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EN SAGA

Markägaren till världens 
största äppelodling var så 
lycklig när han såg ut över sin 
enormt stora sluttning. Hektar 
efter hektar av äppelträd. 
Trädens grenar dignade under 
vikten av massor stora fina 
äpplen. Han anställde därför 
hela 1000  äppelplockare och 
gav dem befallningen: -Gå ut i 
hela sluttningen och bärga in åt 
mig all skörden som har mognat 
- jag kommer snart tillbaka! 
Plockarna möttes glada upp 
dagen efter för att organisera 
sig. Då visade det sig att väldigt 
många av äppelplockarna 
hellre ville ägna sig åt att bygga 
ett stort, modernt jättefint 
lagerhus för skördade äpplen, 
även om de också mycket väl 
var kapabla att plocka äpplen. 
Andra anmälde att de hellre 
än att plocka äpplen ville sköta 
transporten av äpplena till lagerhuset och 
andra ville ta hand om den viktiga servicen 
av fordonen. Ytterliggare andra ansåg att 
de behövdes en hel del äppelgranskare 
för att säkra kvalitén när så många äpplen 
skulle skördas. Några äppelplockare 
menade rentav att de hade en kallelse till 
att sköta administrationen och ekonomin. 
Hela 900 arbetare blev det till slut som 
nu skulle sköta allt runtomkring själva 
äppelplockandet. Bara 100 av arbetarna 
lämnade lagerhuset för att plocka äpplen 
på den stora sluttningen.        

93 av plockarna gick till de närmaste 
träden runt lagerhuset och började plocka 
rent dem om och om igen. När träden till 
slut var tomma på frukt blev de sysslolösa 
och började istället utveckla bättre stegar 
och bättre äppelkorgar. Bättre äppellådor 
och snyggare loggor på lådorna. Sen 
ordnade de även dyra kurser för unga 
blivande äppelplockare så att de också en 
gång skulle kunna plocka på de närmaste 
träden. De började även hålla stora galor 
och konferenser där de kunde samla in 
mer pengar för ett ännu större och lyxigare 
lagerhus, nya packningsmaskiner och mod

ernare transportfordon. För att inte tala 
om “apple datorer” till administrationen...

Bara sju av de 93 äppelplockarna lyfte 
blicken och såg ut över hela den gigantiska 
skörden på sluttningen. När de såg alla träd 
fylldes deras hjärtan med stor bävan; hur 
skulle all denna skörd kunna bärgas!? En 
stark nöd kom över dem. Alla träden skulle 
ju skördas! Även de träden längst ner på 
sluttningen och som var jobbigast att nå. Så 
de sprang så fort benen bar dem nedför 
hela den långa sluttningen och spred sedan 
ut sig åt var sitt håll.  Febrilt började att 
plocka äpplen. Men skörden var dem allt 
för övermäktig. De hann inte med. Överallt 
började äpplen att falla till marken och 
ruttna. Skadedjur började äta av fallfrukten. 

Helt förtvivlade önskade äppel-
plockarna  innerligt att alla äppel-
ingeniörer och äppeladministratörer 
som satt och utvecklade nya effektiva 
transportband i lagerhuset, istället skulle 
komma springande nerför sluttningen för 
att hjälpa till med denna 100 gånger större 
skörden än den uppe vid lagerhuset. För 
nu höll skörden  faktiskt på att gå förlorad. 

Men uppe vid lagerhuset 
hadde en ny situation infunnit 
sig. Arbetarna hade fått slut 
på ideér när det gällde att 
uppfinna nya metoder och 
utrustning. Och inga mogna 
äpplen fanns det. Så de började 
istället renovera om sina egna 
fina hus för dyra pengar. De 
började också bli allt mer 
noga med att hela tiden ha 
moderna och tidsriktiga kläder 
och nya bilar. Äta godare och 
dyrare mat. Därför behövde 
de nu också högre lön. När 
de sju äppelplockarna nerifrån 
sluttningen till slut beslöt sig 
för att gå upp till lagerhuset, 
för att be om hjälp blev det 
en riktig kulturkrock! De 
andra 993 arbetarna upplevde 
de sju plockarna arroganta 
som kommer upp efter att ha 
varit borta så länge och klagar 
över deras prioriteringar.  

Och deras märkliga prat om att skörden 
går förlorad. kändes som nonsens. Någon 
tacksamhet kunde de väl ändå visa över 
allt slit som de andra haft med lagerhuset, 
administrationen och kurserna? De 
skrattade även bakom ryggen på de sju när 
de såg deras omoderna kläder och mycket 
begagnade bilar.  För att inte tala om 
deras ständiga citerande av vad som stod 
om skörden i äppelplockarnas handbok...

De sju plockarna från de övermäktiga 
skördefälten blev om möjligt ännu 
mer förskräckta när de såg hur des-
illusionerade och ytliga plockarna uppe 
vid lagerhuset hade börjat bli. Och även 
om de sju försökte intala varandra om att 
“ett äpple är alltid ett äpple”, oavsätt var 
på sluttningen det är plockat...så klarade de 
inte vifta bort den hårresande synen som 
etsat sig fast i deras inre av de enorma 
vidderna i de bortre områdena med 
tusentals oplockade träd. Missförstådda, 
frustrerade och ensamma gick de 
modfällda tillbaka till skörden.  De ville 
iallafall inte stå med händerna i byxfickorna 
om markägaren kommer tillbaka. 
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ÄPPELPLOCKARNA!
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En tid senare kom plötsligt helt oväntat 
markägaren tillbaka till sin fruktodling. De 
900 visade honom med stolthet och glädje 
de förbättrade stegarna, äppellådorna och 
det fantastiska lagerhuset. De andra 93 
visade hur det inte fanns ett enda moget 
äpple kvar att plocka på träden närmast 
lagerhuset. Men de sju sista plockarna sa 
inte så mycket. De var mera knäckta än 
stolta för de visste hur hemskt mycket 
frukt som gått förlorad. När de slog ner 
blicken på deras skor var de helt kladdiga 
av all sönder-trampad övermogen frukt. 
Markägaren såg också sorgsen ut. Han var 
inte imponerad över skrytet. När hans 
blick vandrade över de hundratals orörda 
fruktträden med förlorad frukt längre 
ut på sluttningen började en tår 
att rinna nedför Hans kind...Slut

Den som är uppdaterad på hur 
det förhåller sig procentuellt med  
kyrkornas utsända missionärer, 
ser ganska fort att sagan om 
äppelplockarna beskriver faktiskt 
situationen 2015. Varför skriver 
jag då denna hälsning till dig som 
redan är med och stödjer Gå ut 
missions arbete ekonomiskt? Du 
som ber för arbetet och sänder 
ut oss som dina missionärer till 
den onådda delen av sluttningen? 
Jo, jag vill bekräfta den passionen 
i ditt hjärta som gör att du står 
med oss i Gå ut mission. Din 
iver och din nöd för att världens 
onådda folk ska få höra om 
Jesus, är så rätt! Kanske den 
här artikeln också förhoppningsvis kan 
ge dig lite mer eldslåga i din passion.

Kyrkoledaren James Diehl sa för 
18 år sedan: “-När allt kommer omkring 
så är det bara så att; förlorar vi vår 
passion, då förlorar vi vår tids kristenhet”. 
Om vi kokar ner alla människor, religioner 
och ekonomi till bara en liten trevlig by 
på landet med endast 100 invånare. Då 
kommer 20 av byborna ha vit hudfärg 
och 80 vara färgade. 60 av byborna 
kommer vara asiater, 15 av dem nord och 
sydamerikaner. 13 afrikaner och bara 12 
européer. Inget direkt uppseende väckande 
med den statistiken. Men däremot att 20 
av byborna sitter på hela 90% av byns 
totala rikedomar, medan 13 andra bybor 
svälter och är helt undernärda...det är 
skrämmande! De 20 som är stenrika kunde 
lätt hjälpa de 13! Att sedan 17 av byborna 
inte ens har fått lära sig att läsa är direkt 

pinsamt. Men det mest katastrofala är ju att 
67 bybor inte har tagit emot Jesus Kristus.
Jesus befallde som den Herre Han är att 
VI skulle gå ut till hela skapelsen och göra 
alla folk till Hans lärjungar. Men hitintills 
har vi på otroliga 2000 år bara lyckats med 
ungefär en tredjedel av jordens befolkning. 
Uppenbarligen är detta att missionera 
världen mycket problematiskt?! Problemet 
är inte brist på pengar eller att det råder 
krig. Problemet är inte att det härjar 
epidemier. Att Islam växer eller att kristna 
förföljs...Nej, problemet är en akut brist 
på passion. Vi brinner inte för mission. 
Vi vet bara att vi borde syssla med det.

Lexikonets förklaring för ordet 

Passion; är En lidelse och en kärlek, så stark 
och mäktig att den leder till lidande och 
död. Bara 10 % av all kristenhets pengar 
används idag till mission utanför det egna 
landet, och endast futtiga 1% går till att 
dela evangelium bland de helt onådda 
folkgrupperna. Alla de andra pengarna 
använder vi på oss själva. Detta beror 
inte på bristande undervisning eller 
information. Det som saknas är en så 
passionerad, brinnande, stark och mäktig 
kärlek till Jesus att vi till och med är redo 
att lida och dö för Honom. Var och en! 
Vårt problem är inte dåliga eller otydliga 
målsättningar. Det är inget fel på metoderna 
och tillvägagångssätten utan på passionen. 

Varför dog passionen för att dela det heliga 
budskapet från Gud med människor? 
Hur kunde det ske att kärleken till Jesus 
svalnade, Han som räddat oss från att gå 
förlorade? Jesus ger en direkt förklaring 

på denna fråga till fariséen Simon när en 
mycket passionerad kvinna kommer in 
i hans hus och smörjer Jesu fötter med  
dyr balsam; -Simon, den som fått litet 
förlåtet älskar lite. Men den som fått 
mycket förlåtet, ÄLSKAR MYCKET! Lever 
man i en ödmjuk medvetenhet att allt är 
bara av nåd och hur totalt förlorad man 
är utan Jesus, då ber man både Gud och 
människor om förlåtelse när man syndar. 
För syndar gör vi. När bad du sist Gud 
och människor om förlåtelse? 
 
En annan orsak som effektivt gjort slut 
på passionen de senaste 50 åren är en 
förledande strategi som jag tror den onde 
använder. Den går ut på att när det är dags 

för evangelisation eller mission, så 
blir hela tiden majoriteten av oss 
kristna förledda att engagera oss 
i detaljerna runtomkring själva 
själavinnandet. Jag glömmer aldrig 
den stora evangelisationshelgen 
som 6 kyrkor kallade mig till. I 
kyrksalen var vi 10 personer som 
förberedde oss inför att gå ut på 
stan och berätta om Jesus. Vilket 
var själva poängen med varför 
vi hade helgen. Men på estraden 
stod 12 ungdomar med alla sina 
musikinstrument och micar för att 
leda oss andra 10 i lovsång. I köket 
stod ytterliggare 20 personer 
som var serveringspersonalen 
med armarna i kors och pratade 
om varför så få hade kommit 
när de bryggt så mycket kaffe.   

Om man därtill lägger till städgruppen 
som varit där på morgonen, ljudkillarna 
vid mixerbordet som riggat och ordnat 
med powerpoint, och för att inte tala om 
alla de 6 olika kyrkornas styrelser som 
några månader innan suttit i långa samtal 
och beslutat om hela satsningen - så 
blev antalet av dem som engagerade sig 
i allt annat än själva uppgiften nästan 100 
personer!!! Känns detta igen? 
Tidigare sa jag vid sådana här situatuioner till 
mig själv, för att dämpa min egen frustration...
”-ja, ja vi har ju olika gåvor...alla kan ju inte 
evangelisera och vi får vara tacksamma att 
någon sköter det praktiska!” Men efter 
27 års evangeliserande med Nordens 
församlingar skulle jag vara mer tacksam 
om vi inte fikade och sjöng så mycket 
när det ska gå på bekostnad av att lyda 
Jesu order GÅ UT OCH MISSIONERA! 
Nu har jag blivit såpass vuxen och förstått 
att det egentligen inte handlar om olika 

PASSI0N 

Låt passionen flamma upp igen



Stöd missionen! 
PG 13 92 21 - 6, BG 5831-6910, Swish: 123 412 30 89, 
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PI0NJÄRER 

-Oh nej...!
Står det fel adress på ditt/ert nyhetsbrev?
Eller vet du någon som får fel adress, eller inte längre alls får nyhetsbrevet?
Snälla - vi behöver hjälp med att korrigera fel i vårt adressregister, och vore så tacksamma om vi kan få veta 
detta på...

e-post: info@gautmission.org             mobil: 070-23 55 098

gåvor, utan om att man har blivit förledd. Vi 
blir helt desillusionerad när vi inte själva får 
vara med och föra människor till tro. Vem 
vill jobba på en fabrik med bara snack och 
ingen verkstad?! Kärleken till Jesus svalnar 
när vi hela tiden hoppas att andra än oss 
själva ska lyda Hans missionsbefallning. 
Passionen dör helt enkelt ut. 

-Det har jag emot dig, säger Jesus i 
Uppenbarelseboken, -att du övergett 
den första kärleken... din passion.
MEN pris ske Gud som har gett oss 
alla den samma Helige Ande genom vår 
tro på Jesus. Han gör oss passionerade 
om vi bara vill be Honom om det! Och 
vi har alla fått samma nådegåvor till att 

evangeliserar världens människor med. 
Vi har alla fått den samma heliga eldslåga 
över våra huvuden som fanns över Petrus 
och Johannes. -Låt den flamma upp igen, 
säger  Guds Ord till oss i 2 Tim 2:6 !

Guds rika välsignelse! 
/Rickard Lundgren

INSPIRERADE PIONJÄRER!
I år har vi två elever på Pionjärlin-
jen som vi driver tillsammans med 
Team med uppdrag i Aneby. Niklas 
Karlsson från Vrigstad och Isabella 
Brynhildson från Ringarum är två 
mycket motiverade och inspirerade 
personer. Niklas har sin bas i för-
samlingsplanteringen i Hagebykyr-
kan , Norrköping. Isabella är i för-
samlingsplanteringen Lifechurch i 
Söderköping. 

Redan under sina första veckor har 
de fått kontakt med nya människor 
och både fått be titll helande med 

och vittnat för dem! Under Pion-
järåret samlar linjeledaren Bosse 
Carlsson dem till undervisning och 
samtal varje tisdag. Där får de även 
möta andra bibellärare från Gå ut 
missions nätverk av predikanter. 

Eleverna kommer även senare un-
der läsåret att följa med på kampan-
jresor till Afrika och Asien, där de 
får predika, be för sjuka och på alla 
sätt uppleva ett livsförvandlande år...
var nu med och bed för Isabella och 
Niklas år som pionjärer!



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

Det började redan 2010. 
Jag satt som vanligt och 
tittade på min världskarta. 
Då plötsligt staten Assam 
i nordöstra Indien, liksom 
lyste till lite extra mot mig! 
Jag hade inte hört talas om 
den, och ännu mindre varit 
där. Assams gränser låg så 
strategiskt till eftersom de 
berör alla de andra staterna 
i norra Indien. Men även 
gränsar till riktigt onådda 
länder som Bhutan och 
Bangladesh. Jag var såld! 
Assam har 35 miljoner 
invånare fördelade på 300 
stammar som tyvärr ligger 
i konflikt med varandra. 
Religionen är hinduism. 
Därefter följer Islam och 
animistiska religioner. Under 3% 
av befolkningen kallas kristna,
men få av dem är aktiva troende.

När detta hände bodde vi som familj i 
Thailand och när jag berättade för en 
filippinsk missionär, Sonny Largado om 
Assam, utbrast han: “Assam behöver er, jag 
har en bra kontaktperson där inne. Ska jag 
ordna så att ni kan träffas?” Jag svarade ja 
på utmaningen och reste tillsammans med 
två andra norrmän upp till Assam. Vi skulle 
testa med en förutsättningslös kampanj 
med den här kontakten som hette Salnang. 

Både kemi, vision och genomförandet av 
kampanjen stämde väldigt bra. Tusentals 
sökte frälsning och vi kom överens om 
att sätta igång en långsiktig strategi och 
hålla en kampanj i alla Assams 25 distrikt. 
Församlingsplantering och ledarträning på 
varje plats likaså. Uppföljningsmaterialet 
från Sarons dal, korrespondanskursen “Det 
nya livet” översattes till det assamesiska 
språket och används sedan dess flitigt. Nu 
har 13 kampanjer genomförts i 13 distrikt 
och ! Gå ut mission underhåller idag ett 
kampanj team på 6 evangelister som 

arbetar med uppföljningsarbetet. 
Detta är personer som sedan 
långt tidigare förkunnade 
evangeliet i byar och 
bergsområden. Redan då 
planterade de församlingar 
utan ersättning och inspirerade 
de troende i etablerade 
församlingar. Det var tufft 
för dem att kämpa för sitt 
livsuppehälle. Så ta emot deras 
tack för att ni stödjer dem!

Nu ska vi hålla kampanj nr 14! 
Den genomförs i den östra 
delen av Assam i distriktet 
Dibrugarh. Här finns det nästan 
inga församlingar. Dom som 

finns har mellan 10 och 20 
medlemmar. Här talar vi alltså om 
att nå onådda byar! Just nu är vårt 

lokala team i Assam igång med att arrangera 
bönemöten, mobilisera kristna som kan 
tänka sig att flytta till kampanjområdena 
så att församlingsplanteringar kan gå igång 
direkt efter kampanjerna. Dom får uppleva 
mycket motstånd från lokala fanatiska 
och religiösa människor, samt även från 
myndigheterna. Be till Gud för Salnang, 
Babulal, Akon, Khamal, Rubkor och Micca. 
Be också för mig och teamet som reser till 
Assam i november. 

Din missionär 
 Dag T Heggset
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OKTOBER
27-31 KAMPANJ BANGLADESH

28-1 KAMPANJ GUINEA 
Oury Sow & Samuel Yaldia

NOVEMBER
1 Filadelfia Nyköping
Rickard Lundgren

5-8 KAMPANJ ASSAM, Dag Heggset

15 Pingstkyrkan Nässjö
Anton Karlsson

22 - 30 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-30 KAMPANJ THAILAND  An-
dreas & Lina Cucca

13 Allians Sävsjö - Jonas Andersson

14-15 Nov EFS Töllsjö 
Rickard Lundgren

DECEMBER
4-6 Pingstkyrkan Ulricehamn
Jonas Andersson

6 Fræna Pinsemenighet 11.00
   Norvestkirka, Kristiansund 17.00
   Dag Heggset

11 Pingstkyrkan Huskvarna
Jonas Andersson

11-13 Kaufbeuren Tyskland 
Rickard Lundgren

17 Teamträningsskolan, Värnamo
Jonas Andersson

31 UNITE, Jönköping

KALENDER

NU KOMMER KAMPANJ NR 14!


