Nyheter från fältet

Goda Missionsnyheter:

AFRIKA KAMPANJUTRUSTNING: Efter mycket
bön o tålamod har vi äntligen kunnat köpa in
Scanialastbilen som behövs för att dra vårt nya
30-ton släp med all utrustning. Vi är mycket
tacksamma till er, våra trogna givare och
förebedjare som gjort detta möjligt!
STORT TACK!
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Smord för Strid!
”Men mitt horn gör du högt som vildoxens; jag övergjuts
med frisk olja.” Psalm 92:11
Horn i detta bibelord betyder styrka. Gud smörjer
oss, hans tjänare med sin Helige Andes kraft. Han ger
oss styrka som en vildoxe! Det finns ingen svaghet
i Gud! I Honom blir även de svagaste starka genom
Hans mäktiga kraft. När vi vandrar i kraften som Han
har gett och befriar dem som är bundna av satan,
smörjer Han oss om och om igen med ny och frisk
olja från himmelen. En ny och frisk smörjelse är
tillgänglig för oss och genom detta kan vi gå från
styrka till styrka i Gud.
Guds smörjelse har ett syfte. I vår tid när folk hör
ordet “smörjelse” så tänker de ofta på möten där folk
faller, skakar, skriker eller skrattar... Sanningen är
att smörjelsen är mycket mera än detta. Detta sade
Jesus om smörjelsen efter att den Helige Ande hade
kommit över honom: “Herrens Ande är över mig, ty
han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna
glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet
för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de
förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från
Herren”. Lukas 4:18-19
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är bundna, bota lama och döva, komma med läkedom
och befrielse samt proklamera denna dag som Herrens
dag när han visar sin gränslösa nåd till människorna!
Smord till strid! Halleluja!
Jesus lovade sina lärjungar “Men när den helige Ande
kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen,
både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och
ända till jordens yttersta gräns” Apg 1:8
Ordet som i grundtexten översatts som “kraft” är i
denna vers det grekiska ordet DYNAMIS, som betyder
rå styrka eller kraft. Detta är samma ord som används
i Markus kapitel 5 ; ”kraft” gick ut från Jesus när
kvinnan med blodgång rörde vid hans mantel. Samma
kraft utgick från Jesus i Lukas 6:19 där det står att
”kraft gick ut ifrån honom och botade alla”. Lukas 6:19
Samma helande kraft som utgick från Jesus har nu
getts till oss!
Den Helige Andes smörjelse ger oss KRAFT. Kraft att
predika evangelium, kraft att bära vittnesbörd om
Jesu uppståndelse, kraft att nå ut till en sargad och
döende mänsklighet. Kraft att visa världen att Jesus
Kristus lever!
Kraft att bota de sjuka och kasta ut onda andar!
Denna kraft är vår! Ta emot din del här och nu! Res
på dig och ta din plats som Guds barn och sändebud!
Gå fram med frimodighet och var ett vittne om Jesu
Kraft att förlåta, bota och befria! Var smord till strid för
Herrens ära för att befria de som är fångna!

Sven-Göran

Reflekterar

Sverige är det land som sänt ut flest missionärer
över hela världen i förhållande till sin folkmängd.
Från 1800 talet och framåt är det tusentals
som känt kallelsen att resa till andra länder och
förkunna evangelium om Jesus från Nasaret,
den ende som kan frälsa och befria människor
från synd. Många missionärer har mött hårt
motstånd när de predikat detta, men också
haft stor framgång. Speciellt på 70 och 80 talet
varnade man för att man kommer att försöka
ena alla religioner till en världsreligion. Det är
dags att vakna nu, detta håller på att hända inför
våra ögon, till och med evangelikala pastorer och
evangelister låter sig luras av djävulen som klär ut
sig till en ljusets ängel.
Låt oss lyfta upp namnet Jesus och proklamera
att det är Han och endast Han som är världens
Frälsare och Herre.

Sven-Göran
“Det är en välsignelse att veta att Guds
ord misslyckas aldrig. Lyssna inte
på mänskliga planer. Gud kan göra ett
stort verk när du står fast i tron på
Honom trots mänskliga besvikelser....”
- Smith Wigglesworth
(fritt översatt från Engelskan)
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