
...så att mitt hus blir fullt!
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Kära medarbetare! I slutet av 
juli åkte Anton Karlsson med ett 
gäng ungdomar till Bulgarien för 
att sprida det glada budskapet.  
Anton och några deltagare 
berättar om resan. 

Vi kom till ett mycket varmt Bulgarien. 
Värmen gjorde det inte lättare för 
oss att sova och vi var alla rätt slitna 
redan första dagen på plats. Men trots 
trötthet och dylikt borde det vara 
fysiskt sett omöjligt att kunna somna 
till när det är gudstjänst i Pazardzhik. 
I den lilla församlingen som vi 
samarbetade med och som på alla 
sätt fick oss att känna oss välkomna 
och omhändertagna, var det fullt ös 
när det var lovsångsdags. Och med 

det menar jag hög volym. Klarinetten, 
fiolen, trummorna, gitarren, basen 
och mikrofonerna var inställda på 
volymen ”ÖRONBEDÖVANDE!”. 
Man kunde nästan inbilla sig att jorden 
skakade och fönsterrutorna skälvde. 
Anledningen till det höga ljudet är 
att man ville att det skulle höras ut 
på gatorna och in i hemmen hos de 
turkiska människorna i området. 
Turkarna som är en av världens 
största onådda folkgrupper, de måste 
få höra om Jesus. Och det var ju just 
för att vi delar samma längtan som vi 
hade kommit dit. 

Jag hade en underbar vecka 
tillsammans med mina turk-
missionärer från Katrineholm och 

Öckerö-öarna. Vi gjorde outreach i 
stort sett varje dag i olika turkiska 
och romska byar. Själv predikade jag 
första kvällen i vår hemförsamling, 
sen fick jag inte predika mer. Det 
gjorde era ungdomar. Vi hade med oss 
Violetta som tolk. Hon är dotter till 
pastorn i församlingen, men bosatt 
i Jönköping. Med lyxen att kunna 
tala på svenska var ungdomarna inte 
sena med att anta utmaningarna. De 
spelade ett fantastiskt drama om 
vad Jesus gjorde på korset. Jag ryste 
och bävade varenda gång då dramat 
gestaltar punkten där Jesus rycker 
in, tar på sig människans skuld och 
utplånar den. Dramat berörde och 
resulterade i dundrande applåder vart 
vi än kom. 
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Ungdomarna bidrog också med 
vittnesbörd av olika slag och skötte 
även förkunnelsen. Fyra av ungdomar-
na gjorde sina första predikningar 
någonsin. På en gata, eller ett torg mitt 
bland människor från en av världens 
större onådda folkgrupper. Helt rätt 
plats! Människor kom till tro. Andra 
blev helade. Jag njöt.  

Så här rapporterar Hanna Lundgren  
från ett av våra möten:

”En kvinna som vi bad för fick en 
bild under tiden om hur hela himlen 
öppnade upp sig och ett stort ljus 
lyste över hela teamet när vi stod på 
gatan och två änglar uppenbarade sig 
över oss. Vilken nåd! Att hon kunde 
förklara för oss genom den bilden 
att vi var i Guds händer, bönerna är 
i Jesu namn och att han tar hand om   
oss.”

Anton Karlsson som brinner för att 
unga ska få missionera!

Några från teamet leder lovsång och 
William Rytterström predikar. 

ung missionär 

“...Kvinnan fick kraft 
att gå på egna ben. Detta 
berörde folket i byn men 

också oss i teamet. Det 
var en fantastisk up-

plevelse!”

H a n n a  b e r ä t t a r

Simon  Lundgren förkunnar det glada 
budskapet. a
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Teamet med kvinnan som fick en bild och 
under spelar dem upp ett drama om Guds 
kärlek.

“...hon kunde förklara för 
oss genom den bilden att vi 
var i Guds händer, bönerna 
är i Jesu namn och att han tar 
hand om oss.”

Anton Karlsson
A n t o n  K a r l s s o n

David och Ellen berättar om ett annat möte:

”Där vittnade Joel om hur Gud kan hjälpa en i svåra situationer. 
Många människor berördes av dramat. Emma körde en warm-
up inför Hannas predikan om evangelium, att Jesus dog för oss 
människor. Efter predikan fick vi återigen förmånen att be för 
alla sjuka i byn. En person tog emot Jesus medans folk blev he-
lade, bland annat en äldre kvinna med problem att röra sig och 
som inte kunde gå. Kvinnan fick kraft att gå på egna ben. Detta 
berörde folket i byn men också oss i teamet. Det var en fantas-
tisk upplevelse!”

Ja historier från denna augusti-vecka finns det gott om. Tänk att 
Gud har lagt ner så mycket fantastiskt i dessa unga människor, 
som jag hämtade upp vid färjan den där kvällen innan vi skulle 
åka. Guds planer för var och en av dem är så mycket större än jag 
med all tankemöda ens kan försöka ana, begripa eller förstå, utan 
att det luktar bränt. Strax innan vi skulle gå och lägga oss den 
kvällen innan hela karusellen skulle dra igång började allt plötsligt 
skaka. Det var som en stor lastbil eller ett tåg körde i full fart 
precis utanför fönstret. Jag kan ju påpeka att vi inte har några tåg 
på ön Hönö, i Göteborgs norra skärgård. Vi sprang ut på gatan 
för att se om vi såg något. Kanske det var någon tankspridd själ 
som råkade fyra av nyårsraketerna ett halvår för tidigt, tänkte vi. 
Men det syntes ingenting. Detta halvminut-långa jordskalv blev 
startsignalen på en underbar vecka i Bulgarien där vingar prö-
vades, steg togs i tro, människor kom till tro, andra blev helade 
och ungdomar från Sverige fick vara hammare, såg, vattenpass 
och andra finurliga verktyg i Guds stora hantverkarhänder.



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

Jesus satt vid tempelkistan och såg hur 
folk lade pengar i den. Många rika gav 
stora summor, men de stora summorna 
tycktes inte imponera på Jesus. Men 
så kom en fattig änka och lade i två 
kopparslantar. Då hajar Jesus till och 
säger till sina lärjungar att den där änkan 
har lagt mer än alla de andra. De andra 
hade gett av sitt överflöd. Men änkan, 
hon gav allt.

Jag har nu fått vara en del av Gå 
ut mission i 6 år.  Jag började som 
PIONJÄR-elev och blev därefter 
medarbetare i organisationen. Sedan 
har jag fått den stora förmånen att 
bli bekräftad som evangelist och 
bli utsänd till onådda folkgrupper 
runt om i världen. Det är fantastiskt 
att tillsammans med dig, få vara 
Jesus händer och fötter. Var och 
en hugger vi i från varsitt håll, vare 
sig vi är predikanter, förebedjare 
eller givare, inhemska medarbetare, 

församlingsplanterare, administratör 
eller skogshuggare. Historia skrivs 
där vi tillsammans går fram med 
evangeliets budskap. Vi rullar snöbollar 
nerför pulkabackar, som bara växer 
och växer tills de inte längre går att 
stoppa. Eller om du mer gillar bilden 
av att när väl ett chips är taget, finns 
det ingen hejd förrän hela påsen är 
tom! 

Nu är min blick på Assam. Där 
behöver man väldigt mycket Jesus. Det 
är ett av Indiens allra mest onådda 
områden. I början på oktober åker 

jag dit tillsammans med ett team från 
Sverige för att förkunna världens bästa 
nyheter; Jesus Kristus. I nuläget saknas 
dessvärre väldigt mycket pengar för 
att kunna ro denna kampanj i hamn. 
Du kanske inte tycker att du har 
mycket att komma med. Men det 
som kommer göra skillnad i det stora 
hela är inte hur mycket pengar eller 
resurser vi har. Det är var vi har våra 
hjärtan. I Jesus ögon var änkan den 
som gav mest. Är vi beredda att ge mer 
än överflödet, mer än marginalerna. Så 
att det kanske till och med svider lite? 
Inte för mig, inte för Gå ut mission. 
Utan för Jesus och varenda människa i 
Assam som han längtar efter! Var med 
igen och hugg i! 

Din missionär
Anton Karlsson
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OKTOBER

2-4 Ekumenisk kampanj Kristine-
hamn - Rickard Lundgren

3-4 Missionskyrkan Jonsered - Jonas 
Andersson

8-11 KAMPANJ ASSAM - Anton 
Karlsson

7-14 ISRAEL - Jonas
17-18 Ekumenisk kampanj Älvsbyn - 
Rickard Lundgren

27-31 KAMPANJ BANGLADESH

28-1 KAMPANJ GUINEA - Oury 
Sow & Samuel Yaldia

NOVEMBER

5-8 KAMPANJ ASSAM - Dag Heggset

23-30 THAILAND - Andreas & Lina 
Cucca

24-28 KAMPANJ BANGLADESH

13 Allians Sävsjö - Jonas Andersson

14-15 Nov EFS Töllsjö - Rickard 
Lundgren

KALENDER

“Det är fantastiskt att 
tillsammans med dig, få 
vara Jesus händer och 

fötter.”

 DÅ HAJAR JESUS TILL


