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Trosgnistans
Förbönstjänst
Torsdagar mellan 7:30-8:30
är det förbön på Trosgnistan.
Har du ett speciellt böneämne
eller önskar en böneduk,
ring eller skriv till oss.

Å

rets Smålandskonferens
präglades av en stark
gudsnärvaro från det första
mötet till det sista. Den stora
konferenskyrkan var i stort
sett fullsatt varje kväll med
längtande människor, som
strömmade fram i skaror då
inbjudan gick ut i slutet av
mötena. Bönesamlingarna
varje morgon blev rekordstora i år. Folk samlades
utöver hela kyrkan i stark
bön. Detta betyder så mycket
för konferensen och även för
vårt land.

H

ela detta arbete har växt
fram
genom
en
gudomlig vision, som har
fötts fram genom bön. När vi
söker Herren uthålligt börjar
han att dela sina tankar och
planer med oss. Det var så det
började för min personliga
del. Det finns inget som är så
dyrbart som just det som Gud
har planerat för ditt liv. Tyvärr
är det många som missar det.
Men de som vill göra som
Habackuk säger i kapitel 2
vers 1 – Jag vill stå på min
vaktpost och ställa mig i
tornet. Jag vill spana för att
se vad han skall tala till mig
- får också uppleva att synen
eller visionen börjar klarna
och bli tydlig. Den kan dröja,
men om vi är uthålliga i tro
och bön, så kommer den att
fullbordas.

J

ag är glad över att jag med
övertygelse kan tala om
visionens kraft, därför att jag
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genom Guds nåd fått erfara
det i min tjänst, i vår
församling och vidare genom
det missionsarbete vi står i.
Om en vision hålls levande
och vi troget följer den i
lydnad, så finns det knappast
någon gräns på hur den kan
växa och förökas. Det finns
något attraktivt och oemotståndligt i det som är fött av

"Han ger

den trötte kraft
och ökar den
maktlöses
styrka"
Guds Ande, och det drar
människor in i det som har
evighetsvärde.
Tack Gud för alla underbara
medarbetare vi har i vårt
arbete.

E

n gudomlig vision ger
dig inriktning, den ger
dig motivation, den gör dig
djärv och den gör dig till en
samarbetspartner med Gud

själv. Egna verk, egna planer
och egna ansträngningar
leder lätt till frustration,
uppgivenhet och utbrändhet.
En del undrar: ”Hur orkar du
fortsätta i tjänsten och
missionsuppdraget?”
Hemligheten är daglig
överlåtelse åt Gud, kallelsen
och visionen. Då kommer
också Herren med daglig
styrka, förnyelse och
inspiration. Då sker det som
Jesaja säger i 40:29 – Han ger
den trötte kraft och ökar den
maktlöses styrka.

I

tider av kaos, våld och
upplösning låt oss fortsätta
att följa den himmelska
kallelsen och visionen. Vi
tillhör ett rike som aldrig kan
skakas eller bäva.
Tack för att du står tillsammans med oss. Ju fler vi
blir som kopplar samman i
uppdraget och visionen
desto starkare blir vi.
Gud välsigne dig rikligen
med all nåd och kraft i din
tjänst och uppgift.
Curt Johansson /
missionsföreståndare

CURTS MÖTEPROGRAM
25 – 28 september Konferens på Kristet Center, Örebro
12 oktober 11:00

Kristen Gemenskap, Bergvik

18-19 oktober

Bönekonferens i Pingst, Timrå

25-26 oktober

Josua, Gamleby

1-2 november

Smyrna, Edsbyn

10-23 november

Ledarseminarium och möten i Kenya
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Notiser
Praktikanter till Uganda och Kenya
John Ståhl och Daniel Hörnberg har åkt som praktikanter
till Trosgnistans rehabiliteringscenter i norra Uganda. De
bor på centrat i Kitgum där utbildning och träning ges till
ett 30 tal ungdomar som på ett eller annat sätt drabbats av
det blodiga inbördeskriget mot den fruktade gerillan LRA.
Under 21 år spred LRA och ledaren Joseph Kony skräck i
detta område och flera tusen barn tvingades att bli
barnsoldater och sexslavar.
Ytterligare två praktikanter har åkt ut genom Trosgnistans
mission. Det är Cecilia Kolsmyr och Lorena Roderigous
som under 4 månader skall praktisera på Komotobo
missionsstation.
Praktikinsatserna finansieras med Sida medel.

Störst är den som
tjänar mest...
Jag minns min första tjänst
som evangelist i Gävle. En
tjänst jag kombinerade med
taxikörning och som vaktmästare i Immanuelskyrkan.
Jag ville vinna hela världen
för Guds rike. Tog på mig
"sandwichplakat" och gick
på torget och delade ut
traktater. Sprang i trappuppgångar och delade ut
inbjudan till möten. Tiden
var kort och världen måste
vinnas nu på en gång.
Världen förändras och om
tiden var kort för 40 år sedan
så torde den vara ännu kortare
nu.
Men det som kändes så
enkelt då, har blivit mer
komplext. Guds rike är större
än vad jag anade. Jag känner
idag ett större beroende av
den helige Ande. Hjälparen!
Ett gammalt svenskt ord för
den helige Ande är hugsvalaren. Som liten hörde jag
sången ”hugsvalaren är här”
och undrade vilken fågel
man sjöng om. Ordet står för

att lindra, trösta och vederkvicka.
Ord kan ibland tydas på olika
sätt. Att tjäna mest får kanske
någon att tänka på pengar,
men kan ju också stå för att
hjälpa och betjäna.
I Guds rike är det inte de mest
högljudda som ”tjänar” mest.
Ibland hör man nedsättande
ord där gudstjänstbesökare
kallas för bänkvärmare. Dessa
är många gånger de mest
trogna i förböner, gåvor och
hjälptjänster. Svärmor tillhörde de stilla i Guds rike.
Hon var en av församlingens
mest trogna. Hon var alltid
med. Nästan i alla fall. Det
kunde gälla möten eller
städdagar. En dag då hon
dukade av nattvardsbordet
segnade hon ner i kyrkan och
fick sin himmelsfärd innan
ambulansen hann komma.
Tjänandets ämbete är större
och vidare än det som syns i
predikstolen eller på gator
och torg.
David Duveskog

Kvinnokonferens i Uganda
Karin Bertilsson har blivit inbjuden av Trosgnistans
partnerförsamling i Uganda som huvudtalare i en kvinnokonferens i området Pallisa. Karin är medlem i Betelkyrkan
i Runemo och en ofta anlitad talare i olika sammanhang.
Hon åker tillsammans med väninnan Majkinn Josefsson
Hult. De har tidigare varit inbjudna till en liknande
konferens som hölls i staden Lira för två år sedan.

Ny hjälpinsats till Nordkorea
En dörr har öppnat sig för att återigen göra en insats i
Nordkorea. Efter samtal med ambassaden har vi fått klartecken att komma in med en matsändning till världens
mest stängda land. Hjälpen går till barnhemmen på
landsbygden, ca 300 km utanför huvudstaden Pyongyang.
Mikael Halkola som är pastor i den finska pingstförsamlingen i Södertälje följer upp att hjälpen når fram
till barnhemmet. Han har tidigare besökt Nordkorea tillsammans med bl a David Duveskog och Per-Arne Evensen.

Rwanda och Tanzania - Missionsresa
I Januari reser Birger Skoglund och Göran Duveskog med
ett mindre team på ny missionsresa till Kigali i Rwanda och
Tarime i Tanzania.
Hundratals pastorer inbjuds till seminarierna och på kvällarna hålls stora väckelsekampanjer. Ett kortare besök planeras också till Bukavu, Kongo. Bed för denna missionsresa. Vill du vara med som förebedjare i missionsteamet så
välkommen att höra av dig till goran@trosgnistan.se
Max 10 personer i teamet.

Ester Monata 70 år
Ester Monata fyller 70 år den 21 oktober. Hon har varit en
trotjänare på Komotobo allt sedan starten och arbetat tillsammans med i stort sett alla missionärer. Hon har även
besökt Sverige vid några tillfällen.

GLÖM INTE
ATT MEDDELA OSS
DIN NYA ADRESS !

0278-13010
info@trosgnistan.se

Vill du gratulera henne, sänd din gåva via Trosgnistans
bankgiro 900-7378. Märk gåvan Ester Monata 70 år.
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Nepal

E n härlig och
välsignad tid
Leegan och Binod Singh tillsammans med deras döttrar

d
e
m
e
t
n
i
Kan
.
.
.
a
v
i
r
k
s
ord be
Binod Singh översatt av Siv Sandsgård
Under november 2013 hade
vi besök av Binod Singh från
Nepal. Det är en man i 35årsåldern, med ett hjärta
som brinner för Jesus och de
förlorade. Han är gripen av
väckelsens eld och längtar
att få dela med sig av de
”goda nyheterna” överallt
dit han kommer.
Han berättade om väckelse i
landet och hur han själv blev
överraskad en helg när den
bröt ut i full kraft på en liten
ort i Nepal. Läs om detta
längre fram i artikeln!
Binod delar först med sig av
den svåra situation som
landet befinner sig i.
Nepal är ett av de fattigaste
och minst utvecklade länderna i världen, där en fjärdedel lever under existensminimum. Jordbruk är huvud-

näringen i landet, men
politisk instabilitet hindrar
utländska investeringar.
Andra utmaningar som
landet möter är dess geografiska läge, inrikes stridigheter, arbetslöshet och dess
utsatthet för naturkatastrofer.
Nära hälften av alla nepaleser
är arbetslösaoch många söker
arbete i utlandet, t.ex
Malaysia, Saudiarabien eller
Qatar. Och det är dom
arbetslösa som lätt blir offer
för Maoistgerillan. Andra
dras in i kriminalitet och
många flickor och kvinnor
prostitueras.
I städerna driver de arbetslösa
omkring under dagarna. Det
finns inget som kallas arbetsförmedling, eller ekonomiskt
stöd under arbetslöshetstiden.
Ett jobb efter meriter får du
4

först efter att ha mutat dig till
en anställning.
Ett annat stort problem i
Nepal är människohandeln.
Nepal är ett land för män.
Kvinnor och barn är objekt
för slavarbete och sexhandel.
De tas från Nepal till främst

Indien, men även Mellanöstern och Malaysia. Förutom i prostitution utnyttjas
de för hushållsarbete, tiggeri,
fabriksarbete, gruvarbete,
som cirkusartister, barnsoldater m.m. Den mest
utmärkande handeln är från
Nepal till Indien, med så
mycket som upp emot 10 000
flickor och kvinnor som säljs
till bordeller som sexslavar.
Vår dröm är att bygga ett
räddningscenter för flickor
och vi ber att Gud ska öppna
dörrar och ge oss resurser att
bygga detta center. Vi vill
rädda flickor från samvetslösa
människohandlare och ta
dem till ett räddningscenter.
Väckelse i västra Nepal
Efter att ha åkt buss en hel
natt var jag mycket trött och
hade ont i ryggen av det
obekväma sätet jag suttit på i
flera timmar. På hotellet fick
jag en obehaglig känsla av
ondskans närvaro, vilket
störde mig. Så i stället för att
sova, började jag be och när
jag bett i en timme, försvann
helt plötsligt ryggsmärtorna
och jag fylldes av den Helige
Andes närvaro och kraft.
Hemma i Kathmandu fanns
min fru som bad och fastade i
tre dagar.
Även bibelskoleeleverna
engagerades i bön.
Den första dagens möte
överraskade mig, då den
Helige Ande så mäktigt kom
över många. Några föll under

Nepal
Guds kraft, andra profeterade
och några blev helade. Ännu
några andra grät och tillbad
Gud under tårar. Följande
dag trodde jag att det skulle
vara över, men istället
upprepades samma yttringar
igen. Allt hände utan att jag
bad för någon.
Tredje dagen var den mest
fantastiska jag varit med om.
Under tiden jag predikade
blev en kvinna befriad från
en demon och istället fylldes
hon av Guds Ande, och
profeterade starkt över den
kommande tiden i församlingarna. Folk föll överallt i
möteslokalen, innan jag
hann be eller lägga händerna
på dem. Atmosfären var
mättad av Guds närvaro och
många fick möta Jesus. Detta
pågick i flera timmar. Jag kan
inte med ord beskriva vad
som hände.
Historisk händelse
En historisk händelse ägde
rum i Kathmandu, under
påsken.
Det var första gången i den
kristna historien som 130
personer från olika kristna
församlingar bildade en
fyrstämmig kör och sjöng
sånger om Jesu uppståndelse.
Detta skedde i samband med
att en sångbok sammanställdes. Något sådant har
aldrig tidigare hänt i Nepal.
Drygt 15 000 människor kom
för att fira Jesu uppståndelse
och detta sändes direkt via
TV över hela Nepal!
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Livräddningsprojekt
i Nepal
Här i Nepal har vi startat ett
projekt som vi kallar för
Livräddningsprojektet. Det
är verkligen både en utmaning och en passion för
oss. Det beror på att de flesta
av kvinnorna och unga
flickor möter sexuell
diskriminering från alla
samhällsklasser och vi ser
det som en stor möjlighet
och förmån för oss att få
arbeta bland flickorna.
Genom det här arbetet har vi
även fått en stor insikt i hur
folket i Nepal lever och bor.
Det är hjärtskärande att se
hur de fattiga i det här landet
har det.Därför vill vi tacka
Trosgnistans Mission för att
ni har öppnat era hjärtan för
Nepal och hjälper de fattiga.
Genom faddrarna får
föräldrar inte bara hjälp till
skolkostnader, utan kan
även köpa mat till sina barn.
Vi hjälper även många
flickor som bor utanför
Kathmandu. För att nå en del
av dem måste man vandra

5

tre dagar. Men vi är
glada att ha fått
starta församlingar
på dessa platser.
Det underlättar för
oss att få fram
fadderrapporter på
ett smidigare sätt.
Men det kan ändå
ta ganska lång tid
att få fram fadderbidraget
och
rapporterna, och
det är inte helt
riskfritt att ta sig
fram på dessa
vägar. Särskilt
riskfyllt är det
under den del
av året då det
regnar som mest. Då blir det
lätt jordskred längs bergssluttningarna.
Nepal är ett av världens
tjugo mest katastrofutsatta
länder, och mycket sårbart
för klimatförändringar. Det
finns inga möjligheter till
transport till dessa avlägsna
byar och inte heller någon
utbyggnad av telefonnät

eller internet.
Men genom bön och Guds
nåd har vi fått kraft och
möjlighet att utföra detta
arbete.
Med en önskan om Guds
välsignelse och tack för all
hjälp!
Leegan Singh
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Fadderbrev

Festival
för slummens barn
Text: David Duveskog Foto: Micael Kolsmyr

TACK!
Efter mycket förberedelser
var det äntligen dags för
Trosgnistans stora satsning i
Bollnäs, som hölls på
Vevlingestrands camping.
Dagen bjöd på strålande
solsken denna vackra lördag
i slutet av augusti.
Sommarcampingen som
numera ägs av Trosgnistans
Mission har fått en stor vacker
scen mitt på gräsmattan och
därifrån bjöds på sång och
musik. Runt omkring på
området bedrevs andra
aktiviteter.
Här fanns loppis för dom som
ville fynda och på detta sätt
gynna missionen. En enkel
hydda byggdes upp för att
visa hur människor bor i
slummen. Det fanns också

möjlighet att provsmaka lite
afrikansk mat med nationalrätten ugali. Från länderna i
öst bjöds det på borstj samt
lapetthou från Burma.
Barnen trivdes utmärkt i
hoppborgen och glada skratt
kunde höras därifrån hela
dagen!
I ett annat tält presenterades
Trosgnistans arbete och för
den som önskade fanns
chansen att bli fadder.
Från de två grillarna steg
röken hela dagen och många
köpte korv eller hamburgare.
Alla gåvor och intäkter den
här dagen gick till skolutbildning för slummens barn
i Nairobi.

6

Det är oss
som
Från scenen medverkade
Bollnäs Gospel under ledning av Kristina Norevi.
Emila Lindberg, känd från
kanal 10, sjöng och talade på
sitt suveräna sätt och fångade
allas hjärtan. Pirater på jakt
efter en skatt dök också upp
och roade barnen. ”Little Old
Home Town Band”, är en
härlig grupp som sjunger
många av Johnny Cash's
sånger men de bjöd även på
några av Elvis låtar. Det

d u hjälper!
svängde rejält om det
här gänget som spred glädje!
Sammanfattningsvis kan man
säga att det var en lyckad dag
som samlade en hel del folk.
Lokaltidningen Ljusnan
bjöd på ett stort uppslag
dagen efter.
Tack till alla företag som
skänkte lotteripriser m m,
samt alla som hjälpte till och
gjorde denna dag möjlig!

Fadderbrev
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Julgåva till
fadderbarn?
Det är många faddrar som
skickar en frivillig
julgåva till sina fadderbarn.
Om du sänder en julgåva
måste betalningen märkas
”Julgåva till fadderbarn;
nummer, namn, område”.

Saga Hammargård är fem år
och besökte festivalen med
sin familj. Saga hade på eget
initiativ gjort teckningar som
hon sålt och på så sätt fått
ihop 500 kronor! Dessa överlämnades till slummens barn.
En riktig hjältinna!

Vid internetbetalning,
använd Pg 900271-8 el. Bg
900-7378
Om du vill vara säker på att
gåvan ska hinna fram till jul,
behöver betalningen vara
oss tillhanda senast 31
oktober.

Vill du bli min fadder?
Med ett fadderbidrag på
200 kr /månad
hjälper du ett barn med
mat, kläder och utbildning.
Du förmedlar även omtanke,
kärlek och får barnet
att känna sig värdefull!

Ramina Samikalti
Filippinerna (3566)
Ramina går i förskolan som
kyrkan driver. Familjen försörjer sig genom att tigga och
även barnen hjälper till. De
delar ett rum / hus med en
annan familj.

Che Gale
Nepal (3084)
Che bor med sin storebror för
att kunna få gå i förskolan.
Familjen kommer från en avlägsen by där det inte finns
vägar eller elektricitet. Hans
pappa är förlamad.
7

Precious Afandi,
Kenya (3034)
Precious går i förskolan och
har en storasyster. Pappan
jobbar som butiksbiträde men
har en mycket låg lön.
Familjen bor i ett av Nairobis
slumområden.

Vill du bli fadder för ett
barn, är du välkommen
att höra av dig till
info@trosgnistan.se
eller ring 0278-13010
Fler barn som väntar på en
fadder finner du på
www.trosgnistan.se
(klicka på barnhjälp / fadderbarn)
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Smålandskonferensen

Korset på
himlavalvet

Korset på himla
valv
et
himlavalv
valvet
Mitt under fredagskvällens
möte på Smålandskonferensen, samtidigt som Hans
Marklund predikade om
väckelse i Sverige, framträdde ett mäktigt kors på
himlavalvet. Flera mötesdeltagare dokumenterade det
vackra korset, orsakat av
luftströmmarna från två
flygplan. Att detta skedde
just där och då, blev för
många ett vittnesbörd om att
Sverige skall vara korsmärkt.
Att luftströmmar skapar vita
streck efter ett flygplan är i
sig inget märkligt. Men att
det sker just över Smålandskonferensen, att två
flygplan vid nästan samma
tidpunkt korsar varandras
vägar, så att ett kors bildas
och strålar över konferensen!
Det är märkligt! För många
blev det en bekräftelse att
Gud har något stort på gång
för vårt land.
En Guds vind blåste
genom mötena
Hela konferensen andades
detta. Gud har något stort på
gång för vårt land. Varje kväll
fylldes den stora sommarkyrkan med folk. En Guds
vind blåste genom mötena.
Sista kvällen då Birger

predikade om ” Jag hör bruset
av regn” var det mirakelförväntan i atmosfären. Efter
predikan strömmade folk
fram. Överallt i den stora
lokalen sökte människor
Gud.
181.000 kr i en
insamling
Även offret blev rekordstort
den kvällen. Det behövde
komma in minst 100 000 kr
för att täcka olika kostnader
under konferensen. När
kollektörerna hade räknat
offret så kom de glada tillbaka med en lapp där det stod:
171 000 kr + 10 000 kr till
kyrktak. 181 000 kr i en
insamling!
Gud talar in i våra liv
Ofta får jag frågan om vad jag
personligen upplever som
höjdpunkten under konferensen. Det vet man ju
aldrig i förväg. Det finns
alltid ett överraskningsmoment. Gud är här och nu
och talar in i våra liv. Förra
året upplevde jag så starkt
sista dagen att jag skulle
skriva en bok. Nu hade vi
"boksläpp" i ett möte. Tillsammans med tre andra
förkunnare skrevs, ”Andakter
från Bibelns land”. Vi hade
tagit med 10 kartonger med
8

36 böcker i varje. De såldes
slut redan under tisdagskvällen.
Låt din härlighet falla
Våra lovsångare hade spelat
in en skiva med titeln ”Låt
din härlighet falla” som också
släpptes under veckan.
Närmare 300 skivor såldes.
Betels lovsångsteam bär ett
stort ansvar för sången och
musiken under konferensen.
I år fick de även förstärkning
av 2 x Anders samt Mikael
Järlestrand.
Bet El Choir sjöng Israelsånger en kväll och undertecknad predikade om Israel
och kosmiska tecken inför
Jesu återkomst.
Stark förkunnelse
Förutom Trosgnistans eget
team var det många gästande
förkunnare som predikade
och undervisade i mötena.
Det var Carl-Erik Sahlberg,
Carolina och Lennart Torebring, Jens Garnfeldt, CarlGustav Severin, Per-Åke
Eliasson, Fero Mehmedovic
och Peter Prakasam, Indien.
Det var missionsmöten och
helandemöten. Efter Curts
predikan på lördag förmiddag stod vi länge och smorde
folk med olja och bad för
bönedukar.

Text: Göran Duveksog

Bönens ande
Varje morgon samlades flera
hundra personer till morgonbön. Curt Johansson har en
speciell gåva att leda folket
in i bön. Vi har upplevt de
senaste åren att det är en stark
bönens ande utgjuten. Och
det är så inspirerande att se
människor, strax före 8:30,
skynda till morgonbönen.
Någon har sagt att bön sätter
Guds armar i rörelse och det
är vad vi känner under dessa
dagar. Guds armar är i rörelse
och många får ett vidrörande
av Gud.
Många faddrar
97 barn fick faddrar, strax
under 1 miljon kronor
samlades in med löftesoffer.
Hela campingen fylldes av
husvagnar. Allt fungerade så
bra. Rapporter från barn och
ungdomsmötena finner ni på
nästa uppslag.
Vill du höra predikan och
undervisning från våra möten
så finns de att beställa på cd.
Det finns även en samlings cd
i MP3 format som kan köpas
för endast 200 kr. För mer info
se sid 11.
DVD från mötena kan
beställas från cymbaltv.se.

Smålandskonferensen
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Anna-Maria och Ferro Mehmedovic missionerar i Spanien
Jens Garnfeldt från Danmark
Göran Duveskog tolkar Peter
Prakasam från Indien

Carl-Gustaf Severin
levererade budskapet
om vem du är.
Carl-Eric Sahlberg

Bet El Choir sjöng
då Göran Duveskog
predikade om Israel.
Carolina Torebring
och hennes man
Lennart predikade
på måndagen
Bön för världens
länder
9
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Smålandskonferensen

Ralle Kidz
I år var det först lite sura miner hemma
när barnen fick höra att Mia Sjöö inte
skulle ha möjlighet att leda barnmötena
(Ralle kidz) på Ralingsås. Vilken glädje
det blev när det löste sig så att hon kunde
komma! De första dagarna var även Mias
man Samuel med. När han sedan var
tvungen att åka hem och jobba tog dottern Sofia över, vilket hon gjorde med
bravur.
Ralle Kidz på förmiddagarna innehöll
mycket sång, tävlingar, besök av dockan
Jesper, draman, samt bibelberättelser. Mia
är mycket duktig på att få barnen att
lyssna på de spännande berättelserna.
Extra viktigt är det att lyssna eftersom
10 000-kronors frågorna kommer under
kvällssamlingarna. Då gäller det att barnen lyssnat ordentligt på bibelberättelsen för att kunna svara rätt.
Förmiddagssamlingarna avslutades med

att de barn och föräldrar som ville fick gå
till bönerummet för bön och samtal.
Möjlighet fanns att skriva ner en bön och
sätta upp den på korset.
Kvällssamlingarna började med en gemensam samling på ca 30 min med sång,
frågesport och tävlingar. De mindre barnen fick sedan stanna kvar för en mysig
filmstund, medan de äldre barnen samlades utomhus för tävlingar, sportaktiviteter samt grillkväll.
Barnens konferens avslutades med en
familjegudstjänst i den stora sommarkyrkan på lördagen. Barnen var med och
sjöng, Mia berättade inspirerande och de
lite äldre barnen från Max Mix dansade.
Mötet avslutades med att flera av barnen
var med som förbönsledare. Vi är tacksamma för en mycket bra vecka tillsammans och ser fram emot nästa år!
Lovisa Eklånge

Samuel

& Mia

Sjöö

Max Mix
Max Mix kallas samlingarna för de äldre
barnen som vi har måndag – fredag
eftermiddag.
I år hade vi mission som tema och
spelade drama om den förste missionären
Paulus.
Vi var 25 barn och ledare som samlades
från olika platser i Sverige, så det fanns
många nya kompisar att lära känna och
ha kul ihop med. Förutom drama och
lekar kunde man välja mellan att sporta,
dansa eller pyssla med scrapbooking.
Alla i Max Mix deltog i familjegudstjänsten på lördagen. Några av
barnen spelade upp ett drama som
beskrev hur man kan nå människor med
budskapet om Jesus genom dansen.
Lena Ståhl
10
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Ralle -14

Samtidigt som Smålandskonferensen
pågår för de vuxna, har vi en ungdomskonferens som vi kallar för ”Ralle”.
Vår del av konferensen har bestått av
seminarium under dagarna, workshops
under eftermiddagarna med olika
inriktningar och nattmöten. Allt med en
inriktning på att fånga ungdomar och
deras intressen.
I seminarierna undervisades det i tro,
helande och mycket kring vad det
innebär att leva ett kristet liv och hur
man tacklar vardagen efter Ralle. Talarna
på de olika seminarierna var: Samuel
Liljeblom, John Ståhl, David Larsson,
Kevin David samt Stefan och Carina
Sandsgård.

Beställ CD fr
ån
konferensen

även om total upprättelse och en väldigt
stark Gudsnärvaro i deras liv.
Årets Ralle kan sammanfattas med - en
otroligt stark Gudsnärvaro, undervisning
ledd av den Helige Ande och kraftfullare
nattmöten än något år tidigare. Det är
otroligt hur vi upplevt starkare och
starkare Gudsnärvaro varje år och tackar
Gud för årets konferens då så många
ungdomar fick uppleva helande och
upprättelse samt många som tog emot
Jesus som Herre och Frälsare.
Nu laddar vi om för nästa år och är
spända på vad Gud kommer att göra nästa
gång det blir Ralle. Be blessed!
Samuel Liljeblom
och David Svensson

Seminarierna varade ungefär en timme
och innehöll konkret undervisning, fast
förankrad i bibeln. Under eftermiddagarna var det workshops med
inriktningarna: outreach, sport och
teater. På nattmötena var det ett
mötesupplägg färgat av ungdomarna.
Förutom att allt vi gör är väldigt inriktat
på ungdomar, känner man väldigt lätt
igen konferensen. Den speglas av en
otroligt varm kärlek och gemenskap
mellan alla ungdomar från hela landet,
oavsett om man är troende eller inte.
Konferensen bar med sig många härliga
vittnesbörd. Människor blev helade från
kroppsliga smärtor under ett av
seminarierna, där de som blivit helade
vittnade om detta. Nattmötena bar också
med sig många vittnesbörd då vi fick se
många unga ta emot Jesus som Herre över
sina liv, och välja att vandra med Honom.
Flera blev helade från smärtor, både
fysiska och psykiska. Många vittnade

CJ 2914

Curt Johansson
På rätta vägar

JG3014

Jens Garnfeldt
Förlös det

LT3214

Lennart Torebring
Söka Herren av hela hjärtat

CT3314

Carolina Torebring
Ge utrymme för den Helige
Ande i ditt liv

GL3414

GertOve Liw
Att nå de onådda - tre frågor
som utmanar mission

GO3514

Göran Oscarsson
Och Ordet hade framgång...

CS3614

Carl-Erik Sahlberg
Plattan predikar

FM3714

Ferro Mehmedovic
Ropet från Europa

TR3814

Tord Renkel
En ny skapelse

GD3914

Göran Duveskog
Israel, märkliga tecken och
Jesu återkomst

PE4014

Per-Åke Eliasson
En ny reformation i den
lokala församlingen

KH4114

Kjell Halvorsen
I barmhärtighetens tjänst

CS4214

Carl-Gustaf Severin
Vet du vem du är?

MM4314

Missionsmöte

PP4414

Peter Prakasam
Fyra steg för att ta emot ett
mirakel från Gud

HM4514

Hans Marklund
Tiden är inne för Sverige

CJ4614

Curt Johansson
Guds manifesterade närvaro

BS4814

Birger Skoglund
Bruset av regn

40kr/st. Beställer du 5 CD eller fler
betalar du 35 kr/st
Köp hela konferensen i mp3
format för endast 200 kr/st
Porto tillkommer

Beställ på hemsidan
www.trosgnistan.se (webshop)
eller mejla din beställning till
henrik@trosgnistan.se
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Predikan

Predikan aavv
Göran Duveskog

S olen ska vändas i mörker
och månen i blod
Joel 3:31 och Apg:2:20
"Solen skall vändas i mörker
och månen i blod, innan
Herrens dag kommer, den
stora och härliga" (enligt
Apg. "Stora och fruktansvärda" enligt Joel)
Herrens högtider
Redan i 1 Mos 1:14 säger
Gud: ” Varde på himlavalvet
ljus som skiljer dagen från
natten! De skall vara tecken
som utmärker särskilda tider,
dagar och år …”
Utmärker särskilda tider!
Detta uttryck refererar till
Herrens högtider, vilket är
Guds särskilda tider, som har
firats av Israels barn i
tusentals år. I dessa högtider
ingår även budskapet om
Påsken, Jesu död och uppståndelse och bär därmed ett
starkt budskap från både
gamla och Nya Testamentet.
Herrens högtider uppenbarar
Guds frälsnings historiska
planer.
Förrän Herrens dag
kommer
Nu säger profeten Joel att
förrän Herrens dag kommer,
så ska profetiorna uppfyllas.
Öknen skall grönska, jord-

bruket skall utvecklas och
skördarna skall bli stora. Det
judiska folket skall då ha
återvänt till sitt gamla hemland och deras fiender skall
besegras. I samband med
detta säger Gud att han själv
finns mitt i Israel och då skall
inte det judiska folket
komma på skam. Vid den
tiden skall också Gud utgjuta

Herrens dag kommer, så skall
det också ske kosmiska
tecken. Solen ska förmörkas
och månen vändas i blod.
Och enligt 1 Mos 1:14 så
skall de två stora ljusen på
himlavalvet, solen och
månen, signalera särskilda
tider - de kommer att frambära
sitt budskap på Herrens
högtider.

sin ande över allt kött. Det är
alltså en tid, då Guds ande
inte bara faller över judar,
som det skedde mest i G.T.
Nej, Joel ser en framtid när
både Israel upprättas och
Guds ande utgjuts över
hednavärlden. Det är
andeutgjutelsens tider, det är
väckelsetider.
Kosmiska tecken
Det är vår tid som profeten
Joel talar om. Men innan
profetian avslutas och innan
12

I 3:e Mos kapitel 23 talas det
om dessa Herrens högtider.
De är inte skapade av
människor, det är Gud som har
instiftat dessa högtider.
Påsken, det osyrade brödets
och
förstlingsfruktens
högtid, vidare pingsten,
basunklangens högtid (Rosh
hashana), Försoningsdagen
(Yom kippur) samt lövhyddohögtiden (sukkot).

Fyra månförmörkelse på
Herrens högtider
Under 2014 och 2015
inträffar något som har fått
stor uppmärksamhet. Det har
berättats om det på FOX news
bl.a. Många är förundrade
över det som sker. Fyra
månförmörkelser och två
solförmörkelser på lite mer än
ett år, och allt sker på Herrens
högtider. Månförmörkelserna
äger rum 14 april och 7
oktober i år samt 4 april och
28 september nästa år. Det är
på den judiska påsken samt
Lövhyddohögtiden. När det
sker fyra månförmörkelser
under så kort tid så kallas det
TETRAD.
Märkliga ting har skett
Liknande fenomen har hänt
sju ggr tidigare sedan Jesu
tid på judiska högtider, och
de tre sista gångerna har det
runt dessa årtal (1493-1494,
1949-1950, 1967-1968) hänt
dramatiska ting med det
judiska folket. Den spanska
inkvisitionen var 1492, men
strax efteråt upptäcktes
Amerika som blev en fristad
för det judiska folket. På
1940-talet pågick den
grymma judeutrotningen och

Predikan / Bibe
lve
cka
Bibelve
lvecka
när staten Israel upprättats
1948, skulle kringliggande
arabländer krossa den
nyfödda nationen. 1967
utbröt sexdagarskriget, då
den egyptiske presidenten
Nasser skulle krossa Israel i
det som skulle bli det sista
kriget. Vid alla dessa tillfällen
fanns det svåra hotbilder mot
det judiska folket men Gud
vände det till seger.
På Nasas rymdforskning vet
man mer om detta fenomen.
Någon har kallat det "ett
kosmiskt mirakel".
"Månen skall vändas i blod",
sa profeten Joel. När jorden
lägger sig mellan solen och
månen så förmörkas den, men
då solens strålar bryts i sfären
så får månen den blodröda
färgen. Därför kallar en del
gamla rabbiner detta för
"blodsmåne". Månen vänds i
blod.
Vad var syftet med
Hamas tunnlar och
raketer
Denna sommar utsattes Israel
för en svår prövning. Hamas
sköt nästan 5000 raketer över
Israel och som en följd av
detta drabbades Gaza av
israeliska flyganfall. Israel
hävdade sin självklara rätt till
att försvara sig. Samtidigt slår
Isis terror mot millioner
människor i Syrien och Irak.
Kan det vara så att det är en
tid då Guds dom drabbar
några av Israels hårdaste
fiender? Hamas tunnlar
avslöjades genom kriget i
sommar och förstördes.
Hamas terrorister har i förhör

Trons Gnista Nr 3- 2014

sagt att de, den 25 september
i år, under det judiska nyåret,
tänkte attackera Israel via
tunnlarna. Planen var att döda
en massa människor och
kidnappa kvinnor och barn
och ta dem till tunnlarna för
att Israel inte skulle förstöra
dem. Tack och lov stoppades
detta.
Han som bevarar Israel,
so
ver inte
sov
I Psaltaren står det, ”han som
bevarar Israel, han sover
inte”. Israel är ingen fullkomlig nation, men Israel är Guds
ögonsten och deras upprättelse finns i den fullkomlige Gudens planer.
Prästen Peter Fjellstedt skrev
profetiskt redan på 1800 talet,
att när Gud upprättar Israel så
skall Israels fiender som i
gamla tider vända svärdet
mot varandra.
Herrens dag nalkas
Herrens dag nalkas. För den
här världen blir Herrens dag,
den stora och fruktansvärda.
För Guds folk blir den, den
stora och härliga. Enligt den
gamla judiska kalendern
inträffar sabbatsåret vid det
judiska nyåret i höst 2014
och nästa år i september
bryter jubelåret in. Låt mig
klart säga att vi kan inte
räkna ut när Herrens dag ska
komma, när Jesu tillkommelse ska ske. Men vi förstår
att vi närmar oss den stora
dagen, den stora och
härliga!!!
Bibelns budskap är: Var redo
– Jesus kommer snart.
Vi ber: tillkomme ditt rike!

GÖRANS MÖTEPROGRAM

Vi har i dagarna avslutat en fantastisk bibelvecka i Bollnäs. Temat för veckan var: Framtiden börjar imorgon,
att ha en profetisk inriktning för framtiden. Vi var förväntansfulla men Gud har vida överträffat våra förväntningar. En underbar Gudsnärvaro präglade veckan och
vi avslutade lördagen med en smörjelsegudstjänst där
Guds ande slog ner som en bomb.
Deltagarna kom ända från Malmö i söder till Älvsbyn i
norr och allt däremellan. Även från trakten kom det folk
och lyssnade till bibelundervisningen. På kvällssamlingarna var det så gott som fullsatt i lokalen.
Kommentarer från deltagare:
-”Vilken undervisning, vi är så glada”
-”Nu vill vi åka hem till vår församling och föra
detta vidare”
-”Ber att detta är början på en andlig pandemi"
(smittspridning)
-”Vet inte hur jag ska ta mig hem för jag är så full av
den Helige Ande”
-”Det här är mer värt än en silvermedalj i VM" (vilket
personen faktiskt har)
-”Jag har aldrig mött den Helige Ande på detta sätt
sedan jag blev andedöpt som 18-åring” (sagt av en
person i övre medelåldern)

-”Jag har tagit del av aha-upplevelser”
Vi är så tacksamma till Gud att det blev en sådan frukt
av detta, och vi får avsluta med att citera Birger’s
predikotitel från onsdagkvällen "Fortsättning följer"!
Med stor tacksamhet
Trosgnistans team

18 oktober (16:00, 19:00)

Pingstkyrkan, Mullsjö

19 oktober (10:30)

Pingstkyrkan, Sandhem

Köp bibelveckans möten och
undervisning i mp3 format för
endast 200 kr/st

15 november (16.00)

Israelmöte, Pingstkyrkan

Porto tillkommer

Cupolen, Linköping

För beställning av enskilda cd se annons på sidan 14

22 - 23 november

Centrumkyrkan, Kinnarp

23 nov (16:00, 18:00)

Pingstkyrkan, Smålandsstenar

VÄLKOMMEN!
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Beställ på hemsidan www.trosgnistan.se
(klicka vidare på webshop)
eller mejla din beställning till henrik@trosgnistan.se
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Bengt Sundh

David Ottosson

Bengt Sundh avled i augusti
månad 78 år gammal. Han var
länken som ledde oss in i det
omfattande missionsarbetet i
Kenya. I början av 1967
flyttade han med sin familj
från Etiopien, där han hade
verkat som missionär, ner till
Komotobo, Kenya. Genom
Donald Bergagård knöts
kontakt med Bengt, som kom
till Bollnäs sommaren 1968
och predikade i de tältmöten
som just då pågick.

En kär broder, David
Ottosson avled den 5 juli
efter en kort tids sjukdom.
Han föddes på Hönö den 20
april 1952. 19 år gammal
upplevde han frälsningen och
träffade även sin blivande
hustru Margaretha. De kom
sedan att tillhöra Betelförsamlingen.

Besöket ledde till att vår församling ställde sig bakom
missionsarbetet i Kenya. I september 1969 utsändes Curt
Johansson på ett kortare besök. Under detta besök frågade
Bengt om Curt skulle kunna tänka sig att komma ut och avlösa
honom, och i september 1970 reste Curt med familj ut till Kenya
och Bengt med familj återvände till Sverige.
Vi är tacksamma för att Herren fick använda Bengt till att väcka
vårt stora missionsintresse, som ledde till att Trosgnistans
Mission bildades. Bengt och hans familj har sedan fortsatt att
verka för missionens sak i Nairobi med omnejd.
Må Herren trösta och välsigna Eila och den övriga familjen.

Gunilla undervisar mot
könsstympning i Kenya

David hade ett stort hjärta för
sina medmänniskor och genom sitt smittsamma skratt och
humoristiska sätt blev han omtyckt av många. Hans kristna
liva präglades också av en stor gudslängtan. Nu har han nått
sitt himmelska mål och han har fullbordat sitt lopp. Vi som
församling och mission är mycket tacksamma för allt vad han
har fått betyda för oss. Kom ihåg hans familj i förbön.

Undervisning och möten på cd från

Bibelveckan
Norbert Bauer
NB5914
Är du rustad?
David Duveskog
DD6014
Sinnets förnyelse och antikrist
DD7114
Jakobs brottningskamp med Gud
Göran Duveskog
GD5714
Påsken och Herrens högtider
GD5814
Israel - Gud har sista ordet

Gunilla Ek har stor
erfarenhet av att arbeta som
barnmorska i många olika
länder. I oktober åker hon i
samarbete med Trosgnistan, till kuriastammen
i Kenya.
Gunilla ska undervisa om
kvinnlig könsstympning
och med upplysning
försöka bryta invanda
tankemönster.
Inför uppgiften i Kenya har Gunilla utarbetat ett enkelt
material, med text och instruktiva illustrationer som
hon själv gjort. Den traditionella könsstympningen i
Kuria äger rum i november - december varje år.
Könsstympningen betraktas som en introduktion till
vuxenvärlden och istället för att få en utbildning gifts
flickorna bort alldeles för tidigt, i många fall till äldre
män. Kvinnlig könsstympning är djupt rotad bland vissa
stammar, och det krävs ett långsiktigt arbete för att
stoppa denna sed, som ofta leder till ett livslångt
lidande.
– Gud har skapat kvinnan som hon är. Allt som Gud
skapat är gott och behöver inte ändras på något sätt,
försäkrar Gunilla! Hon vädjar också om bidrag till
skolavgifter för unga kvinnor.

Curt Johansson
CJ5614
Sök Herren medan Han låter sig finnas
CJ6614
Rustad för den sista tiden (del 1)
CJ6714
Rustad för den sista tiden (del 2)
CJ7314
Smörjelsen - det allra dyrbaraste
CJ7614
Inta din plats
Susanne Renkel
SR6414
Du kan höra från Gud (del 1)
SR6514
Du kan höra från Gud (del 2)
SR7014
Lyft blicken
Tord Renkel
TR6814
TR6914
TR7414
TR7514

Grunderna i
Grunderna i
Grunderna i
Dopet i den

tron (del 1)
tron (del 2)
tron (del 3)
Helige Anden

Birger Skoglund
BS6114
Fortsättning följer
BS6214
Våga gå med den Helige Ande (del )
BS6314
Våga gå med den Helige Ande (del 2)
40kr/st. Beställer du 5 CD eller fler betalar du 35 kr/st
Köp bibelveckans möten och undervisning
i mp3 format för endast 200 kr/st
Porto tillkommer

Beställ på hemsidan Www.trosgnistan.se (webshop)
eller mejla din beställning till henrik@trosgnistan.se
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ISRAEL

Det lilla landet med
de stora platserna

JERUSALEM-EILAT
VINTERRESA TILL SOMMARVÄRME

Boka nu!!
Boka nu!!
Tid: 15 - 24 febr. 2015
redan över 40 bokade

Skattereduktion
Privatpersoner kan under vissa förutsättningar
få skattereduktion för gåvor till Trosgnistan.
Din gåva ska vara till sociala projekt (t ex fadderbarn) och uppgå till minst 200kr/betalningstillfälle,
och minst 2000:- /år. Mer info hittar du på
www.skatteverket.se/gavogivare

HÖSTENS OCH VÅRENS RESOR
Några platser kvar på resan 24/10 - 2/11
med Daniel Viklund & Göran Duveskog
Mikael Järlestrand & Göran Duveskog
Resor 2015
populär vinterresa till Eilat 1 vecka, Jerusalem 3dg
13/2 KG & Gun-Eva Larsson, Jerusalem - Eilat
Extra turer: Klippstaden Petra, Båttur, Tabernaklet
1/4 Påskresa till Israel Tiberias-Jerusalem-Eilat
Vill du ha vår resebroschyr?
Göran Duveskog och pastor Dan Forsgren
Eller våra nyhetsbrev www.duvres.se
16/4 Lennart Åkerlund, Pär Alfredsson
8 - 15 maj Tunisien med Anita Barker med team 17/4 Kg och Gun Eva Larsson
29/5 - 1/6 Krakow - Auschwitz Toni Duveskog 17/4 Åsa Evegren, Monika Öholm
25/4 Göran Duveskog, Göran Johansson,
Sven Göran Larsson från Aneby
9/5 Carina & Tommy Lilja
10/5 Gunnar Johansson, T Flatebö, B Norlin
15/6 Ungdomsresa till Israel med Simon
Holst och Joen Lindkvist Budgetpris!

Har du inte redan anmält dig kan du göra det på
www.trosgnistan.se eller skicka ett mail med ditt
namn, adress och personnummer till
info@trosgnistan.se

Församlingar & organisationer
boka er ”egen” gruppresa?

se program - www.duvres.se

Beställ boken ”Andakter från Bibelns land”.
ISRAELSPECIALISTEN
Pris 150 kr/st, Nu 2 st för 200 kr. 0278-160 05
B
oka
online
www
.duvr
es
.se inf
o@duvr
es
.se
www.duvr
.duvres
es.se
info@duvr
o@duvres
es.se
Tel. 0278 - 160 05

Gör skillnad

Andaktsbok

BLI FADDER!

54 andakter från Bibelns land skrivna av
Carl-Erik Sahlberg, Daniel Viklund, Birger
Skoglund och Göran Duveskog.

Med endast 200 kr /månad
hjälper du ett barn med
mat, kläder och utbildning.

Andakterna har en härlig blandning av
inspiration, faktaglimtar, tro och
vardaglig tillämpning.

Trosgnistans Mission
info@trosgnistan.se 0278-13010

Specialpris till Trosgnistans läsare!
1 st för 150:-, 5 st för 500:Vi bjuder på porto.

Mellanöstern i Fokus

Beställ ditt ex på www.trosgnistan.se
eller henrik@trosgnistan.se eller ring 0278-13010
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En bok om
Guds kärlek och
kraften i att förlåta

Pastor i Immanuelkyrkan,
Betlehem
16.00 Kristna i mellanöstern - kan
kyrkan överleva och växa?
19.00 Evangelium - Guds kraft i
Betlehem och hela världen
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Specialpris till
Trosgnistans
läsare!
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(Porto tillkommer)

Välkommen!

Beställ ditt ex på www.trosgnistan.se
eller henrik@trosgnistan.se eller ring 0278-13010

Boende: Scandic 0278-74 41 00, Nils-Olsgården 0278-391 63

15

POSTTIDNING
Trons Gnista Nr 3 - 2014 B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning, returnera tidningen med ny adress till:
TROSGNISTAN, Box 1112, 821 13 Bollnäs

E

a
m
m
u
s
n
e
t
i
l
n
t
e
k
c
y
m
a
d
y
t
e
kan b

Ibland får vi rapporter om
något av våra f d fadderbarn,
som lyckats bra här i livet och
det gläder oss oerhört
mycket! Nu i veckan kom ett
mejl från Kitale i Kenya, som
berättar om Joan Anyanzwa
som under många år hade
fadder genom oss. Lillemor
Berglund som periodvis bor
i Kitale tillsammans med sin
man Lennart, har träffat Joan,
och berättar här om hennes
liv.
När Joan var 7 år dog hennes
mamma av en sjukdom som
hade kunnat botas, om det
funnits ekonomi för det. Då
bestämde sig Joan för att bli

läkare och hjälpa sjuka
människor.
Det tog en timme för Joan att
gå till skolan, enkel väg. Hon
älskade att studera och när
hon gick ut grundskolan
gjorde hon det med det
högsta betyget i hela
distriktet, vilket resulterade i
ett stipendium till det
fyraåriga gymnasiet. När hon
sedan gick ut gymnasiet var
hon åter den bästa eleven i
distriktet.
Hennes dröm om att bli läkare
fanns kvar, så hon sökte till
den femåriga utbildningen i
Nairobi, och kom in med
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starkt reducerad avgift p g a
sina höga betyg. Under tiden
stod hennes faddrar troget
kvar, vilket gjorde att hon
klarade ekonomin under de
fem år som utbildningen
varade.
För ca 1,5 år sedan blev hon
färdig läkare efter sin AT
tjänst på ett amerikanskt
missionssjukhus. Nu är hon
tillbaka i Kitale och jobbar
på sjukhuset där hon fick en
tjänst på förlossningsavdelningen.
Hon stormtrivs med livet och
är en verkligt behaglig,
humoristisk, fin ung kvinna.
Dessutom är hon alltid glad

och det gör att hon är så
vacker!
Vi bjöd hem Joan på lunch
en dag och samtidigt kom
Mercy från barnbarnshemmet
med sin sjuka son. Joan
undersökte honom och fick
se röntgenplåtar som mamma
hade med sig. Det visade att
pojken hade lunginflammation, så han fick penicillin.
Joans dröm blev sann och det
är fantastiskt roligt att ha fått
lära känna henne och se vad
en – för oss – liten summa kan
göra för en fattig ung
människa.
Lillemor Berglund

