KS MIDTEN

«Jeg har en sterk kamp hver gang jeg skal ut på gata.»
DANIEL HADDAL

▲

en gjeng fra Oslo Vineyard satte opp en stand på
Grønland torg i Oslo hver eneste lørdag gjennom
store deler av året. «Healing on the Street», kalte de
det, og umiddelbart fikk de se mennesker bli helbredet. De besøkte flere byer etter hvert. I Fredrikstad
fikk en åtte år gammel gutt som var født blind på det
ene øyet, synet tilbake.
Etter hvert ble opplegget mindre organisert, men
Aslak fortsatte å gå rundt i gatene og spørre folk om
de trengte å bli bedt for. For et halvt år siden møtte
han en kar som gikk på krykker, og ba for ham.
Senere den kvelden ble beinet hans bra. Han ringte
Pascal Jaqoob, en kamerat som nylig var blitt kristen.
Pascal fikk tak i Aslak, og de to ble kjent. I dag er
det Pascal som er med ute og ber. På Karl Johans
gate møter de en gjeng med dansere. Influensa og
hofteproblemer forsvinner når de legger hendene
på dem.
– Hvordan er det egentlig å holde på med dette?
– Det er gøy. Det er skremmende noen ganger,
men mest gøy, sier Pascal.
FRYKT OG ANGST. Men Aslak og Pascal er ikke de
eneste som ber for syke. I Levanger i Nord-Trøndelag driver Daniel Haddal organisasjonen Kingdom
Lifestyle, og virker som evangelist der. Sammen med
elever på bibelskolen Nordic School ved bønnesenteret i Levanger er han stadig å finne på gata, i bønn
for syke.
Sist høst hadde han kameraer på slep, ettersom
han er i gang med å lage en dokumentar om virksomheten for å inspirere andre kristne. Han har
også vært å se sammen med NRK-profilen Are
Sende Osen, i programmet «På tro og Are», når de
oppsøker mennesker de kan be for.
Bønn for syke er kanskje for spesielt interesserte,
er det lett å tenke. For folk som Daniel, som er spesielt frimodige.
Vel, tro om igjen.
– Jeg har en sterk kamp hver gang jeg skal ut på
gata, sier Daniel til Korsets Seier.
– Jeg sliter med både frykt og angst, og er redd for
å bli avvist.
– En gang til, hva sa du?
– For min del har jeg veldig mye menneskefrykt,
og jeg har ofte angst som jeg plages med. Iblant er
det sosial angst. Frykt for å bli avvist. Men så har jeg
veldig mye kjærlighet til mennesker, sier han.
– Jeg har innsett at jeg ikke trenger å være sterk i
meg selv, men at Gud i meg kan få lov til å være sterk.
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EVANGELIST: Daniel
Haddal leder organisasjonen Kingdom
Lifestyle, der han selv
virker som evangelist.

HELBREDELSE.NET
På sin blogg legger Aslak
Rønneseth ut videoer fra sine
turer på gata. Nettstedet heter
helbredelse.net.
Ifølge Rønneseth er det ofte
unge, etniske nordmenn som
er mest åpne for å bli bedt for.
Han spør alltid om tillatelse
til å legge ut videoene av
personene som blir bedt for.

HØY PULS. Daniel har tidligere vært elev ved «Bethel
School of Supernatural Ministry», i Bethel Church
i Redding, California, som også Aslak har besøkt.
Menigheten er blitt kjent for å se mange tegn og
under.
Men likevel er det noe annet å be for nordmenn
på gata i Norge, enn å være med et amerikansk team
enten det er i California eller i Afrika.
– Jeg husker første gangen jeg dro ut med et team
i Norge. Det var i 2005, i Brønnøysund, med masse
folk i gatene. Da var pulsen høy, det skal jeg si deg,
sier Daniel.
– Men jeg fikk lov å oppleve at Gud kom gjennom
med sin kraft, da også. Jeg ble tidlig hektet på å be for
mennesker, kan du si.
– Hektet på å be for mennesker, sier du. Likevel har
du sosial angst?
– Det er store motsetninger. Mange som ikke
kjenner meg personlig, tror at jeg er en fryktløs
maskin som bare går ut og ikke eier menneskelige
følelser. Jeg får det inntrykket av mange. Men det er
en sterk kamp.
VOKSENDE. I Norge har Daniel sett blinde få synet
tilbake, og plattføtter som har buet seg ut til det normale. I utlandet har han opplevd enda heftigere helbredelser, som i India, der de fleste av 100 elever på
en døveskole fikk hørselen tilbake.
– Hva gjør sånne opplevelser med troen din?
– Det gjør ikke så veldig mye med troen, faktisk. I
Skriften står det at troen kommer av Guds ord. Det
er der troen kommer, ikke ut ifra miraklene som
skjer når vi ber for folk.
– Men det må vel være en slags bekreftelse på noe?
– Det er sant. Og for ikke-troende er det et tegn
som bringer tro, slik at mennesker kan bli frelst.
Det er kanskje ikke så mange som er aktivt ute på
gata og ber for syke. Men Daniel mener at det er flere
nå enn tidligere.
– Vi merker at det er en bevegelse i en ny generasjon av mennesker som vil leve mer radikalt for
Jesus. Og det er flere enn vi tror. Det har jeg merket.
Jeg får lov å ta med meg folk ut og aktivere dem i
Jesus-livet, og be for syke, og jeg ser at det er en veldig lengsel i Norge etter å gjøre det.
FÅR SKRYT. I Oslo har Aslak Rønneseth akkurat bedt
for en mann i 20-årsalderen som har armen i fatle etter
en jobbulykke. Mannen kjenner varme strømninger.
Smerten i skulderen, som først lå på en 6-er på en skala
fra 0-10, er borte. Det er imidlertid vanskelig å vite om

