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...så att mitt hus blir fullt!

Sri Lankas buddister

i innerlig bön
till Jesus
Tillsammans med David Billström från
Svensk Pionjärmission genomförde i
början av september Jonas Andersson
en kampanj i bergsstaden Ragala på Sri
Lanka. Följ med upp längs med vindlande
bergsvägar och ut på kampanjfältet i
landet som härjats av inbördeskrig i över
30 år. Läs och ta del av som skedde när
Fridsfursten proklamerades för Raglas
buddister och hinduer.

i staden och med två fasta läktare. De

kom fram. Men då jag bjöd fram till

lokala kyrkorna i området hade gjort ett

handpåläggning skedde många underbara

fantastiskt arbete med förberedelser och

mirakler.

annonsering. Överallt kunde vi se rader

Bland annat kom en 15-årig kille som

av affischer som på landets båda språk

tre år tidigare arbetat på ett plantage och

kungjorde att nu var Jesus i staden för att

där skulle ta hand om en kabel som

hela och frälsa! Medvetna om att detta
är hård mark, men med stor tro till Gud
åkte vi spända av förväntan till det första
kampanjmötet.

Av Jonas Andersson

Efter många timmars bilresa på
slingrande serpentinvägar, (jag var

Elchockskadad arm blir frisk

glad att jag inte hade ätit allt för

Ca 300 personer hade slutit upp och när

mycket innan resans början då det

jag gjorde frälsningsinbjudan var det

var rena berg-och-dalbanan), uppåt,

en god respons bland de hinduer och

uppåt, uppåt genom ett bedårande

buddister som var där och 48 personer

bergslandskap med gröna teplantager

registrerades som frälsningssökande. När

och fascinerande vattenfall kom vi så

vi bad för de sjuka från plattformen var

slutligen till Ragala. Kampanjfältet var

det svårt att få folk att ge sig tillkänna

en stor öppen yta, strategiskt belägen

och vittna om sitt helande, endast tre

Pojkens el-skadade arm blev helad.

KAMPANJ I SRI LANKA

David Billström från Svensk Pionjärmission med pojke vars migrän botades.

han hittat. Det pojken inte visste var
att kabeln var strömförande och fick så
en fruktansvärd elchock rakt in i armen.

Lycklig för att Jesus gjort armen rörlig igen.

och Jesus botade och befriade sjuka och

och fick uppleva Guds kärlek och mirakler

besatta.

i sina liv!

Bland många, många som blev helade

En av kvällarna visade Gud sin nåd

Förutom ett stort sår som efterlämnade

var en ung kvinna som hade haft tryck

mot oss på ett särskilt sätt. På väg hem

ett otäckt ärr förlorade han all känsel och

och smärtor över bröstet i 13 år men blev

på bergsvägarna skulle vi lämna av några

styrka i vänster arm.

ögonblickligen fri och strålade av lycka

medpassagerare i en brant backe. Just då

och tacksamhet till Jesus.

rasade hela bromssystemet på bilen och

När jag frågade om han efter att ha
lyssnat till budskapet trodde att Jesus

En man gick stel som en pinne och hade

bilen började rulla baklänges! Trots detta

kunde hela honom svarade han med stort

inte kunnat böja sin rygg på 9 år men

fick vi stopp på bilen efter bara någon

allvar, ja. Efter en kort bön tog jag tag i

gjorde det utan problem eller smärta!

meter.

hans hand och med stora ögon grep han

En kvinna som kom på tre av våra

tillbaka med full styrka. Alla känsel och

möten var halvsidesparalyserad och

TILLVÄXT I FÖRSAMLINGARNA

kraft hade kommit tillbaka! Pojken kom

kom med krycka första kvällen. För

Sista kvällen hade vi över 1000 personer

med sina vänner varje kväll och drog med

varje förbönstillfälle blev hon bättre och

samlade på fältet och vid vägen utanför

sig familjer och släktingar för också de

bättre. När jag tredje dagen bett för henne

som lyssnade uppmärksamt till budskapet

skulle få höra om Jesus.

igen bad jag henne lyfta armen som hon

om den Gud som gav sitt liv för oss på

tidigare inte haft någon kraft i och den

korset. Gensvaret under kampanjen har

ANTALET MIRAKLER ÖKADE

gick upp direkt. Sedan fattade hon mina

varit underbart på många sätt och vi

Genom mirakler som detta spreds

händer och vi gick tillsammans, fortare

har fått rapporter om att 555 personer

rykten om vad Jesus gjorde till allt fler

och fortare över fältet. Det lyste om

registrerats som frälsningssökande under

och skaran med människor ökade hela

henne.

kvällarna. Senaste rapporten som vi fått

tiden. Kväll efter kväll gensvarade en
grupp människor vid frälsningsinbjudan

En man som kommit två kvällar blev
våldsamt aggressiv när demonerna

för bara några dagar sedan ger glädjande
besked om tillväxt i samtliga församlingar

i honom manifesterades under

i området och över 100 personer har

förbönen. Vilken underbar lycka att

vittnat om helanden av olika slag!

få leda honom till full befrielse och
frälsning och se ögonen bli fulla av liv

Tack för dina förböner och ditt stöd

igen!

som gjorde den här kampanjen möjlig.

David och jag predikade på

Tillsammans lät vi budet om Fridsfursten

kvällarna och undervisade på dagarna

nå en bergsstad i det av inbördeskrig

pastorer och ledare från området, med

trasade Sri Lanka. Det förvandlade

djup tacksamhet över allt som Gud

hundratals med människors liv, här på

gjorde i staden och enskilda personers

jorden och för evigt – det är stort!

liv. Flera av pastorerna delade sin
glädje över hur många buddister som
6 månaders smärta i benen botades av Jesus.

kväll efter kväll innerligt bad till Jesus

Internationell direktor
Jonas Andersson

PIONJÄR
Förra hösten var första hösten för
Gå ut missions samarbete med
bibelskolan Team med Uppdrag som
är en folkhögskoleutbildning under
Liljeholmens folkhögskola.
Åtta elever gick utbildningen Pionjär
i Katrineholm. Det var ett fantastiskt
år med enorm utveckling i var och en
av elevernas liv. Varje vecka började
med gemensam undervisning och
internatboende i Katrineholm.
Ämnena var bl.a:
• Ledarskap
• Församlingsplantering
• Kampanjmission
• Tjänstegåvor
• Förkunnelse
• Själavård
• Bön
• Försoningens budskap
emot Jesus under sitt Pionjärår! De fick

med en ny, mindre klass med tre nya

Från mitten av veckan var eleverna

lägga sina händer på de sjuka och se Gud

motiverade elever som är utplacerade

utplacerade som medarbetare i de olika

göra under.

i Katrineholm och Eskilstuna. Vi

församlingsplanteringarna i Katrineholm,

Men då missionsbefallningen handlar

vädjar nu därför till Dig som läsare av

Eskilstuna, Söderköping och Linköping.

om att ”göra lärjungar” så är vi i Gå ut

nyhetsbrevet att vara med och be för

De fick utgöra en väsentlig skillnad i

mission så tacksamma till Jesus för

dem, deras utveckling och även för

planteringarna. I samtliga planteringar

den andliga utvecklingen hos eleverna:

rekryteringen av nästa års elevkull. Se

uppstod, tack var eleverna, nya kontakter

två läser vidare på pastorsutbildningen

vår hemsida för mer information om vår

med människor som idag finns med i

SALT, en annan har anställts som

studiebidragsberättigade Pionjärlinje!

församlingarna. Under året hade eleverna

ungdomspastor och ytterligare två

möjlighet att delta i missionsresor till

har valt att satsa på missionsresor och

Bangladesh och Guinea. Eleverna fick

förkunnelse på fria kallelser!

sammanlagt se tusentals människor ta

Nu har det andra Pionjäråret gått igång

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 din adress till info@gautmission.org
så skickar vi blankett!

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

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

TACK FÖR DITT STÖD
…avskilj leviterna så att de tillhör Mig!
4 Mos 8:14
I Apostlagärningarnas 6:e kapitel kommer

Guds tjänst inför folket. Paulus inleder

arbetsstress, resande och brist på tid

Romarbrevet med att peka på att han är

till egen andakt. I samfundsledarnas

avskild till Guds evangelium.

situation handlar det om att få avskiljas
några dagar från fattigdomen, sjukdomar,

För 9:e året i rad var Gå ut mission i

apostlarna fram till att det inte är bra

september med på konferensen ACE.

byggnationer, förföljelse, krig och

att de försummar att ägna sig åt Guds

En konferens och en nätverkssamling

”kyrkopolitik”.

ord och bön. Detta var viktiga uppgifter

för evangelisation och mission bland

för apostlarna. Därför utser de sju män

världens onådda folk som hålls årligen

att kunna sända ut, utrusta och träna

som ska avlasta dem från allehanda

i Belfast, Nordirland. Utöver det att

10 evangelister. Män och kvinnor som

göromål så att de själva kunde avskiljas

många andra nordiska evangelister finns

kan ägna sig maximalt åt själavinnande

åt ”Ordets tjänst” (vers 4). Detta hade

med där, får Gå ut missions evangelister

bland de onådda folken. Det känns viktigt

även skett tidigare i historien när Moses

och medarbetare ett unikt tillfälle att

för oss att få understryka till Dig som

på Guds befallning avskiljde leviterna

sammanstråla med varandra och med

läsare av brevet att det är just Dina gåvor

bland Israels folk, så att de kunde utföra

samfundsledarna från de nationer som vi

och Dina förböner som avskiljer oss för

I Gå ut mission har vi en vision om

uppgiften att föra ut budskapet om Jesus

arbetar i just nu.
Under dessa dagar avskiljs vi och

Kristus till alla folk!
STORT TACK för förtroendet och

dessa bröder till Guds evangelium.
Timmarna räcker inte till! Från tidig

”avskiljningen” vidare under de närmaste

morgon till långt ut på natten har

månaderna i härliga utmaningar

vi gemenskap, bön, undervisning

tillsammans med bröderna på bilden från

och själavård, förmaning, försoning

Asien och Afrika! Guds rika välsignelse!

och planering. Gå ut missions
Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

medarbetare avskiljs från det som
i vårt fall ofta handlar mycket om

OKTOBER
28 Arboga Pingstförsamling
- Andreas Cucca

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
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31 ”Face to face” konferens
Equmenia Skövde
- Rickard Lundgren
NOVEMBER
1 - 8 Multietnisk församlingsplanterarkonferens i San Diego
- Rickard Lundgren
5-6 Impact Sweden, Kristet Center
Örebro
- Jonas Andersson
7 Agape Katrineholm
- Jonas Andersson
19-21 Missionskyrkan Oskarshamn
- Andreas Cucca

KALENDER
30 LP-möte Pingstkyrkan Skövde
- Andreas Cucca
DECEMBER

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

3-5 Löfstadskyrkan Tranås
- Rickard Lundgren
7-11 Kampanj i BANGLADESH
- Johnny och Miriam Pettersen
11 ”10/40” - FEST för GUM och
Rickard
12 Arboga Pingstförsamling
- Jonas Andersson

Detta nyhetsbrev är
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.se

