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Bara veckan efter vårt första 
Ung Missionärsteam genom-
fört sina satsningar i Bulgarien 
så reste Jonas Andersson ner 
med nästa team.  Ett laddat 
ungdomsgäng från Huskvarna 
Pingst med sin pastor Johan 
Ericsson begav sig med Jo-

nas till främst staden Plovdiv och 
stadsdelen Stoliponovo. Tanken 
var att försöka genomföra de förs-
ta utåtriktade kristna mötena där 
inne på över 15 år.

Väl på plats i Plovdiv insåg vi att det 
verkligen inte varit lika självklart att vi 
skulle kunna genomföra möten inne i 
stadsdelen Stoliponovo för att nå den 
muslimska, turkiska befolkningen som 
bor där. Tillstånden från myndigheter 
hade dragit ut och inte förrän dagen vi 
anlände till landet så var allt på  plats. 

Vi märkte på det lokala teamet att det 
fanns en tydlig anspänning och fråga 
kring hur det skulle gå att genomföra 
mötena med starten dagen efter. Efter 
en mjukstart redan första kvällen  där vi 
fick betjäna människor i en församling-
splantering på en annan ort och efter 
bön i teamet kände vi ändå alla en väldig 
frid och ägnade större delen av dagen åt 
förberedelser och lovsångs- och dram-
aövning. Nu mötte även Simon Lund-
gren upp som redan varit igång med det 
första UM-teamet och anslöt sig till oss 
med uppmuntrande rapporter om vad 
Jesus gjort under veckan.  

När det väl var dags för första mötet på 
en öppen marknadsplats mitt inne i hö-
ghusområdet öppnade sig himlen. Bok-
stavligen! Regnet öste ner och en rejäl 
åskstorm drog in över staden. Runt om 
hela stadsdelen slog väldiga blixtrar 

ner, men där vi stod i ihållande häll-
regn infann sig en förunderlig frid och 
de  kanske 250-300 turkar som valt att 
komma blev kvar de också. Nima Mot-
allebzadeh vittnade om hur Jesus helade 
hans mamma och sedan klev jag på och 
predikade om frälsningen som är given 
genom inget annat namn än Jesus. Vilken 
under kväll det blev där mitt i stormen. 
Ett rop steg från kampanjplatsen – ”Je-
sus, Jesus, JESUS! Förbarma dig!”.  Flera 
vittnade också direkt efter förbönen 
om helande och vi kunde dyblöta kon-
statera att Himlen är öppen! 

Andra mötet i Stoliponovo möttes vi av 
en förväntansfull skara människor som 
under mötets gång växte mot den förs-
ta kvällen. Den här kvällen hade vi inget 
regn, men vi fick 
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"...Väckelse har förändrat hela staden"

BulgariEN15
Jonas med teamet från Sverige.
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direkt höra att det gjort ett väldigt intryck 
hos folket att vi stannat kvar och genom-
fört hela mötet genom hela åskstormen 
under hela kvällen innan. ”Tänk att de 
kristna är kvar här för oss och de verkar 
ju inte ens bry sig om åskstormen. De är 
inte rädda alls.” De lokala kristna som vi 
arbetade med för att genomföra mötena 
berättade att de som är uppvuxna i staden 
var vana vid den typen av åska och stor-
mar, men att de aldrig sett den dra igenom 
så snabbt och försvinna någonsin tidigare. 
”Det  brukar alltid sluta med översvämini-
gar och totalt kaos.” Men på kampanjplat-
sen rådde bara Guds frid – hallelujah! 

Kajsa Trogen vittnade starkt om hur Guds 
kärlek förvandlar. Teamet spelade upp ett 
starkt drama om vad Jesus gjorde för oss 
på korset vilket verkligen drog med folket. 
Sedan höll Victor Haglund en härlig war-
mup innan Nima Motallebzadeh predikade 
ett starkt och klart evangelium där vi efter 
frälsningsbönen kunde registrera ett tret-
tiotal frälsningssökande. Många vittnade 
också om helande efter helandeförbönen.

Pastorn i den lilla lokala församlingen var 
överväldigad över responsen och att det 
över huvud taget var möjligt att genom-
föra mötena utan att lokalbefolkning 
försökte stoppa och störa. Trötta och 
lyckliga åkte vi tillbaka till vår kyrkan 
där vi sov för att prisa Gud för det vi 
fått vara med om. Efter satsningen i 
Stoliponovo hade vi planerat för ytter-
ligare ett möte på en annan ort. 

Läs här Lydia Ekelycks rapport om det:
”Efter ca 3,5 timmars körning från att vi 
lämnat Plvodiv kom vi fram till en plats 
som hette Elhovo. Det var där vi skulle ha 
en outhreach. Vi kom in i kyrkan och där 
satt församlingen och väntade på oss. Dom 
drog igång med lovsång på högsta volym i 
ca 30 min. Sedan välkomnade pastorn oss i 
teamet. Johan pratade lite och värmde upp. 
Sedan höll Agnes sitt vittnesbörd. Efter det 
spelade vi upp vårat drama som vi spelat 
upp tidigare. Det handlar om hur männis-
kan hamnar i olika synder och frestelser 
men att Jesus tog all människans synd på 
sig. Det berörde många i bänkraderna. Rik-
tigt härligt att se. 

Efter dramat predikade Simon passionerat 
evangeliet. Det bjöds in till frälsningsbön 
där ett tiotal personer sökte frälsning. 
Några av oss i teamet delade kunskapens 
ord. Sedan fick vi vara förebedjare. Flera 
blev helade i rummet. Jag fick till exempel 
be för en kvinna med ryggont som blev 
helad direkt. Hon jublade av glädje. Jonas 
och jag fick be flera gånger för en kvinna 
med ryggont, för varje gång vi bad så blev 
det bättre sa hon. Jonas bad henne sätta 
sig ner och sträcka ut benen. Så märket vi 
att benen var olika långa. Vi bad att benen 
skulle jämnas ut i Jesu namn och benet 
växte ut. Gud verkade verkligen den kväl-
len. 
 
Efter mötet så åkte vi en kort bit till en 
lokal där det var en restaurang. Där åt vi 
med några från kyrkan i Elhovo. Lite bul-
gariskt touch på det. Sedan bad de oss 
sjunga lovsång för dom. Så hela kvällen 
avslutades med att vi sjöng lovsång både 
på engelska och svenska och att dom sjöng 
för oss och tillslut sjöng vi alla samma sånger Simon Lundgren och teamet får se 

väckelse i Elhovo. 
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“...Folk fortsätter att 

söka frälsning och Gud 

vidrör folk som aldrig 

förr i Elhovo. ”
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    Starkt drama berör folket.Nima Motallebzadeh predikar evangelium!
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fast på våra egna språk. Tänk att även om vi kom från 
olika länder, olika kulturer och språk..... Så hade vi 
alla samma tro på en levande Gud.”

När vi nu efteråt har återkopplat med dom i Bul-
garien är det oerhört inspirerande att konstatera 
att våra gemensamma satsningar resulterat i genom-
brott för Guds rike. Den lilla församlingen som lever 
under förföljelse inne i Stoliponovo har vuxit efter 
kampanjmötena där och uppföljningsarbetet fortsät-
ter. I Elhovo där vi avslutade med vårt sista möte 
har en väckelse brutit ut som förvandlat hela staden 
enligt de rapporter vi fått från den lokale pastorn. 
Folk fortsätter att söka frälsning och Gud vidrör folk 
som aldrig förr i Elhovo. På detta sätt har människors 
liv blivit förvandlade för all framtid i både Bulgarien 
och i Sverige. I Bulgarien brinner väckelseelden och i 
unga svenska hjärtan har en brand tänts för att vara 
med och slutföra missionsbefallningen. 
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J O H A N  E R I C S S O N
P a s t o r  H u s k v a r n a  P i n g s t

Hur kom det sig att ni gjorde den 
här satsningen med GUM?

Vi vill satsa på våra ungdomar. Vi vill 
göra lärjungar och då är vi över-
tygade om att det är nyttigt att få 
vara med om mission. Att sprida 
Guds ord även i andra länder. Vår 
församling och GUM delar samma 
hjärta för människor som ännu 
inte fått höra om evangeliet därför 
känns det väldigt roligt och inspire-
rande att göra en resa tillsammans.

Hur upplevde du det?

Vi har bara fått positiv respons av 
resan. Det var utmanande men gav 
mersmak.

Vad har det gjort med 
ungdomarna som var med?

Våra ungdomar har vuxit i 
frimodighet och tro på att den 

Helige Ande ständigt talar och 
verkar genom var och en av oss.

Har ni märkt det på något 
konkret sätt hemma i försam-
lingen?

Frimodigheten har nått församlin-
gen och alla ser att våra ungdomar 
fortsätter att växa som lärjungar. 
Det är verkligen en inspiration-
skälla för alla.

Skulle du rekommendera det 
till andra ungdomspastorer?

Jag kan varmt rekommendera fler 
pastorer att göra gemensamma re-
sor med GUM. Att bygga resan till-
sammans och låta alla få utmanas i 
sin kristna tro utefter var och ens 
förutsättningar är riktigt bra

Kajsa Trogen vittnar om Guds kärlek.

Nu har Naturfotografen Reine Jonsson 
från Nässjö skänkt ett stot parti av 2016 
års kalendrar för att stödja missionen! 
För endast 100kr + porto sänder vi en 
kalender till dig  och pengarna går till 
missionen! 

Det gör kalendern till den perfekta 
julklappen till släkt & vänner.  Mejla oss 
på info@gautmission.org eller ring 
för beställning.

KALENDER  2016    
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TACK FÖR DITT STÖD

För 18 år sedan besökte jag och 
Karin Bangladesh för första gån-
gen. Enligt statistiken var landet då 
världens tredje fattigaste nation. 
Det märkte vi. På -90 talet lärde 
jag mig i Albanien att riktig fattig-
dom råder där man är så fattig att 
man till och med är fattig i själen...
man saknar initiativ. Man jobbar 
inte. Man bygger inte, skapar inget, 
planerar inte, hjälper ingen. Man 
tigger inte ens. Så var det i Bang-
ladesh 1998. Människor bara stod 
runt omkring mig och Karin och 
tittade på oss med tomma initia-
tivlösa blickar. 

Men vi är rika i Anden och tog ett gu-
domligt  initiativ. Vi lovade kyrkoledaren 
Albert att återkomma med våra vänner 
från Nordens alla kyrkor...Sedan dess har 
vi i Gå ut mission pumpat på med snart 
40 kampanjer som vi själva har hållit el-
ler organiserat för andra att genomföra.  
Och Gud har verkligen gjort ett mission-
sunder framför våra ögon! Hundratusen-
tals bengaler har sökt frälsning, tusentals 
blivit helade och över 250 nya församlin-
gar har startats. En av dem har idag mer 
än 1400 medlemmar! 

Vi har också hjälpt till att starta en bi-
belskola i huvudstaden samt en enorm 
kristen internatskola för hundratals barn 
uppe i norr!

Detta initiativ är en enorm välsignelse 
och historiskt i detta muslimska land. Se-
dan vårt första besök har även befolknin-
gen i Bangladesh börjat ta initiativ. Hastigt 
klättrar landet nu uppåt på listorna över 
världens fattigaste länder och har nu pas-
serat 32 andra länder. Det är särskillt 
Bangladesh kvinnor som blivit initiativrika 
och griper möjligheten att utbilda sig, 
göra affärer och driva jordbruk. 

I kampanjerna är det likadant. 
60-70% av dem som tar ini-
tiativet att komma fram till oss 
och ta emot Jesus är kvinnorna! 
Man ser helt påtagligt i deras 
glittrande ögon hur den helige 
Ande väcker en initiativförmåga 
i deras själ.

Men fortfarande är det så mån-
ga miljontals människor kvar 
i Bangladesh som inte fått up-
pleva det gudomliga initiativet; 
Jesus Kristus. Den 23 november 
landade därför jag och dottern 

Hanna i Bangladesh tillsammans med 
Tim Tödt och hans syster, för att hålla en 
kampanj i staden Sadamohol. Vi är alltså 
i full gång precis nu när du läser detta! 
Utifrån den framgångssagan jag  beskrivit 
och med egna ögon har fått bevittna de 
sista 17 åren, ber jag dig nu frimodigt: -ta 
ett guddomligt initiativ för Bangladesh...
Stötta vår kampanj ekonomiskt - Bed för 
oss just nu och be för de bengaliska kvin-
norna! Det initiativet kommer du vara 
tacksam över i evigheten.

Hälsingar
Rickard Lundgren 

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           www.lbolja.se
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Ge din gåva via: 
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NOVEMBER

22 - 30 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-30 KAMPANJ THAILAND  An-
dreas & Lina Cucca
13 Allians Sävsjö - Jonas Andersson

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
Jonas Andersson

JANUARI

5-8 Missionsresa Thailand,
Rickard Lundgren

15-17 GUMs evangelisthelg

29-31 - Betesda Eiken, Norge 
Rickard Lundgren

KALENDER
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Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt 
uppdraget?  Maila eller ring för mer information


