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...så att mitt hus blir fullt!

1500 BESLUT TOGS ATT

Gå ut Missions evangelist Johnny
Pettersen har just kommit hem efter en
fantastisk tid i Burkina Faso,Väst-Afrika.
Många människor fick erfara en Jesus som
frälser och helar under den fem dagar
långa kampanjen.

TA EMOT JESUS I
BURKINA FASO

Av Miriam Nesse Pettersen

Kampanjen hölls i samarbete med

FRÄLSNINGSBUDSKAP

evangelist Richard Gunning från

PÅ LOKALRADION

RTU- Ministries i Nord Irland.

Själva området som

Burkina Faso räknas som ett av

kyrkoledaren Samuel hade

världens fattigaste länder, med en

valt ut, var en dammig

hög andel analfabetism och stor

fotbollsbana ute i ingenstans!

andlig nöd. Målet för kampanjen

Men varje kväll hittade över

var den lilla staden Saponè, ca en

5000 människor sin väg till

timmas bilväg från huvudstaden

kampanjen! Många hade gått

Ouagadougou.

Pojken fick hörseln tillbaka efter förbön

”Detta borde lära oss
skandinaver att inte
förakta vad den barnsliga
tron och tilliten till Gud
kan åstadkomma”

riktigt långt till fots för att få
höra de goda nyheterna, och sammanlagt

MÅNGA HELANDEN

blev 1500 ifyllda frälsningskort insamlade

Många människor kom fram på

av de lokala uppföljningsarbetarna.

kvällsmötena och berättade att Gud hade

1500 nya namn i Livets Bok - halleluja!

helat dem. En liten pojke som hade varit

Kampanjen fick mycket uppmärksamhet

lam sedan födseln fick förmågan att röra

i närområdet, och ryktena om vad som

benen under förbönen, och började gå för

var på gång spred sig. En radiostation

första gången! Döva öron, blinda ögon,

direktsände de sista fyra mötena.

skadade ryggar, halta fötter - ingenting

Resultatet av detta kan vi bara ana!

är omöjligt för Gud! En kvinna gick förbi

KAMPANJ I BURKINA FASO & BIBELSKOLAN PIONJÄR
kampanjområdet när Johnny uppmanade

med dessa kommer två pastorer,

folket att lägga händerna på sin sjuka

understödda av RTU - Ministries att

kroppsdel, och utan att ha hört budskapet

ta hand om den vidare uppföljningen.

innan, följde kvinnan impulsivt

För alla medhjälpare hade vi dagligen

uppmaningen och blev ögonblickligen

inspirerande seminarier om att ge Jesus

helad från magsmärtor! Detta borde lära

vidare till dom onådda landsbyarna i

oss skandinaver att inte förakta vad den

området. Tio personer överlät sig till

barnsliga tron och tilliten till Gud kan

uppgiften att plantera nya församlingar!

åstadkomma.

Det är framtid och hopp för Burkina Faso!

NYA FÖRSAMLINGSPLANTERARE
Vi samarbetade med fem små lokala
Richard och Johnny med de lokala kristna

församlingar, och tillsammans

Missionär för Gå ut mission
Miriam Nesse Pettersen

Emanuel Makhoul
En av Pionjärlinjens elever är Emanuel

möjlighet att prova på mycket - det är okej

Makhoul. Han är 20 år och kommer från

att misslyckas. Det finns mycket stöttande

Åmål. Emanuel har sin praktikplacering

och mycket utrymme för att växa både

i församlingsplanteringen Agape i

som person och i sina gåvor. Pionjär

Katrineholm. Så här uttrycker han sig

erbjuder bra handledning och coaching

om den folkhögskoleutbildning som Gå ut

tycker jag. Året blir också mycket av vad

mission och Team med uppdrag erbjuder

man själv gör det till. Sök Pionjär!

tillsammans:
- Att gå Pionjär innebär att man får

Hälsningar Emanuel

Brinner du för mission? Är du nyfiken på
församlingsplantering? Skulle du vilja utmana
dig själv och gensvara på din pionjärlängtan?
Då har vi en utmaning för dig!
Gå ut mission erbjuder en pionjärinriktad
linje i samarbete med den kristna
ungdomsorganisationen Team Med Uppdrag.
Aldrig förr har behoven varit så stora och
möjligheterna så många som idag att kunna
göra Jesus känd i vår värld!

Eleverna ges också erfarenhet och nyttig
insikt i pionjärmission genom resor och
kampanjer i andra kulturer i Asien, Afrika
och Europa. Under vissa praktikveckor finns
det möjlighet att stanna kvar i arbetet i
Sverige eller åka utomlands.

På Pionjärkursen får du relevant
undervisning, teori och praktik i ämnen som
rör evangelisation, församlingsplantering
och mission. Klassen samlas i Katrineholm
två dygn i veckan för undervisning,
coachning och inspiration. Resten av veckan
finns du med i någon av Gå ut missions
församlingsplanteringar i mellansverige.

Pionjär är en utbildning i samarbete med
Liljeholmens Folkhögskola och berättigar till
studiemedel.
För mer information gå in på tmu.org under
rubriken Pionjärkurs.

UPPSLAGSBOKENS DEFINITION PÅ EN PIONJÄR
En nyskapare och banbrytare. En person som törs gå före och visa vägen.
Person som spelar en aktiv roll i ett uppbyggnadsskede.

Emanuel Makhoul

ANSÖKNINGSVILLKOR
19-28 år. Gärna bibelskolestudier
eller liknande erfarenheter.
KURSTID
22 aug 2010 - 10 jun 2011
LÖPANDE INTAGNINGAR
FRÅN 1 APRIL. BEGRÄNSAT
ANTAL PLATSER.

IPMI

IPMI
TRÄNAS FÖR ATT TA
HAND OM SKÖRDEN

Direkt uppföljning

kan ni i er bönegrupp gå ihop och sponsra

Efter varje kampanj sänder vi ut två

en pastor? Detta bygger in en stabilitet

församlingsplanterare från IPMI för

i arbetet i Bangladesh och gör att vi

att starta nya församlingar. Detta gör

med full kraft kan vara med och nå nya

att uppföljningsarbetet kommer igång

områden och nya människor. Månad efter

snabbare och vi får ett mycket bättre

månad, år efter år!

långsiktigt resultat.

Tillsammans når vi de onådda!

Sponsorer behövs
Vi behöver nu sponsorer som kan vara
med och ge ekonomiskt stöd för dessa

Sedan år 2000 har vi fått se över 35.000

planterare som ger upp sina fasta

personer respondera på evangeliet

inkomster för att ge hundra procent

under våra kampanjer i Bangladesh.

till de nya församlingarna. För 650 kr/

Bara under 2009 fick vi se över 10.000

månad kan du vara med och sponsra

människor söka frälsning i Jesu namn.

en av dessa församlingsplanterare. Du
kan vara med och göra en skillnad för

Behov av nya ledare

nyfrälsta bengaler. Med ditt stöd kan de

Det är otroligt härligt med tider av

få en pastor som vägleder dem vidare i

skörd men vi upplever samtidigt en

deras nyvunna tro. Du kan vara med och

tydlig maning från himlen att ta hand

plantera en församling i en tidigare helt

om de människorna som kommer

onådd by som en direkt uppföljning av

till tro. Detta gör vi genom de lokala

kampanjerna. Jesus sa i Lukas evangeliet

församlingarna om det finns några

kapitel 10 och vers 2:

sådana på den plats vi har kampanjen
samt genom församlingsplantering.

”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be

Många församlingsplanterare behövs

därför skördens Herre att han sänder ut

för alla de tusentals nyfrälsta efter

arbetare till sin skörd”

Adoptera en pastor
- Ge din gåva på
plusgirokontot

549773- 0
Kontot är vigt specifikt för ändamålet

varje kampanj. Därför har vi startat
upp IPMI (International Pioneer

Du kan vara ett bönesvar på den bönen!

Missions Institute)-utbildningen där

Kostnaden för en församlingsplanterare

20 handplockade elever blir tränade i

fullt ut är 650 kronor/månad. Fundera

församlingsplantering.

över hur du kan vara med och ge. Kanske

Vill Du stödja
missionen genom
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till:
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro
5831-6910
Märk “Missionsgåva”

Tack för din Gåva!

FRÅGOR?
Kontakta oss på
E-post: marie@gautmission.org
Telefon: 0150-662420 eller 0732521015

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm

TACK FÖR DITT STÖD

VAD KOSTAR DET?
Jag har flyttat många gånger under

Att han betalade priset för världen. Det

mitt ännu relativt korta liv. Flera

kostade allt. Vad kostar det oss? Vad är

platser och landskap har det blivit

vår del för att vi ska kunna se tillbaka på

där vi från dag till dag frågar oss – vad

varav ganska många år i Småland och

månad efter månad av segrar.

kostar det? Och svaret på frågan blir

glädjas över varje seger.
Men nu är vi i en situation ekonomiskt

Västergötland. Det har skämtsamt sagts

Ibland kostar det att vi arbetar

hela tiden – mer än vi har... Vi ropar

att Smålänningen säger; Vad kostar det?

24 timmar om dygnet i dagar, att vi

nu – Hjälp oss! Just när du läser det

Medan Västgöten säger; Kostar det nåt?

sätter oss i bil och reser 350 mil för att

här är en kampanj i Bangladesh precis

Det är kanske en bidragande orsak till

hinna med ett flyg för att ett askmoln

avslutad, jag har precis kommit till

att jag tycker att det är så roligt att dela

hindrar flygtrafiken i hela norra Europa.

Guinea för en kampanj i Kissidougu och

evangeliet med folk – det är ju gratis!

Det kostar att vi säger nej till egen

Henrik Thornell reser bara en vecka

Och samtidigt är ju verkligheten att det

bekvämlighet och försakar vårt eget. Att

senare till Panc Bibi i Bangladesh för

kostade Gud allt. Han gav sig själv helt för

vi går upp och predikar trots att maten vi

ännu en kampanj! Segrar som väntar på

dig och mig.

ätit förvandlat magen till en tvättmaskin,

att vinnas, men nu är det minus i alla

att vi genomför kampanjer trots vapenhot,

kassor. Tack du som hör, tack du som

nyhetsbrevet om vad Gud gör över

att vi har blicken fäst vid honom som gav

gör. Vad kostar det? – Vår gemensamma

hela världen. Stora och små segrar där

allt. Det kostar oss, men inte mer än för

överlåtelse. Tillsammans fortsätter vi att

människors liv har blivit förvandlade,

Jesus. Överlåtelse är det pris vi betalar,

fylla Guds hus.

platser har skakats av Guds kraft och nya

men vilken belöning vi får! Du som är

församlingar har startats. Allt det sker på

med och ber och ger får samma lön från

Jonas Andersson

grund av det som Jesus gjorde på korset.

Herren. Tillsammans får vi jubla och

Internationell direktor

Varje månad rapporterar vi i

Box 112
641 22 Katrineholm
TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79
info@gautmission.org
www.gautmission.org
BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910
Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764
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- Jonas Andersson

25-5/5 KAMPANJ Guinea
- Jonas Andersson, Andreas Cucca
Praktik bibelskola Pionjär

19 Ekängen
- Jonas Andersson

MAJ
1-2 Evangelistdagar på Donsö
- Rickard Lundgren
2 Bönens hus, Skövde
- Rode Möller
4-8 KAMPANJ BANGLADESH
- Henrik Thornell
7-9 Uddevalla Kingdom
- Rickard Lundgren
15 Oneway Festivalen, Linköping
- Andreas Cucca
16 Filadelfia Nyköping

30 Gudstjänst i Ekängen +
Linköpings missionsförsamling
- Rickard Lundgren
27 maj - 03 juni predikoresa USA
- Andreas Cucca
JUNI
4-6 Kampanj i Agape Eskilstuna
- Rickard Lundgren
6 Östadkullebygdens
frikyrkoförsamling
- Andreas Cucca
10 ACE möte i London
- Rickard Lundgren

KALENDER
18 Sommarbibelskola, Horla
- Jonas Andersson
19 Missionsmöte på
Kulla gård, Sommen
- Rickard Lundgren
30 juni - 7 juli
Sommarbibelskola, Lidköping
- Andreas Cucca
JULI
11 Fialdelfia Nyköping
- Rickard Lundgren
31 Attholmen
- Rickard Lundgren

