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EVANGELISK TRØKK I SCHILBACH
Tur til Tyskland februar 2007
Jeg har blitt kjent med en annen evangelist som heter Jan Roger Voll. Han er en barka
Tromsværing som Herren frelste radikalt da han var en ellevill tenåring. Siden har den
levende Gud blåst sitt dundrende kall til å nå dyrebare mennesker med de gode
nyhetene inn i Jan Rogers hjerte. Joina Herrens tjener på en heftig tur til det tidligere
DDR.
Det skulle være et seminar på et slott i Schilbach hvor pastorparet Rita og Herbert Lang
bodde. Ulf Heines, som har galoppert ut fra Livets Ord Universitetet i Uppsala, kjørte
noen sprudlende bibeltimer om at vi er totalt fri fra loven og nå lever i Jesu Kristi
kjærlighet. Skikkelig trøkk og salvelse, og mange fornøyde tyske fjes! Halleluja! Priset
være Herrens vidunderlige Navn!
Slottet blir ofte brukt til å ha møtevirksomhet for kristne fra alle mulige steder.
Lovsangen og tilbedelsen av Herren Jesus Kristus var herlig ekte, og Herrens
gjennomgripende nærvær berørte oss saftig! Halleluja! Trøkk ut hele g-nøkkelen
sidelengs i trampende begeistring for Jesus! Så låser du opp hele skalaen og brøler ut
kamphyllester som gir Mannen fra Nasaret gjennomgripende ære!
Jan Roger fortalte at slottet hadde en mørk fortid og at det var begått grusomme
gjerninger der fra langt tilbake i fortida. Sånt tiltrekker onde ånder. En afrikansk
broder fikk en uvelkommen gjest på rommet sitt for en tid tilbake. Etter å ha bedt mot
denne demonen og brukt autoriteten i Jesu Kristi suverene Navn, fikk han åpenbaring
om hvordan han skulle slenge ut den onde ånden. Han spurte hva navnet til djevelen
var, og da svarte ånden: ”prinsen av Europa!” Den kristne predikanten kunne da binde
ånden i det kraftige Navnet Jesus, og dermed forsvant demonen for godt ut ifra slottet.
Men det viste seg at det var flere fra mørkets rike som oppholdt seg ulovlig i bygningen.
Slottet i Schilbach hadde en stor sal som minnet sterkt om den dansesalen du ser i filmen
”Sound of music”. På en tidligere tur da Jan Roger var i 2. etasje, åpenbarte Den Hellige
Ånd konturene av noen skyggeaktige vesener som kravla i taket og i lysekronen. Da
skjønte Jan Roger at det var bare å smelle til i Det Storslagne Navnet Jesus! Amen! Så
han befalte hele hurven å stikke ut. Straks adlød demonene og smøg seg bortover taket
og kom seg vekk. Priset være Herrens vidunderlige Navn! Like etter tasset en feminin
ond ånd bak ryggen til Jan Roger. I Herrens kraft ble også denne demonen hevet ut.
Etter dette var slottet renset, og nå er dette stedet en oase for Herrens kraft og
velsignelse! Halleluja!
En dag dro Jan Roger og jeg for å besøke noen kristne ungdommer i en landsby. De
hadde masse spørsmål som ble besvart etter hva Herren kunne gi og åpenbare.
Vidunderlig å se at det var solid samhold og levende unge kristne som var brennende i
Den Hellige Ånds kraft! Halleluja!
De kristne ungdommene i byen Hof arrangerte møter i en stor hall. Vi troppet opp en
kveld og fikk ørene massert av dundrende rock . Mer enn 200 mennesker dukka opp, og
de fleste var tenåringer og unge folk. Pris Herren! En tidligere narkoman, som nå var
født på nytt og forvandlet til en djerv evangelist, vitna sterkt om Jesus Kristus. Da han
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sendte ut frelsesinnbydelsen, kom det fram ca. 10 personer og bøyde kne for Jesus!
Halleluja! Hjalmar! Dra fram ekkoloddet og søk systematisk etter lovsangsmaterialet
som forsvant i haugen av hybelkaniner bak sofaen! Her skal Herren prises med
dundrende overbevisning!
Jan Roger og jeg tok toget tilbake til Berlin. Nordmennene hadde en del flipp og vitsing
på reisen hjem…..
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