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Kära medarbetare! Vi vill få önska 
dig ett riktigt gott välsignat nytt år! 
Under sista kvartalet av  2014 var 
evangelist Daniel Smenes ute på ett 
fantastiskt uppdrag för att nå Kenyas 
sista onådda folkgrupper! Hoppas du 
blir lika inspirerad av att läsa om 

detta som vi är

Efter flera månader med förberedelser 
bar det äntligen iväg till Afrikas Kenya. Där 
möttes jag av den förväntansfulla kontak-
tpersonen som visste lika väl som jag att 
dessa 2,5 månader som låg framför oss 
skulle innehålla himmelska välsignelser för 

dom onådda i Kenya. 

Första området vi reste ut till hette Merille. Jesus 
hade verkligen gått före, för här fick vi nå ut till flera 
helt onådda landsbyar. Vi fick leta upp befolkningens 
landsbyar till fots ute i bushen, eftersom de är no-
mader och flyttar runt. Jesus älskar verkligen dessa 

enkla människor som bor så primitivt. 

Vi samlade folket till möten under ett större träd 
som fick fungera som solskydd. I vissa landsbyar 
kom det nio personer, andra 45 eller 82 person-
er. Det lokala teamet som jag fick resa runt med, 
lärde människorna på varje plats några enkla kristna 
sånger. Sedan satt de med stora ögon och lyssnade 
på budskapet om evig frälsning genom Jesus. Guds 
närvaro var mäktigt påtaglig hela tiden när vi reste 
från väckelsemöte efter väckelsemöte, eller som vi 
sa i Kenya; från väckelseträd till väckelseträd! Över-
tygelsen var stor när det enkla evangeliet om Jesus 

blev förkunnat med passion och inlevelse. 

Vi blåste på för fullt under dessa månader och fick 
nå ut till både Turkana, Samburu och Masai stammar 
i Kenya. Sammanlagt reste vi ut till 30 helt onådda 
landsbyar! Många av dem låg så långt ut i bushen att 
jag flera gånger frågade mig själv om det verkligen 
kunde bo människor där ute?! Men det gjorde det 
och inte en enda av dem är bortglömd av Jesus! Vi 
fick under den här tiden mötas, ansikte mot ansikte, 
med 2375 personer. Så många som 1094 av dem sa 

sitt ja till Guds gåva, Jesus Kristus - Halleluja! 

Jesus bekräftade även Sitt Ord med he-
landen, tecken och under - ja till och 
med kraftgärningar! Vi kunde skriva ner 
297 tillfällen på människor som blivit 
helade. På flera platser där det var tor-
ka svarade Gud på våra böner genom 

att sända regn!!! 

Gud var med oss från första dagen och 
beskyddade oss från rövare, höll oss vid 
god hälsa, gav styrka, mod och kraft att 
kunna ge de BÄSTA nyheterna i uni-
versum till människor som annars ald-
rig skulle fått möjligheten att höra om 

Guds kärlek till dem i Jesus. 

...inte en enda 
av dem är 
bortglömd av 
Jesus

SKATTEFRI

AKTIEUTDELNING!

 Se-

dan 2007 har det varit möjligt att låta 

vinster gjorda på fonder och aktier 

få bli skattefri om de ges till en ideell 

organisation, som t ex Gå ut mission! 

Utnyttja denna möjlighet som Svenska 

staten ger oss att låta besparingar få 

göra en skillnad inför evigheten fram-

för Guds tron i himlen!

Läs mer på sid 2.

Daniel Smenes och de 82!

 ANSIKTE MOT ANSIKTE 2375MED PERSONER



Ett team bestående av två ungdomar från Fræna Pingstför-
samling i Norge och fyra elever från Troens Bevis, Bibel och 
missions Institut var också med under en veckas tid. Dom 
fick verkligen pröva sina vingar ute på fältet och fick leda 
hundratals till Jesus. Flera av dem fick uppleva hur starka he-
landen fullkomligen flöt ut genom deras händer och över i de 
behövande människorna.

Nu pågår uppföljningen i de 30 landsbyarna, genom att man 
håller nya bymöten. Dessa har startas upp successivt efter vår 
genom-blåsning! Gud är god och i varje by har dom nu hittat 
någon som kan läsa och leda byborna i bibelkursen “Det nya 
livet” från Sarons dal. Pastorerna i de närliggande områdena 
ansvarar nu för att stötta och uppmuntra studiegrupperna i 
varje by. Just detta är så spännande och ett viktigt böneämne 
som jag vill förmedla till dig som läser detta brev -  Frukten 
ska bestå i Jesu namn! Jesus säger det så vackert själv i Joh. 
15:16. - Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt 
om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för 
att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Din missionär Daniel Smenes

NY EVANGELIST

AKTIEUTDELNINGEN SKATTEFRITT  
TILL MISSIONEN!

GÖR SÅ HÄR:
1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i februari - 

mars vilken aktieutdelning Du vill donera.

2. Banken har specifik blankett som de hjälper 
Dig att fylla ut.

3. Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen 
påföljande år.”

I nyhetsbrevet har evangelist Daniel 
Smenes från Norge dykt upp några 
gånger under de senaste två åren som 
predikant vid Gå ut missions kampan-
jer. Vi hälsar härmed Daniel hjärtligt 
välkommen in som en av Gå ut mis-
sions förkunnare och vädjar om för-
böner för Daniel av nyhetsbrevets 
läsare!

Vem är du?
Jag är 27 år och bor i Kristiansund i mellersta 
Norge. Min utbildning har jag inom oljebor-
rningsteknik och har arbetat med det i flera 
år, men är nu anställd som evangelist i Pingst-
församlingen på orten Fræna. 

Hur blev du en evangelist?
Jag var 16 år då jag tog emot Jesus som min 
frälsare och Herre! Och sedan dess har jag 
haft en stark brand i hjärtat att få berätta 
om Jesus för ALLA. Han som förlät mig, och 

befriade mig från MIG! Allt eftersom jag såg 
mer av Jesus i Hans Ord och kände Hans 
närvaro i mitt liv, så har törsten efter att få 
tjäna Honom ökat. Så jag har gått ett år på 
bibelskolan Levende Ord i Bergen, varit med 
fyra år i organisationen Jesus Revolution, och 
har även tagit tredje året på Troens Bevis Bi-
bel och Missionsinstitut.

Hur ledde Gud dig till kampanjer i ut-
landet?
Det startade med att jag reste ut 2005 på 
sommarteam från Levande Ord i Bergen. Se-
dan har dörrarna öppnat sig mer och mer att 
få leva ut Jesus-livet genom att få förkunna 
evangeliet över olika landsgränser. Under 
åren i Jesus Revolution fick jag mycket god 
undervisning och utmaningar. 

Jag  har nog arbetat med evangelisation i de
flesta av Europas nationer. Evangeliet har 

jag predikat genom musikkonserter i lokala 
församlingar, på gatan, biografer, fängelser 
och diverse konsertsalar. Starka Gudsmöten 

har gjort att just de onådda ligger på mitt  
hjärta. De sista åren har jag därför rest med 
Gå ut mission på flera kampanjer i Thailand, 
Guinea, Indien och nu i norra Kenya. För mig 
är det en fantastisk välsignelse att nu få stå 
tillsammans med de andra eldsjälarna i Gå 
ut mission som också brinner för Jesus och 
för att utbreda Hans rike. Man behöver slipas 
och styrkas av andra som har samma längtan 
i hjärtat.

VÄLKOMMEN!

NY EVANGELIST

DANIEL SMENES

                 Kvinna blir helad.

                Undervisning under “väckelseträdet”

                Pastorer på besök.



Stöd missionen! 
Swish: 123 412 30 89, Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910

ISRAEL

I oktober fick jag förmånen att tillbringa 12 
dagar i löfteslandet Israel. Den norske evan-
gelisten Ole Kristian Iglebekk och hans hustru 
Inger Marie (som är erfarna Israelguider) ar-
rangerade en fantastisk gruppresa där jag fick 
besöka platser som gjorde starka intryck på 
mig.

I Joppe, strax vid Tel-Aviv, kände jag hur Her-
ren verkligen är en missionens Gud. Där 
seglade den sura evangelisten Jona en gång 
bort från Gud och uppdraget. Jona omvände 
sig dock i valfiskens buk och fick sedan se hur 
hela Nineve, jordens då största stad, omvände 
sig i bön till Israels Gud! I samma Joppe fick 
även Petrus några hundra år senare sitt livs 
seglats, när Gud genom en syn bad honom 
börja evangelisera alla oss andra, hedningarna.

På Golans höjder kunde vi se in i Syrien där 
terroristorganisationen IS bombade på för 
fullt. Bibelordet med löftet om att “den som 
välsignar Israel ska vara välsignad” fick dju-
pare innebörd och konkret uppfyllelse när 
den svenske guiden visade oss en helt annan 
sida än vad västerländsk media gör. Skadade 
syriska soldater och civila ges faktiskt gratis 
sjukvård i Israel, eftersom Syrien bekämpar 
IS, en gemensam fiende. Jordanien som inte 
längre bråkar med Israel, välsignas helt enligt 
Guds löfte enormt tillbaka med miljarder liter 
vatten från Jordan, dygnet runt, som pumpas 
in i hela Jordaniens lönsamma dadel- och 
apelsinindustri. 

Gud har lovat Israel sitt landområde. FN be-

jakade och tilldelade Israel detta i 1948. Men 
Gud har också lovat Israel att om de låter 
främlingen få bo i landet ska de få ha fred på 
alla kanter. Det finns många exempel på hur Is-
rael eftersträvar detta, men när främlingen blir 
till en fiende mitt ibland dem ger man ingen 
pardon. När vi var i Jerusalem körde plötsligt 
en arab med sin bil i full fart in i en folksamling 
och dödade spädbarn och vuxna. Israel häm-
nades rejält dagen efter och får inte uppleva 
löftet om fred på alla sina kanter.

Det var med bävan jag blickade ut över Har-
mageddonslätten och visste att här ska alla 
världens krigsmakter misslyckas när de en dag, 
ganska snart, vänder sig i raseri mot Guds Is-
rael. Romarbrevet kapitel 11 slår fast att Gud 
inte alls har förskjutit Israel utan att alla Hans 
löften ska fullbordas, och att vi hedningar - 
de inympade vildgrenarna i trädet - inte ska 

förhäva oss. Det känns viktigt att i ödmjukhet 
erkänna den heliga roten som både vi och Is-
rael får springa upp ur. 
Dock finns inte frälsning för någon enda en-
skild människa på vår jord om inte denne 
först tar emot Jesus Kristus som Guds son. 
Det kände jag i min ande när en judisk rabbin i 
Jerusalems gytter plötsligt kom spontant fram, 
la sin hand på mitt huvud och började välsigna 
mig. Han ber till samme Gud, men han kom-
mer inte hem till Honom om han inte först 
finner Jesu - för där finns löftet om frälsning! 
Och utifrån den övertygelsen var det en mäk-
tig triumf att stå på oljeberget utanför Israel 
och se upp i skyn och veta: -Här har min Kung, 
min Herre och frälsare lovat att Han ska landa 
med sådan kraft att hela berget klyvs i två bi-
tar, och göra slut på Satan, demonerna, sjukdo-
men, fattigdomen, orättvisorna - Halleluja!

Löftena gavs åt Abraham 
                             och hans avkomma!

av Rickard Lundgren

 

Rickard 
Lundgren i 
Getsemane 
trädgård.

forts...



 

TACK FÖR DITT STÖD!

Att sedan få besöka Gordons Golgata, död-
skalleberget där Jesus korsfästes, som också 
är Moriaberget där Abraham inte behövde of-
fra sin son Isak för Gud lovade istället att of-
fra sin egen son på samma kulle - ja, är man en 
troende så är det helt obeskrivligt vilken tack-
samhet som väller fram! Jag la min hand på det 
berg där Jesu frälsande, helande och befriande 
blod har runnit för min, din och allas skull - vilka 
handgripliga goda nyheter vi har att predika! 
Min hand har vilat på det berg där Guds lamms 
offerblod rann! Och det här får vi 10 evange-
lister i Gå ut mission vecka efter vecka predika 
för små nomadstammar, i världens  storstäder 
eller i våra små bortglömda nordiska samhällen.

Jag stod på ängen i Betlehem, som är praktiskt 
taget den enda äng i hela området, där herdarna 
sedan Kung Davids tid har samlat sina hjordar 
innan de drar upp till Jerusalem med dem till 
försäljning. Jag visste att jag befann mig på en 
av de få platser på jorden där det bokstavligt 
blivit ett hål rakt in i den mycket större och 
så mycket mer verkliga, andliga världen. Jag 
blev tårögd inför den svindlande tanken att en 
dag får också vi möta alla dessa miljontals äng-
lar, keruber, serafer, de heliga och framför allt 
Honom Själv som sitter på tronen; lejonet av 
Juda, Fridsfursten, Davids rotskott, den utlovade 
Messias - Jesus Kristus! Då blir mission plötsligt 
VÄLDIGT viktigt! Jag såg upp och sa till Herren: 
-Hela mitt liv. Så länge jag kan andas, lovar jag att 
berätta om hur underbar Du är för dem som 
inte vet om det! 

När jag sedan gick in i Getsemane och satte mig 
med ryggen mot ett 1000 år gammalt fikonträd 
och tänkte på att det trädets “förälder” kan my-
cket möjligt ha varit ett träd som Jesus gråtande 
lutade sig emot när han blev till ett med all vår 
synd, all vår missgärning och sjukdom. Då bör-
jade jag tacka Gud för min familj som alla har 
tagit emot förlåtelsen för sina synder. Jag bad 
och välsignade mina barn och min hustru Karin. 

Lite visste jag då hur väl dessa böner be-
hövdes 1,5 månad senare. Då lades Karin in på 
Nyköpings lasarett för att operera bort sin in-
flammerade galla. Det gick fel i operationen och 
sedan slutet av november har hon varit mycket 
allvarligt sjuk och inlagd på intensiv sjukvård. I 
december förflyttades hon till Karolinska Uni-
versitetssjukhuset i Huddinge och ligger där 
fortfarande. Karin har fått gå igenom fruktans-
värda smärtor och 

mycket kritiska situationer med blodproppar, 
kallbrand, andnöd och hjärtstillestånd. Veckor 
läggs till veckor i en till synes tröstlös öken-
vandring utan slut för både henne och familjen. 
Men Karin har lika stor del i de starka löften 
om liv, som Israel har! Både det eviga livet, men 
också ett liv här och nu, med en plan och ett 
syfte uttänkt av Herren själv. 

Denna första månad på det nya året vill vi där-
för lägga fram Karin som ett böneämne. Utan 
henne hade inte Gå ut mission funnits. Djävu-
len vill slå modet ur oss och få oss att tro att 
bönerna inte hjälper, men det gör de! Och det 
gör också din ekonomiska gåva till missionen 
- den kommer slå knock out på den onde och 
skapa fantastiska möjligheter att gå ut med 
evangelium till de onådda!

Mvh Rickard Lundgren 

Rickard vid Golgata.

Synas med företagets logotyp och stöd samti-
digt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Box 112
641 22 Katrineholm
telefon: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

Ge din gåva via: 

Postgiro 13 92 21-6

Bankgiro 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

JANUARI

23-25 BULGARIEN        
Andreas Cucca

FEBRUARI

1 Risvedens Missionshus Anton 
Karlsson

12 Hagebykyrkan Norrköping 
Andreas Cucca

15 Salemkyrkan Vargön Andreas 
Cucca 

20-21 Ung Missionär Helg 
Borås Kristna Center,  Anton, 
Rodhe, Andreas, Lina

22 Borås Kristna Center, 
Andreas Cucca

MARS

2-8 BANGLADESH,
Jonas Andersson

15 Nässjö Pingstkyrka
Jonas Anderssom

21 GUM:s årsmöte i Linköping  

29 Mars Pingstkyrkan Taberg 
Andreas Cucca

31 Alfakurs, Missonskyrkan 
Nässjö, Jonas Andersson

KALENDER


