PÅ GATA: Aslak Rønneseth (til venstre) og Pascal Jaqoob er en del av en mindre gjeng som bruker noen timer i uka på å gå gjennom Oslos gater og be for
syke. Denne kvelden starter turen inne på Oslo S og fortsetter opp Karl Johans gate før de runder av ved Nationaltheatret.

skaden er helbredet, for etter operasjonen har mannen
fått beskjed om å la armen være helt i ro.
Aslak sier at det godt kan hende at Jesus har helbredet ham, men råder ham til ikke å gjøre noe imot
legens råd.
– Det er så bra at dere gjør dette, sier kameraten,
som har stått og fulgt med på den korte sekvensen.
Aslak har forklart at de ofte går rundt og ber for folk,
og at de stadig ser helbredelser.
– Hvis folk blir friske, er jo det en bra ting, mener
kameraten.
De to noterer seg nettsiden der Aslak legger ut
videoer av helbredelsene, takker for bønnen, og går av
sted.
– Blir folk kristne av dette?
– Jeg har bedt med noen som har tatt imot Jesus,
men det å følge opp og bygge den broen, er en utfordring, svarer Aslak.
– Det er noe jeg har jobbet med og tenkt veldig på
det siste halvannet året. Det jeg ønsker, er å se grupper
av unge mennesker som kommer til tro og blir innlemmet i grupper der de kan bli disippelgjort. Jeg har
bedt med folk som tar imot Jesus, og noen holder jeg
kontakt med, men det er vanskelig å få dem innenfor
kirkens dører. Det er leit.
Daniel Haddal tror at Guds ord aldri vender tomhendt tilbake.

– Ofte tenker jeg at min jobb er å så et frø av håp og
tro inn i mennesker, og gi dem en berøring som på
sikt i livets løp fører til at de vil ta imot Jesus.
NATURLIG. Aslak er nøye på å ikke framstå som en
raring. Både når han begynner å prate med folk, og
når han ber, vil han at det skal være så naturlig som
mulig.
– Det er det beste. Ikke presse på, ikke «hype»
opp noe, ikke bruke Kanaan-språk eller religiøse
klisjeer. Bare være helt naturlig. Si: «Har du lyst til
å prøve det ut? La oss bare eksperimentere, sjekke
hva som skjer.» Kommunisere på det nivået. Og når
det skjer noe, kan jeg forklare hva som har skjedd,
sier han.
– Da kan jeg forklare hva Jesus gjorde, og fortelle
om evangeliet og Guds rike, hvis jeg merker at de er
nysgjerrige. Men vi trenger ikke å framstå som noen
sprø, rare personer.
Han håper at han kan være med å inspirere og
utfordre andre kristne.
– De fleste av oss vet at Jesus drev med dette, og at
han også ville videreformidle det. Og jeg tror ikke at
alle nødvendigvis må gjøre det slik vi gjør det. Men
i relasjoner, i vennskap og på jobb, så kan mange
oppleve den frimodigheten og be for folk på en helt
naturlig måte. 
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