
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV AUGUSTI 2011

Platsen för kampanjen var ”Full-
bari Gate”, en stadsdel i Bangla-
desh tredje största stad, Khulna. 
I området bor det över 100.000 
människor, och våra förväntning-
ar om hur många som skulle  finna 
vägen till kampanjområdet och till 
Jesus under dessa fem dagar, var 
stora. 

Storm och muslimska 
bönetider
Första kvällen började förfärligt; 
En tryckande 40 graders värme 
övergick till full storm och regn 
från alla håll. I detta var det näs-
tan bara de kristna från de arrang-
erande församlingarna som hit-
tade vägen... Johnny lät ändå inte 
chansen gå ifrån oss, utan samla-
de dem som kommit under en ut-
byggnad för att ingjuta mod i dem 
och för att be för sjuka. Andra da-

Tillsammans med Svein Egil Fikstvedt från Mission Alliance samt medresenär Johnny Omdal, 
reste Gå ut missions Johnny och Miriam Pettersen ut i början av juni för ännu en kampanj i 
Bangladesh. Detta helnorska team fick uppleva svettiga dagar och tuffa tag, men också seger och 
framgång för evangeliet.

gen var förväntningarna i teamet 
åter på toppen. Vädret hade blivit 
betydligt bättre och drygt 300 per-
soner hade samlats. Problemet den 
här gången var att flera muslimska 
ledare stormade kampanjområdet 
och krävde att kampanjen skulle 
helt stängas ned! Man såg tydligt 
rädslan i folkets ögon. De kristna 
verkade nästan förlamade av fruk-
tan, men vår kontaktperson fick 
till en överenskommelse om att få 
fortsätta, under den förutsättning-
en att vi inte använde mikrofoner 
under muslimernas bönestunder. 
Evangeliet blev förkunnat, och fle-
ra sökte frälsning och blev helade 
denna kvällen. 

Gud sviker aldrig
Efter denna svåra födsel, kunde 
det bara bli bättre, och det blev det. 
Antalet åhörare ökade för varje 

SVÅR FÖDSEL - STOR SEGER!

kväll, och sista kvällen var över 
1000 färgstarka bengaler samlade 
på kampanjen som hölls på en skol-
gård. Trots utmaningar sviker inte 
Gud, och vi fick med egna ögon se 
hur Gud stadfäste Sitt Ord. Helan-
dena  var många, allt från småska-
dor till astma, migrän, blindhet och 
tumörer som försvann. Vittnesbör-
derna om hur Isa- Jesus- hade gri-
pit in och förändrat människors liv 
var många och mäktiga.  En mus-
limsk pojke med en tumör i storlek 
med en tennisboll, blev fullständigt 
helad! En kvinna med så stark mig-
rän att hon knappt kunde se eller 
sova blev ögonblickligen befriad! 
En äldre man som var nästan blind 
fick sina ögon öppnade. Allt detta 
förhärligade Jesus, och bevisade 
för människorna den kraft som 
finns i Hans namn och många ville 
ha mer av denna mirakelmannen, 
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som till och med kunde ge evigt liv! 
Trots alla dessa svårigheter sökte 
människor frälsning. Vi kan rap-
portera att ännu en seger har in-
träffat för Guds rike! 

Hjärtan tända i brand
Ungefär 40 pastorer och ledare var 
varje dag samlade till seminarier 
med ämnen som bön, blodsförbun-
det, helande och mission. Det var 
ett hungrigt och tänt gäng som tog 
emot med öppna hjärtan och sluka-
de allt som gavs till dem. I samtal 
med flera märkte vi hur hjärtana 
brann för Jesus, och kände stor-
heten i att få vara med och så in i 
Bangladesh framtid. Den siste da-
gen avslutades med överlåtelse till 
tjänst och intensiv, innerlig bön för 
landet och folket steg upp från den 
enkla kyrkobyggnaden och nådde 
Guds öron som hör och svarar på 
bön!

Vi hade med oss vår lärjunge John-
ny Omdal, som deltog utöver un-
dervisning på seminarierna med 
att för första gången predika på 
en kampanjkväll. 23- åringen öste 
på som om han aldrig hade gjort 
något annat och upplevde sitt livs 

ögonblick då folk strömmade fram 
för att ge sina liv till Jesus. Det är 
fantastiskt att få se nya människor 
tända för mission.

”Kasta ditt bröd på vattnet”
Detta var inte tidernas mest väl-
lyckade kampanj om tänker kvan-
titet, men för Gå ut mission är det 
inte antal som samlas som är det 
viktigaste. Det viktigaste är att 
fullföra uppdraget vi har fått om 
att förkunna evangeliet för alla 
människor alla platser. Vem vet vil-
ka resultat en människas frälsning  
kan få; ofta är det så att om en fa-
miljemedlem blir frälst, följer hela 
släkten med! Bibeln talar om att 
”kasta ditt bröd på vattnet, så ska 
du få det tillbaka”  och detta löftet 
har vi tro på, också i Bangladesh. 
Tusen tack för dina förböner och 
ditt stöd, kära medarbetare part-
ner och missionsvän!

Åtta IPMI- studenter som underhålls ekonomiskt av GUM

Mannen visar  Johnny Omdal 
att Jesus har gett honom synen 
tillbaka!

Politisk ledare kom med 
hälsningar under kampanjen

Politisk ledare kom med 
hälsningar under kampanjen

Miriam 
Nesse Pettersen

Miriam Nesse Pettersen, Johnny 
Omdal, Johnny Pettersen och 
Svein Egil Fikstvedt

NYCKELUNDER! Denna mus-
limska pojke kom till kampanj-

platsen med en tennisbolls-stor tu-
mör i magen. Den var synlig som en 
putande kula på pojkens mage. Vi bad 
för många den dagen, och att Gud 
berörde människor var mycket tyd-
ligt, men på grund av rädsla för mus-
limernas hot var folk svåra att få till 
att vittna från scenen om vad Gud 
hade gjort. Pojken på bilden kom i 
alla fall fram med beslutsamma steg, 
följd av sin gråtande mormor, som 
kunde berätta att tumör var borta! 
Detta kallar vi ett nyckelunder när 
Gud visar sin allmakt och gör något 
extraordinärt som skapar nyfikenhet 
och genombrott för evangeliet. Flera 
kom till mötet kvällen efter därför 
att ryktet om vad Jesus hade gjort 
hade nått dem. Pojkens muslimska 
familj och hans umgängeskrets kom-
mer garanterat att prata om Jesus i 
lång tid framöver på grund av detta 
under!



R APPORT FR ÅN KONGO

För ett år sedan höll Gå ut mis-
sion en kampanj tillsammans 
med Svenska Missionskyrkan 
i Kongo/Zaire. Det stora sam-
fundet CEC med över 150 000 
medlemmar hade arrangerat 
kampanjen i staden Kimpese 
och Carl-Olov Hultby och Rick-
ard Lundgren predikade. CEC 
ledare för evangelisations ar-
betet har just skickat oss en 
grundlig utvärderingen av 
kampanjen. För dig som under-
stöder arbetet blir denna rap-
port ett exempel på hur varje 
kampanj har långt större ”ring-
verkningar” än det som vi rap-
porterar om i nyhetsbreven. Så 
var frimodig i ditt vidare stöd 
och ditt engagemang genom Gå 
ut mission för att Jesus ska för-
kunnas i världen!

Till Svenska Missionskyrkan, 
Stockholm, Sverige, 15 augusti 
2011

Mellan den 4 och 8 augusti 2010 
hölls i Kimpese en kampanj för 
evangelisation och andlig förnyel-
se gemensamt organiserad mellan 

Evangeliska samfundet i Kongo, 
CEC  och Svenska Missionskyrkan, 
SMK. Kampanjens centrala tema 
hämtades från Jesaja 43:19 ” Nu 
gör jag något nytt. Det spirar re-
dan, märker ni det inte?” Kampan-
jen präglades till sitt innehåll av 
två huvudsakliga målsättningar: 
Andlig förnyelse och proklame-
ring av evangelium till frälsning. 
När det gäller den andliga förny-
elsen gavs vägledning genom bi-
belstudier och undervisning för 
trons tillväxt hos de redan tro-
ende. Evangelisationssatsningen 
hade som målsättning att vinna 
nya själar för Kristus. 

Andligt och besöksmässigt var 
satsningen en framgång och den 
drog mer än 22 000 åhörare, ”ett 
rekord” så långt, i evangelisations-
kampanjernas historia inom CEC. 
Många förnyades även i sin rela-
tion till Herren Jesus. Ett stort an-
tal tog emot sin Herre och Frälsare 
i det att de bekände tro och lät om-
vända sig. Av detta stärktes också 
de kristna i sin tro. Vi ser nu ett år 
efteråt följande positiva indikatio-
ner:

Ett förnyat engagemang bland de 
troende för församlingens utveck-
ling tydligt observerbart i försam-
lingarna och distrikten i Kimpese, 
Mbanza-Ngugu, Matadi, Kinsha-
sa. De troende har blivit mer sta-
bila i sitt församlingsengagemang. 
Före kampanjen var inte närvaron 
så stor i församlingsarbetet. Gläd-
jen över att få tjäna Gud visar sig 
tydligare i många församlingar 
efter kampanjen. Våra körer har 
även stärkts med kampanjen och 
ett utbyte sker nu mellan dem av 
sånger och stilar. 

Merparten av de troende vill göra 
samma erfarenhet igen som den 
i Kimpese och det finns också de 
som önskar skilja på evangelisa-
tionskampanjer och samlingar för 
andlig tillväxt. Andra kyrkor lyck-
önskar oss till en väl genomförd 
satsning i Kimpese och uppmunt-
rar oss och ringer ständigt till oss 
för att höra när det nästa gång 
kommer att hållas en liknande 
kampanj. 

Pastor Lévy Matondo Balungisa 

RappoRt fRån K  ngo

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

SEPTEMBER
2-4 Församlingsläger för 
församlingsplanteringarna

8 Pingstkyrkan, Valdemarsvik
Jonas Andersson

7-9 Living Hope, Söderköping
Rickard Lundgren, Jonas Andersson

22-24 ACE, Belfast 

25 Moira Pentecostal Church, Nordirland
Jonas Andersson

25 House of Worship, Nordirland
Andreas Cucca

26-3(okt) Kampanj i GUINEA
Rode Möller med team

OKTOBER
3-10 Ledarträning och visionsresa i 
Sydostasien
Jonas Andersson

9 Betelförsamlingen, Vaggeryd
Rickard Lundgren

18-22 Kampanj i BANGLADESH
Rickard Lundgren med team

20 Pingstkyrkan, Valdemarsvik
Jonas Andersson

22-23 Missionskyrkan Ekenässjön
Jonas Andersson

NOVEMBER
31(okt)-2 Evangelistträff Orsa

7-14 Kampanj i GUINEA
Jonas Andersson

9-13 Kampanj Misjonskirken Arendal, 
Norge
Rickard Lundgren

24-26 Kampanj Norrköpings 
Församlingsplantering
Andreas Cucca

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

TACK FÖR DITT STÖD

Man brukar prata om ”drivlina” när 
man ska beskriva det som förmedlar 
motorns kraft till fordonets hjul. Det 
handlar om kopplingen, växellådan, 
kardanaxel, bakaxel, knutväxlar, och 
till slut når kraften hjulen som börjar 
snurra, om alla komponenterna funge-
rar. Det här brevets artiklar från Kongo 
och Bangladesh är bara ett exempel i 
raden av våra månatliga rapporter och 
vittnesbörd om att missionens drivli-
na, tack vare Guds olja och smörjning, 
fungerar fantastiskt bra! 

Energin/kraften i din Gudsförståelse, 
från ditt böneliv, från dina prioritering-
ar, från ditt engagemang och offrande; 
förmedlas genom gåvor och förböner 
till Gå ut missions kontor i Sverige, 
utväxlas därifrån till ett 20-tal olika 
missionsstationer ute bland världens 
onådda folk. Organisationens evang-
elister förkunnar evangelium om Jesus 
och tusentals tar emot Honom som sin 

frälsare. Därefter sker ännu en utväx-
ling av kraften när de lokala, infödda 
evangelisterna tar vid och mångdubb-
lar resultatet genom uppföljningsarbe-
tet. Drivlinan fungerar – den för-
medlar din kraft!

Men hur är det med kraften 
just nu? Under sommaren 
har missionens konton 
tömts helt och trots 
att drivlinan fung-
erar så finns det i 
skrivande stund 
tyvärr inte nå-
gon kraft att 
förmedla. Hös-
tens kampan-
jer blir svåra 
att genomföra.  
Evangelisterna 
blir missmodiga 
och uppgivna. Där-
för vill jag med hela 

hjärtat få vädja till dig nu: -Hugg i! Ta 
tag! Dra loss! Starta upp igen! Låt 
din tacksamhet och glädje över allt det 
goda du har i Jesus Kristus få explode-
ra ut i en härlig rivstart för missionen i 

september, för de onådda, för Guds 
arbete ute i världen! Sätt genast in 
en gåva som gör skillnad. Knäpp 
eller lyft dina händer i förbön. Bed 

för de onådda, kampanjerna, 
evangelisterna och givarna. 
Drivlinan ligger klar och vill 
inget annat än att få jobba. 
Rode Möller reser till 
Guinea för en kampanj 
om tre veckor. Vi väntar 
på ditt direktiv - din häls-
ning till dem som ännu 
inte vet något om Jesus. 
Vrid om nyckeln och 
trampa på gasen!

Din broder i Kristus
Rickard Lundgren

DRIVLINAN FUNGERAR!


