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 5. Juli 1983 hadde jeg nærdødopplevelser først følte jeg hvordan jeg forlot legemet som lå i sengen
på Rikshospitalet og så mitt legeme ovenifra deretter så jeg mitt liv passere som i en revy på en TV

skjerm så ingenting fra noen kirke enda vært i kirken - så så jeg en tunnel med lys i den andre enden
av tunnelen jeg for igjennom tunnelen og der var Gud og Jesus og englene spurte: "Hva skal vi gjøre
med Leif?" Så bestemte Gud at jeg skulle tilbake til livet: og jeg våknet opp i sykehussengen der var
full panikk - og en ung lege forklarte meg at jeg hadde vært erklært død. Da prøvde jeg synge noe
men ingen av sangene på en kristen landbruksskole som jeg lært passet så jeg sang det jeg kunne
av: "O store Gud!" 8/7 var jeg på værnes flyplass på vei fra Rikshospitalet til Namsos Sykehus og da
ba jeg til Gud og Jesus: "Kjære Gud og Jesus la meg bli deres barn og la meg heretter bli en kristen"

Da svarte Gud og Jesus øyeblikkelig og Gud talte proferisk gjennom meg det som står skrevet i Ap.gj.
"I de siste dager vil jeg Herren utgyde av min Ånd over alt kjød... "osv hadde aldri lest det og Gud
talte i torden gjennom meg - siden inne ambulansen fikk jeg tale med Gud og Jesus og spurte dem
da: Dette kan da umulig være riktig for jeg har hørt at ingen kan vite at Gud finns til. "Jo!" sa de. Ja,

så fikk jeg bare akseptere det: Så sa jeg"nå da jeg vet at dere er sannheten får jeg da spørre om
noe?" "Spør om hva du vil!" sa de. Så sa jeg: "Det finnes så mange retninger innen kristendommen

og nå da jeg vet at kristendommen er sann hva skal jeg søke som blir rett for deg Gud" Da ble det et
lite opphold så kom det "Søk du Aage Samuelsen!" Og så kom jeg å gjøre fra 1984 og står enda på

det han sto for 2016.
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