
Guds mirakler 
– Jeg har opplevd at Gud gjør mirakler i livet mitt, sier Åm, og smiler. Hun var en vanlig 
praktiserende buddhist. Nå har hun møtt Jesus og fått med seg mor og bror på veien. 

Tekst: Kine Gahnstrøm-Kalviknes 

Det hele startet for 13 år siden. Aom Nipaporn Kunaruk, som bare kalles for Åm, bodde i en 
liten landsby utenfor Mukdahan, nordøst i Thailand. Evangelisten Sim besøkte landsbyen 
hennes fordi hun skulle undervise i engelsk, og Åm hadde lyst til å lære engelsk. Dette førte 
til at hun ble med i kirka hver søndag, og Åm følte seg vel der. Det var et godt sted å være. 
Etter hvert som hun lærte mer om kristendommen, begynte en gryende tro å vokse fram. 

Bønn 

Foreldrene til Åm hadde skilt lag, og Åm bodde sammen med moren. Moren ville at Åm 
skulle slutte på skolen. Hun måtte heller ut i arbeid og tjene penger, syntes hun. Men Åm 
ville ikke slutte på skolen, hun ønsket seg en utdanning. Med forskjellig syn på dette syntes 
Åm at livet ble vanskelig, men hun hadde jo lært av Sim at man kunne be til Gud om alt. En 
dag da hun var alene i kirka ba hun til Gud om at han måtte hjelpe henne med dette. Etter 
en stund kjente hun liksom en hånd som berørte skulderen hennes, og siden hun var alene, 
var dette noe hun syntes var merkelig. Hun spurte Sim om hva det var hun hadde opplevd. 
Og Sim svarte at det var Gud som kalte på henne og hadde hørt henne. Deretter oppsøkte 
hun moren til Åm og sa at hun skulle ordne med at noen ville sponse datteren hennes 
gjennom studiene. Dette tillot moren, - hvis det virkelig var slik at Åm ville studere videre! 

Åm opplevde dette som at Gud så henne og brydde seg om henne, og hun gikk til 
dåpsopplæring og ble siden døpt. Dette er elleve år siden. 

Guds vilje 

Da Åm skulle avslutte videregående skole ville hun gå videre på universitetet og bli lærer. 
Sim lurte på om hun ikke heller ville studere teologi i Bangkok? Men Åm sa nei, selv etter en 
måneds betenkningstid. Men hun ba likevel denne bønnen: – Hvis du, Gud, vil jeg skal 
studere teologi, så må du gi meg et tydelig tegn! Litt etterpå drømte hun en natt at hun 
underviste for små barn og lærte dem om Jesus. Også denne gangen mente Sim at Gud 
kalte på Åm. Sim fikk denne gangen tak i nye sponsorer, slik at hun kunne fortsette på 
studier i Bangkok. I begynnelsen tenkte Åm at hun ville bli prest i en menighet, men fant ut 
etter sitt tredje år på teologi at hun heller brant spesielt for barn og ungdom. Hun begynte å 
drømme om at hun kunne åpne egen barnehage når hun var ferdig utdannet. I 2017 jobbet 
hun et år som prest i en liten menighet i Nikom Kam Soi, som ligger litt utenfor Mukdahan. 
Men det var ikke dette hun skulle gjøre likevel, fant hun ut. I april 2018 fikk hun derimot en 
telefon fra kirkekontoret i Bangkok, om hun kunne tenke seg å jobbe på kirkens 
diakoniavdeling med fundraising. Dette syntes Åm hørtes bra ut, og hun takket ja. Her har 
hun vært siden. 

Mirakler 

Gud har gjort mange mirakler i livet til Åm, slik hun selv opplever det. Broren hennes kom ut 
for en ulykke og ble hardt skadd i hodet, blant annet. Legene sa at han hadde 50 - 50 
prosent sjanse for å overleve, og at i tilfelle han skulle overleve var det ikke sikkert han kom til 
å huske noe. Åm ba til Gud om at broren skulle bli frisk, og lovet Gud at hvis han ble bra igjen 
skulle hun ta ham med seg til kirka. Etter en måneds tid ble broren salvet og bedt for av en 



misjonær. Etter det begynte han å bli litt bedre, og til slutt var han frisk nok til å bli skrevet ut 
av sykehuset. Gud minnet Åm på løftet hun hadde gitt ham, så hun inviterte broren med seg 
til kirka. For tre år siden tok han imot Jesus og ble deretter døpt. 

Det begynte med at Åm ble kristen. I dag er både broren og moren kristne.  
– Gud svarer på bønner, og Gud utfører mirakler, sier Åm. 

 


