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November er  over, og snart begynner jule forberedelser hjemme i Norge. Her 
hos oss har det vært jule sanger og pynting med lys siden måneds skiftet sept 
– oktober. Som kristne så skal vi vel egentlig minnes og feire ham hver dag, 
holde nattverds måltider, og prise ham mens de lovede tegn følger oss som 
tror og handler på hans ord! 
 
Husker du pygmeene/ Ayetas folket  vi bad for, og som er avbildet i forrige 
nyhetsbrev?  
 
Kvinnen vi bad for på bildet var veldig svak og kunne ikke jobbe. Hun hadde 
også en svær hevelse på halsen. Doktor Jesus helbredet henne og i dag er 
hun i full jobb i jungelen. En liten gutt Erik bad for var også veldig  svak og 
hadde store stygge byller i hodet. Doktor Jesus fikser alt !!!! Så nå er byllene 
borte og gutten leker med de andre barna!!! Kjersti fikk også oppleve og be for 
en blind kvinne. Hun har vært heksedoktor, og katolsk healer. Men er nå nylig 
blitt frelst, døpt og lagt til menigheten. 
 

 
Tidligere heksedoktor, Lydia ( pastorfrue ), og ”lille” Kjersti.  

 
Nå har hun fått møte en annen DOKTOR!!!! Så nå kan hun se på begge 
øynene!!!! HALLELUJA JESUS LEVER!!! Hun vitnet på et søndagsmøte og 
fortalte at når Kjersti bad så var det som om en smerte for ut av øyet hennes 
og at hun opplevde noe hun ikke kunne beskrive med ord. Ja Gud er god.  
 
         Magne, fra Levende Ord, ”is still alive” for dem som ikke har fått kontakt 
med ham og tror han er blitt tatt av ”Abbu Sayaff”. Overgangen fra snø til 
trope gikk greit bortsett fra myggangrep på begge beina. Det gikk infeksjon i 
sårene som resulterte i klumpfot, ala` opplåste gummihansker. IKKE GODT !!! 
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          Vi tok med Magne, Monica, og barna opp til ”Ayetas folket”. Erik preket. 
Den dagen tok 8 personer imot JESUS!!! Og flere ble helbredet.  
Magne og Erik bad for en som hadde store smerter nedover beina, han  ble 
momentant helbredet.  
Ayetas stammens desidert eldste ( og kanskje korteste ) hadde 
vanskeligheter med å gå etter et lårhalsbrudd for 3 år siden. Kjersti og Monica 
bad for henne og resultatet ble fra SNEILEGANGE til GANGE!!!!! Stokken har 
hun kastet og nå går hun uten hjelp.       
                                                                                                                 

   
Den gamle damen før og etter. 

 
På denne turen delte vi også ut ris til over 75 familier i dette området. 3 sekker 
på 50 kg. gikk det med denne gangen. 
 

 
Barna ved ris utdelingen 

 
Nå nylig fikk Kjersti be for en eldre kvinne med grå stær på begge øynene. 
Det eneste hun så var skygger. Etter at Kjersti hadde befalt synet å komme 
tilbake i JESU navn, sa hun: Jeg kan se nesen din!! (et mirakel bare det så 
liten og søt som den er….) Jeg kan se farger!!!!!    Kvinnen kunne se!!!!!!’ 
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           Vi opplever at Gud knytter oss sammen med ulike menigheter men 
med samme brann. Kjersti underviste alle lederne i ” Holy Spirit Church” om 
DHÅ og ILD. For mange var det et ukjent tema. Endelig fikk menigheten 
oppleve Ham som menigheten er kalt opp etter.” he – he” 
For DHÅ kom og Kjersti og Monica betjente alle sammen ledet av Ham. 
Det så ut som en slagmark etter at de var ferdig. Mange ble ånds døpt med 
tunger som tegn. Alle fikk ord direkte inn i deres situasjon, noe som forløste 
både latter å gråt. Ja, det er spennende når vi våger å slippe kontrollen selv 
og lar DHÅ få betjene på den måten Han vill.  
Ingen hadde opplevd dette før og en utbrøt: dette må vi i alle fall ha en gang i 
mnd. 
             I de sammenhengene Gud lar oss få være en del av, ser vi at Gud 
bruker oss til å betjene ledere og deres hustruer/ menn. Noe som har resultert 
i at det er blitt bestemt at onsdager skal være en  dag av bønn og betjening  
for pastorer/ ledere og deres hustruer/ menn. SPENNENDE!!!! 
 
Erik og Magne har vert en tur i Manila og besøkt en av menighetene i living 
word Mission som Mats Cederstam startet for et par år siden. 
Magne forteller: 

 
 

Baseco fra ankomstsiden. 
 
Erik var bedt om å preke denne søndagen i Mats menighet i Baseco, Manila. 
Dette er det absolutt verste området når det gjelder fattigdom og kriminalitet i 
Manila. Det ble ved forrige folketelling registrert over 58 000 beboere her, 
dette er ikke inkludert de under 18 år eller de som av en eller annen grunn 
ikke vil registreres. (disse finnes det mange av) Det er derfor vaskelig å vite 
hvor mange som egentlig bor her. Skur står tett i tett, det er ingen gater eller 
biler, vi må gå med ryggen bøyd på smale stier mellom ”bygningene” over alt 
treffer vi folk som stirrer, vi skiller oss mer ut her en noe annet sted på jorden. 
(senere forteller pastorens sønn meg at hit kommer ingen uten innbydelse, 
folk ”forsvinner” hele tiden). 
Midt inne i dette mylderet av skur, stinkende søppel og avføring fra 
mennesker og dyr ligger menighetens bygg, en etter forholdene fin bygning 
der også pastoren med sin familie bor. 
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En av gatene i Baseco 

 
Når du kommer rett fra velstående Norge skall jeg love at dette gjør sterke 
inntrykk.  
Og når du samtidig ser 10 talls barn dresset opp i sine fineste kjoler og 
kledninger klar for Gudstjeneste er det vanskelig å holde igjen tårene…. 
Til møtet kom det kanskje 130 personer de fleste kvinner og barn. Eriks 
preken handler i store trekk om helbredelse til sjelen og helbredelse fra 
minner og erfaringer, 
Og hele tiden mens han preker kan jeg kjenne hvordan Guds hjerte og 
kjærlighet strekker seg ut til forsamlingen. Når han så inviterer frem til forbønn 
og vi begynner å betjene, kommer nesten alle frem. Guds ånd rører ved 
mange og jeg tror mange får oppleve legedom. 
Jeg vet at vi sikkert alle har sett på tv hvordan folk i den tredje verden har det, 
men det sier oss lite i forhold til dette å se det med egne øyne. Å se slike 
tilfeller av fattigdom og håpløshet som født på ny gir Gud en unik mulighet til å 
belyse sider og ting ved oss selv, slik at vi kan flytte blikket fra å være 
selvsentrert til å kjenne hvordan Guds hjerte strekker seg ut til menneskene i 
våre omgivelser, dette gir igjen i sin tid oss en mulighet til å forandre på 
omgivelsene…. Det er vel det, det hele dreier seg om eller hva? 
Gud har gitt oss oppskriften, vi bestemmer selv våre omgivelser! 
 
                                                                                                              Magne! 

 
 

PS: Har du mulighet, så reis. Hvis ikke så støtt noen som allerede har dratt for eksempel oss ;-) 
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                 Nå kribler det i magen og vi har funnet frem de norske flaggene: 
MATS CEDERSTAM fra Levende Ord kommer på torsdag 29. nov. Mats, 
Erik+ 7 andre pastorer fra menigheter Mats har vært med på å ”pionere ”frem 
her i Filippinene, skal ha et 3 dagers lederseminar i Manila. 
Mandag 3 desember kommer de alle 6 hit til Olongapo for en 6 dagers  
” retreat ” og felleskap. Torsdag 5 des. blir det møte/ work-shop med alle 
pastorene og lederne vi har kontakt med her i Olongapo og Subic. Så her blir 
det FULT hus og stormende jubel!!!!!  (Rapport om dette i desember news). 
 
 
 
VI ALLE 7 ØNSKER DERE ALLE EN HERLIG FØR- JUL!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
                   TUSEN- TUSEN TAKK til alle dere som ber og støtter oss på 
andre måter!!!!!!!!!    
                   Hilser dere med Ef. 1 v. 18-23. 
…………….den samme KRAFT som reiste Jesus opp fra de døde, er 
virksom i deg i DAG !!! Vær frimodig med det du HAR og ER !!!!!!!!!!!!!! 
 
 
                     Varme klemmer fra KRISTI; JEANETTE, LENE CECILIE, 
MONICA, MAGNE, ERIK OG KJERSTI (+ CHICO og papegøyen). 

 
E-mail:   erik@tronrud.net 
          tronrud@hotmail.com 
          erik.tronrud@mercy2asia.com 
 
Homepage: www.mercy2asia.com 
          www.tronrud.net 
 
Philippines cell phone: 0063-(0)-9187803028  
                                 
Home phone:             0063- 47 2324606 
 
Mail adr: Tronrud c/o Tamar Foundation 
          p.o.b 203 
          2200 Olongapo city. East Tapinac 
          Philippines 
 
 
Skandiabanken: 97102431948  (Mercy2asia) 
Equitable PCI: 2567-00764-5 (Dollar account) 
 
"Dont forget to leave room for God in your dreams" 
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