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Född av en ensamstående mamma blir Ellinor bortadopterad. Uppväxten är präglad av fattigdom och
utanförskap, men Jesus är med och har en plan för hennes liv. På ett gripande sätt skriver Elly i denna
självbiografi om sin uppväxt och första år som evangelist. Sedan hände allt så snabbt. Pastorn hann inte ens
börja be för henne förrän den hälsning kom som hon hade bett om. I ett profetiskt budskap talade pastorn om
den kallelse som Gud hade lagt ner i henne redan i moderlivet, till och med hur Gud hejdat henne då hon
tänkte ta sitt liv! Till sist kom det: Jag har tillåtit att denna prövning skulle drabba dig, därför att som du själv
får uppleva tröst, ska du trösta dem som jag sänder i din väg. Du ska få uppleva större ting än du hittills har
gjort, du ska få se skaror söka mitt kors och bli frälsta. Därefter ska jag ta dig hem till min härlighet. Du ska
bli helad, men du måste vänta ännu en tid. Förkrossad låg Ellinor kvar vid bänken. Gråten ville inte ta slut. O,
vad Jesus var god mot henne! Ett halvår senare infriade Gud sitt löfte och hon blev fri från sina plågor. Hon
var helad och kunde fortsätta sin tjänst för sin Herre. Lyckligare än hon nu var, kunde ingen bli!
Du hittar oss på Kapellgatan 10, alldeles vid Landala torg Ellinor Hamsun (født 23. august 1987 i Danmark)
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