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Anita Barker får hjälp från Gud
När Anita Barker Andersen var 15 år
drabbades hon av en genetisk ögonsjukdom, som gjorde att hon förlorade centralsynen.
Hon har bara två procents syn,
men upplever att hon får Guds hjälp
att klara sådant som egentligen är
omöjligt. När det var amerikansk baseball i skolan spelade hon bra, fast
hon inte såg bollen. Hon bad en bön,
började snurra med bollträet och fick
ordentliga träffar varje gång.
En annan gång provade hon biljard och lyckades tömma hela bordet
på bollar.
– Jag brukar säga att jag fuskar i
tävlingar och sporter, det vill säga
genom att be, säger Anita.

Slapp rullstol

Sedan dess har hon sett många människor bli helade. En av dem var Kenneth som suttit i rullstol i 14 år efter en
arbetsplatsolycka. Han kunde gå korta sträckor med kryckor, men fick använda rullstol eller permobil om han
skulle förflytta sig mer än 100 meter.
När Anita och hennes team kom till
en konferens i Örebro med några bokkartonger, möttes de av Kenneth och
hans fru som låste upp och gav dem
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Anita ger ut böcker
för nyanlända

fick avgörande
möte med Gud

Anita Barker Andersen vill förmedla hopp. Nu ger hon ut en bok med vittnesbörd från nyanlända på svenska, farsi och arabiska.
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fika. Just då hade han varken kryckor
eller rullstol. Anita frågade om han
kunde hjälpa till med kartongerna,
men fick höra att han skadat ryggen.
När de skulle fika frågade hon om
hon fick be för Kenneths rygg, ovetande om hur allvarligt skadad han var.
– Efter fem minuters bön blev han
fullständigt återställd. Gud kan använda vem som helst, när som helst.
Det är fyra år sedan nu och jag träffar
dem ofta, säger Anita.

Efter fem
minuters bön
blev han fullständigt återställd.
Gud kan använda
vem som helst,
när som helst.

En jobbig tid

Hon har också varit med om många
svåra saker, men i varje situation
som ser omöjlig ut upplever hon att
hon får styrka av Gud.
Efter 27 års äktenskap ville hennes
man skiljas. Det var en jobbig tid och
till slut fick hon bestämma sig för att
förlåta honom.
– Förlåtelse är inte en känsla. Det

är ett viljebeslut att lägga ner sin rättighet att vara bitter och besviken.
Jag levde ensam i åtta år tills Herren
ställde en man vid min sida.
Erik var änkeman med sex barn
och de har fått resa runt i världen
tillsammans. De besöker Anitas tre
barn och elva barnbarn som bor i
USA. Dessutom har de rest till pastorskonferenser i Thailand, Ryssland
och Kina, där hon har undervisat
och bett för människor.
Genom sina böcker och sin tjänst
vill Anita förmedla hopp.
– Det finns någon som är större än
jag, som jag kan få lita på i alla lägen.
Det är så mycket elände i världen,
men jag vill förmedla hopp. Det är
drivkraften för mig, säger hon.

Helandeskola

Anita har arbetat mycket med förbön, helande och själavård i sitt liv.
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Författaren och förkunnaren Anita
Barker Andersen har sålt 235 000
böcker och lika många inspelningar
genom sitt förlag Omegaskrift. I sina
böcker och på inspelningar har hon
dokumenterat närmare 900 livsberättelser om övernaturliga ingripanden.
Förra året hade förlaget 35-årsjubileum och hon gav ut sin tjugonde
bok ”Vem är den osynlige”.
– Det är inget vanligt förlag. All
vinst går till mission, hjälparbete och
barnhem i flera länder, säger hon.
Anita är synskadad, men har
många goda medarbetare som hjälper henne med böckerna.
– Jag kan ju inte läsa.

Böcker på arabiska

I vår kommer hon ut med ytterligare
en bok för nyanlända. Det var när
hennes första bok ”Det finns frihet”
hade tryckts på arabiska som hon
fick frågan om hon kunde översätta
fler av sina böcker till arabiska. Pastor Merzek Botros i Centrumkyrkan
i Sundbyberg arbetar mycket med
flyktingar och såg ett behov av mer
kristen litteratur på arabiska.
Anita har valt att göra en helt ny
bok, där hon samlat material från
flera tidigare böcker och artiklar
från kristna tidningar, bland annat
Inblick. Dessutom innehåller boken
en hel del nytt material som aldrig
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”Ett nytt liv” är den dubbeltydiga titeln på Anita Barker
Andersens nya bok, som snart
kommer ut på svenska, farsi
och arabiska. Den innehåller över 30 vittnesbörd om det
kristna livet och det nya livet i
Sverige.

Sonen helad

Första gången hon såg någon bli
helad var när äldste sonen Michael
hade diagnosticerats med vattenskalle, sex veckor gammal. Då gjordes också en röntgen som avslöjade
en tumör vid ryggraden.
I sin förtvivlan fick Anita ett tilltal
från Gud och all hennes rädsla byttes
mot frid. Hon och hennes man överlät Michael till Gud och sjöng sedan
lovsånger i flera timmar. Och Gud
grep in.
Michaels huvud blev normalt och
något dräneringsrör behövdes inte.
Han opererades och fick strålbehandling. Om det inte varit för vattenskallen hade man inte upptäckt
cancertumören i tid.
– Tvärt emot vad läkarna trodde
utvecklades han helt normalt. Man
kallade honom mirakelbabyn och i
läkarrapporten stod det att de många
specialister som undersökt honom
inte hade någon bättre förklaring än
föräldrarnas, att det var Gud som helat honom, säger Anita.

– Ungefär hälften av deltagarna
jobbar i offentlig sektor och vill ha
fler verktyg för att hjälpa människor,
säger Anita.
– De får flöda i Andens gåvor,
lyssna in profetiska tilltal och lära sig
att betjäna. Vi har många vittnesbörd
om vad som hänt under träningshelgerna och efteråt, säger Anita Barker
Andersen.
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publicerats tidigare.
– Jag fick tre berättelser från pastor
Bengt Sjöberg idag. Han har jobbat
med flyktingar i mer än 20 år, säger
Anita.

Fick frid

En av berättelserna handlar om en
15-årig afghansk, ensamkommande
pojke. Han gjorde ett självmordsförsök men hittades i tid och kunde
räddas. Han hade panikångest på
nätterna och ville inte leva, men en
kompis som blivit kristen tog med
honom till kyrkan. Pojken tog emot
Jesus och frid kom in i hans liv.
– Ingen av berättelserna i boken
innehåller något negativt om andra
religioner. Det är positiva vittnesbörd om Guds kärlek och mirakler
som sker. Allra sist presenteras Jesus
som Guds son och Herre.
Tanken är att församlingar ska
kunna beställa böckerna och dela
ut till nyanlända. Med en bok på
svenska och en bok på sitt eget språk
kan de också träna på det svenska
språket.

Tio spännande livsberättelser om
människors möten med Gud, konkreta helanden och spännande
Gudsingripanden.

PRISLISTA:
• 10-24 tidningar 10 kr/st
• 25-49 tidningar 7,50 kr/st
• 50-99 tidningar 5 kr/st
• 100-249 tidningar 4 kr/st
• 250 eller fler tidningar 3,75 kr/st

Enkel och tydlig undervisning om
hur man blir frälst med efterföljande frälsningsbön.

FRAKT
(tidningen väger 75 gram/styck):
• 1-2 kg: postens porto
• 2-5 kg: 70 kr
• 5-10 kg: 85 kr
• 10-20 kg: 105 kr
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Nu i mars avslutas tredje omgången
av helandeskolan. Nästa omgång
börjar i september och ansökningarna har redan börjat komma in.
Det är en förebedjarutbildning för
kvinnor som vill förmedla helande
i Jesu namn. Kursen inleds med en
undervisningshelg på Smögen och
avslutas ett halvår senare med en
helg i Uddevalla. Resten av studierna görs via internet.

I år firar Anita Barker 55 år
som evangelist i tjänst för Gud.
Under de åren har hon fått se
många mirakel och själv fått
uppleva mycket från Gud.
Hennes längtan är att få se
människor frälsta och helade.
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*Tidningarna levereras till närmaste DHL upphämtningsställe (brukar vara en mataffär, bensinmack eller
spelbutik). Vi behöver antingen mobiltelefonnummer eller e-post för att meddela dig att ditt paket är klart
att hämta. Har du inte det, tillkommer en aviseringsavgift på 15 kr.
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Kristen Tidning i Sverige AB
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