NYHETSBREV MAJ 2010
...så att mitt hus blir fullt!

VÅR ÄLSKADE JESUS

I Karpashdanga finns både muslimer,
hinduer och en nominell kristen
grupp. Någon sådan här satsning för
att nå ickekristna hade aldrig tidigare
genomförts. Jonas Anderssson med team
höll kampanj i Bangladesh i mars. Här
följer deras berättelse.

BLEV UPPHÖJD I
KARPASHDANGA

Av Jonas Andersson

Förväntansfulla anlände vi till

och andningssvårigheter. En man som

församlingsplanteringsskolan (IPMI),

Karpashdanga, en liten stad bara

haft smärta i sitt bröst och problem med

som vi dragit igång tillsammans med

några kilometer från gränsen till

lungorna i tolv år blev helt fri!

Svensk Pionjärmission. Vår strategi nu

Indien. Teamet denna gång bestod

är att dessa elever två och två ska sändas

av Daniel Holmgren, Citykyrkan

ELEVER UTRUSTAS TILL ATT

ut efter kampanjerna och arbeta med

Stockholm, Mats Wennergrund,

PLANTERA FÖRSAMLINGAR

uppföljningen. Nya församlingar kommer

Ramlösakyrkan i Helsingborg och
undertecknad.
Första mötet kom inte igång på allvar

I och med den här kampanjen

utifrån deras tjänst att planteras som

blev det också första tillfället för

ett led i kampanjverksamheten. När vi

oss att undervisa våra 20 elever på

hade de första samlingarna visade de ett

förrän flera timmar senare än tänkt

stort sug efter undervisningen

och med väldigt lite folk. Men det ökade

och när jag mot slutet skrek

sedan successivt upp till runt 700
personer. När jag bjöd in till frälsning
gensvarade majoriteten nästan direkt!
När jag frågade hur många som upplevt
helande efter förbönen sträcktes många
händer i luften och åtta av dem vågade
komma fram och vittna om det som Jesus
gjort. Knän, ben, höfter, ryggar, mage

”Vår strategi nu är att
dessa elever två och
två ska sändas ut efter
kampanjerna och arbeta
med uppföljningen”

frågan - ”Vem vill vara med
och förvandla Bangladesh!?” så
vrålade alla ”JAG!!” och pekade
på sig själva! Hallelujah!
Andra mötet var ca 1000
personer på plats. Många
gensvarade även denna kväll
till frälsning och vi hade ett

KAMPANJ I BANGLADESH
par härliga helandevittnesbörd. En äldre
man hade ramlat ner från ett träd och
kunde de senaste 4 åren inte gå utan
käpp, men nu var smärtan borta och
han gick obehindrat snabbt fram och
tillbaka med käppen under armen(!!). En
kvinna vittnade under tårar att hon haft
reumatism i 25 år och hur nu all smärta
var borta!
UTMANANDE, MEN VI
ÄLSKAR DET ÄNDÅ
Den största utmaningen för oss denna
kampanj var boendet och den otroliga
värmen. I Karpashdanga säger man:

Mannen dansar efter att all smärta lämnat ben och rygg.

”elektriciteten kommer” - dvs den är
nästan aldrig där. Rinnande vatten fanns

1500, 2000 och sista kvällen blev en riktig

2200 PERSONER REGISTRERADES

ibland. Vi sov i en tillbyggnad på ett

mirakelexplosion och många, många

SOM FRÄLSNINGSSÖKANDE

tak med öppna fönster och plåttak utan

sökte frälsning. Mellan 3000-3500

isolering vilket gjorde det hela hett som

människor kom denna kväll och gensvaret

helad från en allvarlig febersjukdom

i en bakugn. Dessutom hade en legion

var verkligen massivt.

vittnade så levande om hur han förstod

med myggor bestämt sig för att sova i
våra rum, tillsammans med en rad andra

Underbara scener när frälsningsglädje
och lycka lyste i ansikten efter

En man som under kampanjen blivit

att det var Jesus själv som kommit fram
till honom när vi bad från scenen. Och

djur. Vi sov på träbritsar med en filt
som madrass och vi sov underbart, de
timmar vi kunde! Vi älskar mission och
vi gladde oss verkligen över att få vara
Guds redskap till frälsning och helande på
denna plats.
MIRAKELEXPLOSION

”han förstod att det var Jesus själv
som kommit fram till honom när vi
bad från scenen”

För varje kväll så ökade sedan antalet
människor som kom för att få höra om

frälsningsbönen. Vi fick ta del av

när Jesus la händerna på honom så blev

och uppleva Jesus som världens Frälsare.

vittnesbörd efter vittnesbörd om hur

han helt frisk. Det är detta som är så

Jesus helat och befriat.Första personen

underbart. När vi går ut och predikar

upp var en ung flicka som haft en tumör i

evangeliet så går Jesus själv till de

armen, men som det nu inte syntes något

människor som hör och tar emot. Liv

spår av! En kvinna hade råkat ut för ett

blir förvandlade för evigheten och länder

otäckt fall för 30 år sedan och hade sedan

förändras inifrån.

dess haft smärta och problem i knän,

Totalt över 2200 personer registrerades

rygg och händer. Hon fick gå igenom en

som frälsningssökande under kampanjen!

helrenovering när Jesus helade henne.

Jesus blev upphöjd i Karpashdanga och

En annan kvinna hade haft något som

nu väntar den spännande fortsättningen

bet henne på insidan av bakhuvudet

med uppföljning och planering av nya

under 23 års tid och som orsakat en

församlingar som några av våra IPMI-

fruktansvärd smärta. Dessutom hade

elever här nere kommer att gå in i. Tack

hon nyligen förlorat hörseln på ena örat

för allt ert stöd i bön och givande som

pga någon insekt som gått in och gjort

gjorde den här kampanjen möjlig.

åverkan. Denna kväll vittnade hon om att
hörseln var helt återställd och all smärta
och problem i bakhuvudet var borta!
Jesus helade ögon, ben, ryggar, knän,
Strålande glad sedan Jesus helat.

lungor, hjärtan, fötter, huvuden mm.

Internationell Direktor
Jonas Andersson

TACK FÖR DITT STÖD
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som missionär i

morfar

Kongo. Svaret blev

Paul växte

MORFAR PAUL
BEGÄRDE AV
HERREN…

nej, pga hans bristande

upp på en bondgård i

lungkapacitet. Besviken

Västergötlands ”bibelbälte”.

och modfälld sparkar den unge

Tillsammans med gammelmorfar Janne

mannen i gödselstacken hemma vid

skulle resa till Kongo med evangelium!

var han tidigt aktiv i grundandet av

och begär av Herren: -Då Herre, måste

Kimpeses församlingar och pastorer har

Loo Luterska Missionsförening. Vid

du sända mina barn och barnbarn som

verkligen en brinnande längtan efter att

17 års ålder kallade Herren morfar att

missionärer och pastorer!

få nå hela området med evangelium om
Jesus och har bokat fotbollsstadion. De är

bli missionär i Kongo. Men en olycklig
spark från en ko punkterade morfars

Gud såg till min morfars begäran. Fyra av

så motiverade för kampanjen och betalar

ena lunga. Tuberkulos bet sig fast och

hans fem barn blev pastorer i Sverige eller

en tredjedel av kostnaderna själva. De tror

förstörde lungan helt och delvis även den

missionärer i Kongo och Ecuador! Tillråga

att tusentals av nominella, halvhjärtade

andra. På sanatoriet i Göteborg låg min

på allt gifte de sig även med varsin pastor!

kristna kommer att överlåta sig med

morfar som ung man döende när han får

9 av oss 17 barnbarn är/har varit pastorer,

förkrosselse till Jesus Kristus men

ett möte med Jesus som lovar honom att

missionärer eller diakoner!

även att de muslimer som finns i staden
kommer att finna frälsning i namnet

han ska få se sina barnbarn växa upp!
Morfar tillfrisknade och glad i hågen,

Svenska Missionskyrkan har nu på

med ett mirakel i sitt liv vände han sig till

förfrågan från Kongo bett evangelist Carl-

Svenska Missionskyrkan med frågan om

Olov Hultby och mig om att i augusti hålla
en kampanj i Kongo. Därför

att utifrån sin kallelse få

reste jag och pappa ned

bli antagen

till Kongo i februari och
förberedde en kampanj
i staden Kimpese. Det

JESUS!
Morfar blev inte utsänd till Kongo, för
man trodde inte på hans kallelse…TACK
för att du som understödjare visar tro och
engagemang för människors frälsning
genom att med en rejäl ekonomisk gåva
sända ut mig, barnbarnet, till Kongo!

är stort för mig att
veta; Morfar begärde
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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!
Vi erbjuder även autogiro. Maila till info@
gautmission.org din adress så skickar vi blankett!

i ba

gn
rnva

i gödselstacken
av Herren att jag

Föreståndare Gå ut mission
Rickard Lundgren

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

PIONJÄR HJÄLPER DIG ATT NÅ
LÄNGRE OCH ÄR EN
SPRÅNGBRÄDA FÖR DIG ATT
KOMMA UT I TJÄNST FÖR GUD.

ANSÖKNINGSVILLKOR
Ålder 19-28.
Gärna bibelskolestudier eller
liknande erfarenheter.
KURSTID
22 aug 2010 - 10 jun 2011

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.

SE INTERVJU MED
VÅR EVANGELIST
ANDREAS CUCCA

LÖPANDE INTAGNINGAR
FRÅN 1 APRIL.
BEGRÄNSAT ANTAL
PLATSER.

För mer information gå in på tmu.org under
rubriken Pionjärkurs.

I samband med en predikoresa till USA

Kanalen grundades av

kommer vår evangelist Andreas Cucca

Lester Sumrall

tillsammans med vår formgivare Hemen

Evangelistic Association

Derki att intervjuas på den amerikanska
kristna kanalen The Harvest Show.

Tid: 1 juni klockan 15:00 svensk tid

Intervjun kan du se på harvest-tv.com den

Plats: www.harvest-tv.com

1 juni klockan 15:00 svensk tid.

MAJ
30 Gudstjänst i Ekängen +
Linköpings missionsförsamling
- Rickard Lundgren

Box 112
641 22 Katrineholm

27 MAJ - 3 JUNI predikoresa USA
- Andreas Cucca, Hemen Derki

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

JUNI
4-6 Kampanj i Agape Eskilstuna
- Rickard Lundgren

info@gautmission.org
www.gautmission.org

6 Östadkullebygdens
frikyrkoförsamling
- Andreas Cucca

BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910

10 ACE möte i London
- Rickard Lundgren

Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764

13 Mariakyrkan, Katrineholm
- Jonas Andersson
18 Sommarbibelskola, Horla
- Jonas Andersson

KALENDER
19 Missionsmöte på Kulla gård,
Sommen - Rickard Lundgren
JULI
11 Juli Fialdelfia Nyköping
- Rickard Lundgren

Syns med företagets
logotyp och stöd
samtidigt uppdraget
Maila eller ring för mer information

31 Juli Attholmen
- Rickard Lundgren
AUGUSTI
2-9 KAMPANJ I KONGO
- Rickard Lundgren
14 Konfirmandläger Vårgårda/
Bergstena - Jonas Andersson
15 Bönens Hus, Skövde
- Jonas Andersson
Komplett kalender på vår hemsida.

Detta nyhetsbrev är
sponsrat och skapat av:

.se

