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...så att mitt hus blir fullt!

JESUS TILL ATLANTENS ÖAR!

God sommar! Kära medarbetare till missionen, under två veckor i april gjorde evangelist Johnny Petersen och pastor Bo Carlsson, tillsammans med sex av våra elever i Pionjär och ACTA en missionsresa till Guinea. De fick nå ut med evangelium om Jesus
rakt ut i Atlanten, en otillgänglig skärgård där tre olika öar blev evangeliserade och fantastisk missionshistoria blev skrevs!

Under påskveckan hade vi en kampanj
på ön Kassa där vi också bodde.Vi
uppskattar öns invånarantal till drygt
7000 personer. Angelikanska kyrkan
hade en liten församling, vars präst
och ledarskap ville evangelisation och
församlingsplantering. Redan på resan
dit hade vi ett möte med kyrkans biskop
Jack Boston i Conakry. Han var biskop
över Guinea och Guinea Bissau. Han
bad om välsignelse över vårt uppdrag
och var tacksam att vi kom trots att den
dödsfarliga sjukdomen Ebola hade brutit
ut på flera platser i Guniea.
På ön Kassa hade vi en annorlunda
kampanjplats, under ett stort Mangoträd
mitt på bygatan.Vi satt i en stor ring
och sedan fyllde folk på från båda hållen
på gatan. Fem kvällar med 400-500
personer varje kväll. Borgmästaren på

Kassa öppnade en kväll med att vädja
till alla att ta emot det här besöket och
tro på Gud! Den främste Imamen på
ön samt sju andra ledare i moskén bad
alla med i frälsningsbönen. Evangeliet
förkunnades och togs emot av folket och
blev respekterat på högsta nivå genom att
både borgmästare och Imamen var med.
Responsen såg vi också genom att många
kom upp till vårt hotell varje dag och ville
ha förbön för helande och vägledning. Det
kunde komma ett 25-tal varje dag.Vår
kontaktman, Oury Sow, undervisade dem
om att överge fetischer och häxdoktorer
och bara tro på Jesus. Särskilt kvinnor
som hade svårt att få barn hade sökt
hjälp genom magi av olika slag. På dagarna
gick vi ut till öns olika byar och inbjöd till
kampanjmötena. Från varje by vi besökt
kom det minst 100 nya på mötet den

kvällen. På detta sätt öppnades Kassa
för evangeliet. En av våra tolkar som
var både borgmästarens och prästens
närmaste medarbetare, har ansvar för
evangelisationen. Han heter Mose och
det är han som nu går runt i varje hus
på ön och samtalar med människor, tar
upp namn på alla som vill vara med om
fortsatt undervisning och uppföljning. På
påskdagens gudstjänst var det 180 nya
besökare i kyrkan på Kassa, samtidigt
som en liten nystartad pingstförsamling
överraskades av 43 nya besökare!
Efter kampanjen på Kassa var uppdraget
att ta oss över till två andra öar för
att predika evangeliet där. Denna miljö
upplevdes som om vi förflyttat oss till
Genesaret på det första århundradet.
Precis som då var det fiskarbefolkning
som lånade sina båtar till Jesus och

k A M PA N J I at l an t en

Pionjärelever blev hjärtligt mottagna redan på stranden

Öarnas äldste och främste lyssna och tog emot budskapet

lärjungarna, och
nu till oss.Vi kom
över till andra öar.
Folket samlades.
Vi predikade och
bad till frälsning
med folket. Bad
för sjuka och
helanden skedde.
På ön Room,
som vi besökte
på påskafton,
hade evangeliet
inte förkunnats
förut. När vår
båt närmade sig
ön möttes vi
av fyra frejdigt
trummande killar
i rastafaristil.
Den unge Actaeleven Marcus
predikade och
pekade ut mot en
Dorian vittnar på en av Kassas öar om Jesus
liten ö, 100meter
utanför stranden och
påminde om att där offrade man djur och olika offer till avgudar
och demoner. Men detta behövs inte och hjälper inte. Nu har Jesus
Guds son offrat sig själv för oss alla. Det ger syndernas förlåtelse
och evigt liv. I detta ögonblick höll hela byn andan! Allt blev så
konkret och närgånget. Alla bad med i frälsningsbönen! En gammal
kvinna som inte kunnat stå stadigt på benen på 22 år, låg under
mötet på en madrass. Nu dansade hon fram och kunde inte fatta

“En gammal kvinna som inte
kunnat stå stadigt på benen på 22
år, låg under mötet på en madrass,
nu dansade hon fram!”
att det var sant att ett mirakel hade skett. När vi lämnade ön sjöng
och trummade samma killar ”Halleluja- Han har frälst oss!”
I Påskdagens gudstjänst på Kassa undervisade Oury Sow de
nyomvända, som upplevde stor glädje.Vid bön för sjuka var det en
I små båtar tog teamet sig fram på Atlanten till onådda öar

Bosse och biskop Jack Boston

På varje ö bad man för sjuka som blev helade

n y medarbe tare
kvinna som fick sin syn tillbaka och demoner drevs ut under höga
rop. Återigen så genuint, som om vi vore i Samarien på Filippos tid. I
Apg 8 läser vi: ”Alla lyssnade uppmärksamt, Filippos tid. I Apg 8 läser
vi: ”Alla lyssnade uppmärksamt, demoner lämnade under höga rop.
Lytta och lama helades och det blev stor glädje i den staden”.
Den tredje ön vi besökte var Fotoba och en by som heter Boom.
Här skedde det unika, att Imamen i moskén lät ropa ut genom
moskéns högtalare. ”Nu har vi fått besök av vita män som vill ha
möte och be för sjuka.Välkommen till det stora Mangoträdet på
skolgården.” Hela byn kom! 200 personer. Teamarna vittnade och
predikade.Vi bad frälsningsbön med alla gemensamt. Efter bön för
sjuka vittnar Imamens närmaste medarbetare om att han blivit helad
i armen. En annan ledare i Moskén har fått tillbaks hörseln. En kvinna
som har haft svår värk och svårt att röra sig i många år kan nu röra
sig fritt.
Kassa, Room och Boom är tre olika platser som var för sig har fått
höra evangeliet. Responsen var strålande. Ledarskapets vision i den
lilla kyrkan är att plantera tre nya församlingar. Detta kan nu bli en
verklighet.
Tack för förböner och ekonomiska gåvor. Dessa människor har fått
se vägen till himlen tack vare dig som understödjare!
Dorian vittnar om Jesus under mangoträdet i byns centrum.

Bo Carlsson.

I Mars anställdes Josefin Johansson från Katrineholm i Gå ut mission som administrativt ansvarig.
Josefin är 21 år och har efter skolan volontärarbetat på Dreamcenter i Los angeles och jobbat som
säljare. Hon är uppvuxen i Katrineholms pingstförsamling och arbetar även där som barnpastor.
Josefin är en jättefin tillgång för missionsarbetet och hennes tjänst upplevs ungefär som när ”Aron
och Hur” underlättade det för Moses genom att lyfta hans armar! Josefin gör nyhetsbrevet varje
månad på tre språk, uppdaterar hemsidan, betalar räkningar, svarar i telefon och koordinerar lösa
trådar runt organisationens alla evangelister. Från hösten finns hon även med vid Bo Carlssons sida
och arbetar med den nya Pionjärklassen. Nu välkomnar vi i nyhetsbrevet Josefin och tackar Gud för
att hon är med i arbetet! Bed för Josefin och hennes viktiga position i missionsarbetet. Har du frågor
eller böneämnen kontakta Josefin på 0150-662420 eller josefin@gautmission.org

Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:
Gå ut mission generellt
Höstens 9 kampanjer

13 92 21-6
Gå ut mission

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

TAC K F Ö R D ITT S TÖ D

“Fattig som en kyrkråtta!”
Mitt i sommarens vila kan många känna
när man hinner ifatt sitt känsloliv att man
gett ut så mycket av fysisk, psykisk och
andlig kraft under året, att man är rent av
fattig i sitt andliga liv. Att vara fattig är i de
flesta sammanhang något negativt. Men
I Matteus kapitel 5 säger Jesus att de som
är fattiga i anden ska veta att de är lyckligt
lottade(saliga) för dem lovar nämligen Gud
att himmelriket ska tillhöra! Jesus själv var
tre år senare på Golgata kors så utfattig i
anden att han utropade: -Min Gud varför
har du övergivit mig?! Bara minuter senare
fick Han Himmelriket, herraväldet, Guds
härlighet, dödsrikets nycklar och själva
livet tillbaka.
Men hur har du det? Är Du rik eller
fattig i Din ande? Om Du är andligt tom,
övergiven och fattig - tänk, då LOVAR Gud
att hela himmelriket ska tillhöra dig. Ta till
dig det löftet och finn vila i det, istället
för att stressa med nån kortsiktig andlig
“powerboost”. Och, vet att de flesta av
oss har det precis likadant i perioder av
våra liv. För det verkar ingå i Guds plan
att vi ibland blir “fattiga som kyrkråttor”i
anden. Han vet vad han gör. Så var

egentligen salig över din situation, och håll
ut. De följande versarna i kapitlet lovar
även vidare också att den som sörjer
ska bli tröstad och att de ödmjuka ska
ärva jorden!!! Oj, oj vilka löften som
står i relation till tillstånd som sorg och
förkrosselse...och när Gud lovar något
sker det alltid...alltid.
Fattig blir man när man har mer utgifter
än intäkter. Sörjande blir man då man
förlorat/mist något eller någon. Ödmjuk
blir man när man trots oförmåga och
litenhet ändå får förtroendet. I Gå ut
mission lever vi i detta “saliga” tillstånd.Vi
ger ut mer än vi har till de onådda folken.
Pengar, tid och kraft. När vi evangelister
möts, ger vi ofta uttryck för att vi känner
oss fattiga i anden, men samtidigt så
tacksamma över att vi får ha himmelriket
med oss till muslimer, hinduer, och
buddhister! Ödmjukheten väller över oss
varje gång vi ser skarorna samlas framför
oss i land efter land för att ta emot Jesus
som sin frälsare, och förkrossade frågar vi
oss hur Gud kunde sända just oss till att
ärva hela jorden? Varifrån kommer detta
stora förtroende från er understödjare

och förebedjare som sänder ut oss?
När sorgen över alla de onådda som varje
dag går förlorade håller oss vakna om
nätterna, vet vi oxå att i himmlen ska Jesus
torka varje tår på våra kinder och sorg
ska ej finnas mer. För där förloras ingen,
någonsin.
Nog passar uttrycket “fattig som en
kyrkråtta” på Gå ut mission. Men också:
“Tröstad-himmelrikes-invånare- som
håller på och ärver jorden”! Den etiketten
ska också du som står med oss i det här
arbetet genom ekonomiskt stöd och
förböner bära mitt i pannan! Lycklig du
som gör dig fattig denna månad i din
strävan att evangelium ska nå de onådda
denna månad. Lycklig du som sörjande
ber för missionen och de onådda. Lycklig
du som ödmjukt inser att du på grund av
Guds stora nåd håller på att ärva jorden
- för även om du tycker att det gör dig
fattig som en kyrkråtta, så är det saligt och
så VÄRT att vara det! Gud välsigne dig och
fortsatt skön sommar!

ANSÖK
NU!

Rickard Lundgren

www.cgconsulting.se
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KALENDER
Gå ut mission
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
Norsk: 3080.30.54.505
Dansk:119900 1680 2565
Finsk: FI53 4055 2920
0887 64

AUGUSTI
3-5 Gatekirke/Straßenkirche.
Peiting Miriam Pettersen
11-15 Sommarfest Åmål
Anton Karlsson
23 Sommarkvällen på Attholmen
Rickard
24 Betel hönö
Anton Karlsson
29-31 EFS församlingen Töllsjö
Rickard

SEPTEMBER

OKTOBER

7 Huskvarna Pingst
Jonas andersson

3-5 MISSIONSKONFERENSEN
EQUIP I ÖSTERVÅLA, Alla
evangelister + fler

14 Missionskyrkan Södertälje
Rickard Lundgren
18-20 Gatekirke/ StraßenkircheOberstdorf
18-21 ACE Belfast
Evangelisterna
26-27 EFS Piteå
Rickard Lundgren

31 Ungdomskonferensen “Helhjärtad” Linköping,
Rickard Lundgren

www.lbolja.
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