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...så att mitt hus blir fullt!

ALI BABA &

“DE 9 NYBÖRJARNA”

Teamet: (överst) Anton, (under) Simon, Annie, Linnea, Samuel, Ofelia, Andreas, Lina, och Ludvig
Kära medarbetare till missionen!
Vi hoppas sommaren varit god och
ser tillsammans med Dig fram mot
höstens satsningar för Jesus ute i
världen. Här följer nu en rapport av
Anton Karlsson om vår nya verksamhetsgren; Ung Missionär som under
två veckor i sommar varit ute för att
nå turkarna i Rumänien med evangelium.
I juni åkte ett team från Sverige, ner till
Rumänien. I östra delen av landet bor många turkar som vi tog sikte mot! Teamet bestod av 6 ungdomar, samt Andreas och Lina
Cucca och Anton Karlsson.
Allt man gör har man någon gång gjort
första gången. De rutinerade och erfarna
har någon gång varit nybörjare. Vad är det
då som gjort dem erfarna? Erfarenheter
givetvis! Vi nybörjare kom först till en liten
kyrka, i den lilla staden Medgidia i östra
Rumänien. Kyrkans byggnad låg på gränsen till stadens turkiska område “Ali Baba”
och riktade sig främst mot turkar, men
även rumäner, romer och tartarer. Ljuv

musik för en mångkultur-älskare som jag!
Vi gjorde olika satsningar i Medgidia. En dag
hade vi förberett oss för en tonårssamling
i kyrkolokalen. Endast en person kom. Så
vi började packa minibussen för att åka ut
och berätta om Jesus i Ali Baba istället. En
av de svenska ungdomarna hade dessutom
gått runt hörnet på gatan och kommit tillbaka med ytterligare fem ungdomar. Dessa
tog vi med oss! I Ali Baba ställde vi upp en
förstärkare och började sjunga om Jesus
samtidigt som några av oss gick och bjöd
folk.Vi samlade kanske 50 personer på platsen men med de som stod och satt en bit
bort kan det ha varit uppemot 100 personer. Många av dem var barn, men där fanns
också en hel del vuxna – allihop var turkar.
Precis när vårt drama skulle dra igång visade
det sig att det inte längre va
någon ström i förstärkaren. Det var en
kvinna som inte gillade att vi var där och
som hade sett till att bryta vår ström. Vår
rumänske medarbetare Ovidiu talade med
henne, men hon var oresonlig. Vad gör ett
ungdomsteam från Sverige då? Jo, de lägger händerna på förstärkaren och befaller

strömmen att komma tillbaka i Jesu namn!
För vi bara visste att Gud är större än våra
hinder och envisare än den envisaste av åsnor. När Han har bestämt sig för något blir
det så. Precis när vi fått det slutgiltiga beskedet att dramat skulle ställas in, knackade
någon på mikrofonen och plötsligt fanns där
ljud!
Teamet gjorde en jätteinsats när de körde
ett dramat som på ett tydligt och starkt sätt
förklarade evangeliet. Därefter klev Simon
Lundgren på och förkunnade evangeliet.
Efteråt frågade han om någon ville ta emot
Jesus och en hel del händer sträcktes i luften. Dessa bad med i en överlåtelsebön, där
de bjöd in Jesus i sina hjärtan - tänk! Där
stod ett gäng unga svenska missionärer i
ett turkiskt område och proklamerade Jesus, världens bästa budskap - bland turkar,
ett onått folkslag! Eftersom strömmen var
påslagen till förstärkaren så ekade budskapet tydligt långt bort på gatan, in genom
stängda dörrar och fönster. Förhoppningsvis bröt det också upp många fler stängda
hjärtan

UNG MISSIONÄR

Invånare i Ali baba lyssnar till Evangelium.

än vi kunde se. Sedan bad vi för sjuka och
inom mig jublade jag när en turkisk man
vågade ställa sig upp och berätta att han
hade blivit helad i ryggen under bönen. Efter mötet var det också en kvinna som inte
vågat vittna inför alla men som hade blivit
helad från en väldig huvudvärk. Mötet avslutades med en inbjudan till församlingen.
Vi hann med ytterligare ett liknande möte
i Ali Baba under veckan.
Sista veckan spenderade vi i Valeni som
är en hel-turkisk by på ca 800 människor.
Vi sov i tält och levde lägerliv, varvat med
hembesök i olika familjer och lekar och
tävlingar med byns barn.Vår sista kväll i VaLinnea tillsammans med turkiska
barn.

leni tänkte vi hålla ett möte vid en av
byns vattenkällor. Endast några få barn
kom för åskan hotade i bakgrunden.
Vi bad Gud om att sända dit folk. En
ung man vid namn Ismael, som vi träffat under dagen och känt att Gud
sökte, kom då dit för att hämta vatten.
Barnen sprang hem när regnet kom.
Men Ismael fick höra budskapet om
Jesus och i vår minibuss fick vi be till
frälsning med honom! Visst kan man
lätt tänka nederlag om kvällen. Vi fick
inte göra vårt drama eller något av det
vi egentligen planerat. Men Gud hade
ändå en plan. Precis som Jesus mötte
den samaritanska kvinnan i bibeln så
mötte nu Jesus Ismael vid brunnen
utanför Vaneli! Ung missionär går nu
vidare i höst med att förbereda nästa
uppdrag för fler nybörjare.
Simon som laddar innan han ska predika.

Ludvig kom tillbaka med 5 ungdomar

Av : Anton Karlsson
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Om bara en månad går Equip 2014 av stapeln i Uppland, Östervåla. Korskyrkan i Östervåla är inbjudande
församling och bland de medverkande finns utöver Gå
ut missions evangelister även Carl-Olov Hultby, Sveriges
självklare evangelist! Under många år har Carl-Olov fått
verka i alla Sveriges kyrkliga sammanhang, men är också
vid olika tillfällen med på Gå ut missions missionskampanjer i världen. Marina Bratterud är officer i frälsningsarmen och fick 2013 evangelistfondens stipendie då hon
genom sång och musik har fått förmedla evangelium till
många männuiskor. Med finns också den härliga gospelkören Real Life. från västerås.

Marina Bratterud
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Sedan 2002 har Gå ut mission arrangerat en missionskonferens på olika platser i Sverige. Gå ut mission vill
utrusta de troende till tjänst för Jesus, genom undervsining, inspiration och missionsutmaningar. Genom åren har
vi varit på orter som Nyköping, Stockholm, Bergstena,
Munkaskog, Skövde, Katrineholm och Vargön. Den senaste konferansen hölls i Blekinge med församlingarna
i Fågelmara, Jämjö och Vallby. Mötena var välbesökta och
kyrkorna var så gott som fulla. Redan under konferansen
sändes två missionsteam ut på olika uppdrag.
Missa inte årets Equip i Östervåla! För logi kontakta
Gå ut mission 0150 - 662420,
josefin@gautmission.org

Carl-Olov Hultby

Gospelkören Real Life

Stöd missionen!

Nordea bank: Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910

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

TAC K F Ö R D IT T S TÖ D

OM VI INTE GER UPP...
Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.
- Gal.6:9
Kanske känner du till sagan av Jean de la
Fontaine om syrsan som låg och latade sig
igenom hela sommaren med sin fiol och
skrattade åt de hårt arbetande myrorna
som oförtrutet slet på i värmen? När
höstens ruskväder och senare vinterns
snö och kyla kom var det alldeles för sent
för syrsan att hitta
mat och ett bo att
söka skydd i. Myrorna hade det varmt
och torrt inne i sin
stack och kunde äta
av det de skördat
under
sommaren.
När syrsan knackade på hos myrorna
för att få bo där påpekade myrorna att
om de bara hade
fått lite mer hejarop
istället för hån, hade
de välkomnat syrsan
i sin stack!

Kristet missionsarbete och även våra kyrkors församlingsarbete får ibland utstå
liknande hån och smädelser från både den
generella omgivningen men tyvärr också
även i de egna leden. Jag har fått höra
kommentarer som detta: -Vad tjänar det
till att slita så? Om vi inte ens klarar av att
följa upp de nyomvända här hemma, hur
ska ni då klara av det i Afrika eller Asien?
-Ni får vara nöjda med vad som har varit.
Ingen kan frälsa hela världen. Njut nu av
livet och ta vara på er själva…
Men tvärtemot dessa lama ifrågasättanden
av missionsuppdragets prioritet och dignitet så uppmanar många bibelord oss att
bara fortsätta, inte tröttna och att inte ge
upp! Ordet från Galaterbrevet lovar att
om vi fortsätter att göra det som är gott
så ska vi få skörda. Precis som myrorna.
Herren talade till mig den här morgonen
och sa: -Tala till missionens understödjare
om att de inte får tröttna på att göra det
goda arbetet ute i världen genom missionsarbetet. Det är just detta arbete som

leder till den stora och viktiga skörden för
himmelen – där alla folk, alla stammar och
alla språkgrupper får stå tillsammans med
oss. Räddade, befriade, förlåtna, försonade
och helade. Samlade inför lammet och
tronen i en sådan tacksamhet och tillbedjan som vi aldrig fått vara med om här på
jorden.
Så därför - Tröttna inte! Ge inte upp! Låt
på nytt delar av din ekonomi få sås in
denna månad i den eviga skörden – lyft
återigen upp dina händer i förbön och
nedbe Guds beskydd och kraft över missionens evangelister och medarbetare.
De närmaste månaderna ska ytterligare
sju kampanjer genomföras. Bed för församlingsledarna på de olika fälten i världen.
Bed om stor framgång och välsignelse för
missionens understödjare – låt oss heja
på varandra att inte tröttna….för det vi
gör är gott!

SEPTEMBER
5 Tingvoll Frimenighet,
Vågbø, Dag Heggset

Missionsmöten &
undervisa på BiT
Jonas Andersson

6 Løgstør frikirke,
Danmark, Rickard

19 Betel Klæbu
Dag Heggset

9 Missionskyrkan
Södertälje
Rickard Lundgren

7 Huskvarna Pingst
Jonas andersson

21-25 BANGLADESH
Andreas Cucca

9 - 17 BANGLADESH
Dag Heggset

Box 112
641 22 Katrineholm

7 Betel Trondheim
Dag Heggset

29-2/11 GUINEA
Rodhe Hasslinger

12- 16 ASSAM, Indien
Anton Karlsson

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

18-20 Gatekirke/
Straßenkirche- Oberstdorf, Miriam Pettersen

15 Ungdomsmöte
Emåkyrkan Bodafors
Jonas Andersson

info@gautmission.org
www.gautmission.org

18-21 ACE Belfast
Evangelisterna

31 Konferens
“HELHJÄRTAD”,
Missionskyrkan
Linköping
Rickard

BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910
Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: FI53 4055 2920 0887 64

26-27 EFS Växtkraft
Piteå, Rickard Lundgren
OKTOBER
3-5 EQUIP,
ÖSTERVÅLA
KORSKYRKAN

ALLA EVANGELISTER

16-17 Trondheim

NOVEMBER
7 Pionjär 14,
Ryttargårdskyrkan,
Linköping, Rickard
Lundgren
8 EFS Växtkraft
Skellefteå, Rickard
Lundgren

Mvh
Rickard Lundgren, föreståndare
Gå ut mission

KALENDER

23 Oppdal kristne
Senter, Dag Heggset

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄXLAR

www.lbolja.se

www.cgconsulting.se

23-30 Skolevangelisation
Thiland, Rickard
Lundgren
26-30 GUINEA
Jonas Andersson,
Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt
uppdraget?
Maila eller ring för mer information

