
...så att mitt hus blir fullt!
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Kära medarbetare till missionen. Låt mig få 
profetera detta in i din livssituation:

- Herren kommer till din hjälp. Han 
kommer till dig. Var inte rädd. Gläd dig, för 
Herren kommer i din omöjliga situation och 
visar sin makt. I den svåra relationen. I det 
förtorkade. I det döende. Herren kommer - 
för ingen är så bra på ”comeback” som Han!

I adventstider talar vi i kyrkorna en del om att 
Herren kommer. Tänk om Han kommer under 
2011... tänk om?!

Precis som judarna väntade på Jesus när 
Jesaja profeterade dessa ord till dem flera 
hundra år innan Jesus fick födas i Betlehem, så 
lever också vi idag, kanske särskilt missionärer 
som får se mycket av lidandet på jorden, med 

Ja, Herren, HERREN kommer med makt, 
hans arm visar sin makt. Se, han har med 

sig sin lön, hans segerbyte går framför 
honom. Han för sin hjord i bet som en 

herde, han samlar lammen i sina armar, 
han bär dem i sin famn. Sakta för han 

moderfåren fram.  Jes 40:10-11
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HERREN
KOMMER!HERREN 

KOMMER!
Soldater behöver inte vänta mer

en lika stark längtan och en nästan förtärande 
väntan på Jesu återkomst till vår jord.

Tänk vilken dag det blir. Vi behöver inte vänta 
mer. De behöver inte vänta mer. Den fattige 
behöver inte vänta mer. Den sjuke behöver 
inte vänta mer. Den som är förföljd, den som 
är på flykt, den som är föraktad, den som är 
misstänkliggjord. De behöver inte vänta 
mer! För Räddaren, Frälsaren, Befriaren, 
Herren Jesus Kristus har kommit! 

SEGERBYTEN

Bibelordet från Jesaja lovar också att Herrens 
segerbyte ska gå framför Honom. I Gå ut 
mission har vi under 10 år fått uppleva att till 
slut, efter ibland olidlig väntan, så kommer 
Herren med inte bara resurserna till att 



HERREN KOMMER

evangelisera jorden 
utan framför allt 
med ett segerbyte 
som nu börjar 
ta sådana 
proportioner att 
man nu inte vet 
om man vågar 

skriva om det.
För sedan 21 december 2000 har vi fått se 

hur Herren har gett segerbyten genom våra 
kampanjer så att vi idag kan räkna in 1000 nya 
församlingar bland de onådda folken! 

Utöver det har vi tillsammans med andra 
organisationer och samfund fått se ytterligare 
500 församlingar få bli till! Herren kommer!

Det känns overkligt att vi, små, enkla 
människor har fått vara med om något så 
fantastiskt som detta. Men vi kan inte ta någon 
ära själva. Det är Herren som har kommit 
och gjort det. Det är Han som har burit alla 
dessa nyfödda lamm i Sin famn. Och de lokala 
kyrkorna, pastorerna och evangelisterna i alla 
dessa länder, dessa som har bett Gå ut mission 
om att komma och hjälpa dem… det är de som 
är moderfåren.

Sakta förs dessa fram av Herren, för stress kan 
resultera i att de förlorar sina lamm. Visst har 
det funnits situationer och stunder då vi undrat 
om inte uppföljningsarbetet bland de onådda 
går lite för sakta, är lite för diffust utfört eller 
kostar lite för mycket. Men modersfåren har 
sakta förts fram av Herren och fått utföra ett 

fantastiskt arbete.

INNAN 

ANKOMSTEN

Ja, Herren kommer 
tillbaka till vår jord! 
Men Hans egna ord i 
Matteus evangelium 

24:14 hindrar Honom från att komma innan de 
sista onådda folken på vår jord har fått chansen 
att ta emot Jesus som sin frälsare.

Det är Guds församling som går ut till de 
onådda med evangelium och gör det möjligt för 
Herren att komma tillbaka till vår jord. Tack 
vare alla församlingar, dess medlemmar, dess 
pastorer, evangelister, missionärer och glada 
givare, understödjare, 
fullbordas mer och mer 
missionsbefallningen för 
varje dag!

I Gå ut mission står vi 
nu för fullt i budgetarbete 
för 2011 och planeringen 
av nya kampanjer. 
Marknadsföringen 
av vår Pionjärlinje är viktig 
då dessa elever så fint förstärker de olika 
församlingsplanteringarna på fem orter i 
Sverige. 

HERRENS STARKA ARM

Vi är tacksamma för vad som har skett hittills, 
men det är så otroligt mycket mer som måste 
ske för att vi tillsammans ska få se nya rejäla 
segerbyten.

Herrens starka arm använder därför dig och 
mig till detta under år 2011. Den dagen vi når 
himlen kommer vi att få se segerbyten med våra 
egna ögon.

Tack för vad du är med och gör genom Gå 
ut missions arbete. Dina förböner och Ditt 
ekonomiska understöd - det är Herrens starka 
arm bland folken!

Alla Gå ut missions evangelister, medarbetare, 
församlingsplanterare och styrelse önskar Er en 
riktigt fridfull God jul och ett Gott nytt år!

Fattiga behöver inte vänta mer

Hemlösa behöver inte vänta mer

Flyktingen behöver inte vänta mer

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren



Jonas Andersson besökte Borgå (ca 5 mil 
öster om Helsingfors) i oktober 2010 
som huvudtalare under mötesserien 

Löftet om liv. Många fick möta Herren under 
förbönstjänsten i slutet av mötena. Flera kom till 
tro och sjuka blev helade.

Ansa var en av dem som gick fram för förbön 
på fredagskväll. Hon var då helt döv på högra 
örat. Hon hade förlorat hörseln efter en 
tumöroperation i januari 2010. Som en följd av 

MÖTE I  F INL AND

operationen drabbades hon också av högersidig 
förlamning i hela kroppen. Då Jonas bad för 
Ansa fick hon hörseln tillbaka. Nu hör hon med 
båda öronen och den Helige Ande fortsätter sitt 
verk i henne.

- Jag känner mig så tacksam till Herren. Nu 
behöver jag inte hela tiden fråga ”Vad säger du?”. 
Jag är tacksam för varenda en som orkar be för 
mig eftersom det fortfarande finns en hel del 
kvar av förlamningen, berättar Ansa.
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 Ansa Mäntylä tillsammans med sin man Jaakko

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!



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

JANUARI
7 Aneby Kronobergsmissionens 
förnyelsedagar - Rickard Lundgren

12 Karlskoga Folkhögskola ”Våga 
tro” - Rickard Lundgren 

15 Bodafors Emåkyrkan
 - Jonas Andersson

16 Linköping Ryttargårdskyrkan
 - Rickard Lundgren

17 Halmstad Johanneskyrkan
 - Bibelskola EFS

21-23 Evangelistdagar
Gå ut Missions evangelister

26 Lidingö Folkhögskola NFU-dagar
 - Rickard Lundgren

28-30 Kristiansand, Norge 
Salemkirken - Rickard Lundgren

FEBRUARI
3 London, ACE
 - Rickard Lundgren

4-6 Oskarshamns Missionsförsamling
 - Jonas Andersson

14-21 KAMPANJ SRI LANKA
 - Jonas Andersson

18-20 Froland, Norge 
Misjonsmenigheten
 - Rickard Lundgren

MARS
4-5 Passion2011 Nässjö
 - Andreas Cucca

4-6 Oskarshamn Missionskyrkan
 - Rickard Lundgren

5 årsmöte Gå ut mission

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Detta nyhetsbrev är 
sponsrat och skapat av:

.se

TACK FÖR
DITT STÖD
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