at han skulle bli stamfar til et 
stort folk da han var gammel og barnløs.  

Abram var ikke naiv. Han spurte Gud: 
”Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg 
går jo barnløs bort, og Eliser fra Damas-
kus skal arve mitt hus.” (1. Mos 15.2) Da 
sa Gud til Abram at han skulle gå ut av 
teltet og løfte blikket. ”Se opp mot him-
melen og tell stjernene, om du er i stand 
til det! Så tallrik skal ætten din bli.” (1. Mos 
15.5) Når vi vender oss til himmelen, så ser 
vi verden med nye øyne. Da ser vi at Gud 
har en plan om frelse og forandring for 
vårt land, vårt kontinent og vår verden, og 
at han har makten til å gjennomføre det. 

varslet vekkelse
Når Den Hellige Ånd falt på pinsedag sto 
Peter fram og forklarte det som skjedde. 
Han siterte profeten Joel: ”I de siste dager 
skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min 
Ånd over alle mennesker: deres sønner og 
døtre skal tale profetiske ord, de unge skal ha 
syner og de gamle blant dere ha drømmer. 
Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i 
de dager øse ut min Ånd, og de skal tale pro-
fetisk… Men hver den som påkaller Herrens 
navn, skal bli frelst. (Apg 2.17-21). Vi lever i 
en tid hvor Gud fortsatt øser ut av Den Hel-
lige Ånd over sitt folk. Ordinære mennesker 
kan derfor gjøre ekstraordinære ting. Når vi 
ber vil Gud vil løfte oss opp så vi ser: Den 
Allmektige Gud er med oss. Europa skal bli 
forandret. En ny Jesusbevegelse er på gang. 

 

n Håkon Pettersen
haakonpett@hotmail.com

– Europa skal få møte Jesus slik han virkelig  
er gjennom vanlige folk som er fulle av Guds ånd. 
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