
Hej vänner! 

 

Tiden har verkligen rullat på nu det senaste. Vi är 

inne på vår sista vecka här innan vi kommer hem för sommaren. Det har varit väldigt 

bra för oss att vara här en kortare period nu för att komma in i arbetet och även fått 

iordning ett hem som står och väntar på oss till hösten då vi kommer 

tillbaka. Vi känner oss redo att komma hem till Sverige för att 

förbereda inför att vår lilla bebis kommer. 

Förutom lärjungaskolan, Pursuit Internship driver Global Prayer House 

bla Ignite Week, som är en enveckas lärjungaskola där man får 

undervisning och del av kristen gemenskap. I april under Ignite Week 

var det 20 stycken deltagare i spridda åldrar som under en veckas tid 

fick delta i klassens vanliga schema. Vissa är eller blir intresserade av 

att gå den långa skolan medan vissa vill och behöver en nytändning.  

Det har varit en fantastisk tid dessa månader vi har fått vara här. Vi har fått se ca 23 stycken komma 

till tro och kyrkan växer. En blandning av nyfrälsta 

och kristna från andra kyrkor kommer till 

Expression som vi kallar våra söndags gudstjänster. 

I söndags hade vi förmånen att få ha dop på 

gudstjänsten.                                                                          

Det var åtta stycken som blev döpta och bland dem 

en 27- årig tjej som heter Amanda.                

Amanda är uppvuxen i en familj där hennes 

morföräldrar var Jehovas vittnen. Hennes pappa 

lämnade familjen när hon var liten och hon kände 

ofta en tomhet och frågade sig själv vad det var hon saknade. Hon kämpade med mycket osäkerhet 

och självmordstankar. För henne var det någonting som tillhörde vardagen och något hon trodde att 

alla hade. Vid 16 års ålder hade hon sitt första självmordsförsök.                                                                                                                                     

2014 kom hon djupare och djupare in i ett verkligt mörker och trodde att det skulle bli bättre av att 

ta ett till jobb där hon träffade Mark som hon flyttade ihop med. Det blev inte bättre, utan hon blev 

sämre och sämre och kunde tillslut inte lämna deras hem. En månad senare bestämde de sig för att 

gifta sig, kanske skulle det hjälpa. Dom började bråka ständigt och tillslut togs hon ifrån hennes man 

och fick bo några dagar hos hennes mamma tills hon blev tvånginlagd på sjukhuset. Hon åkte in och 

ut från sjukhuset, hela tiden med nya planer på hur hon skulle kunna ta sitt liv. På sjukhuset träffade 

hon en kvinna som var kristen och Amanda blev nyfiken på vad det var hon hade. Dom blev kompisar 

och pratade mycket om Gud och en dag frågade kvinnan om Amanda ville ta emot Jesus i hennes 

hjärta. Det ville hon.  De kommande dagarna blev hon attackerad av ännu mera mörker och hon 

ifrågasatte om hon verkligen var kristen. Efter några dagar blev hon inlagd igen och när hon vaknade 

upp nästa dag var det första gången hon kände sig glad över att vara vid liv och hon visste att hon var 

kristen. Hon fick stanna på sjukhuset ett tag och under den tiden funderade hon mycket, bla på sin 

man som hon hade varit tvungen att lämna och som inte visste någonting om hennes tillstånd. När 

hon kom hem från sjukhuset följde hon med kvinnan hon hade träffat på sjukhuset till Global Prayer 



House. Hon var hungrig efter mer och undrade vad detta var. Det var inte medicin eller terapi utan 

det var Jesus och hon var glad!                                                                                                                                

Efter detta bestämde hon sig för att gå Ignite Week och under den veckan fick hon vara med om så 

mycket saker och fick bli totalt förvandlad. Hon började förstå Guds tanke med äktenskap och ville 

åka och träffa sin man. Efter att vi bett för henne åkte hon två timmar och knackade på hos hennes 

man Mark. Han hade fortfarande på sig sin vigselring och han tog tillbaka henne och gav hennes ring 

tillbaka. Dom började umgås på nytt och första veckan i maj tog han också emot Jesus! När hon 

beskriver sitt vittnesbörd säger hon att hon dog med Jesus och blev pånyttfödd samma helg som han 

uppstod! 

 

Vi har också blivit väldigt välsignade här på många olika sätt och Gud har visat att han tar hand om 

oss och förser med det vi behöver! Vi bad en del om vad för slags bil vi skulle köpa och hur mycket vi 

skulle lägga på en bil. En bil är ett måste i detta land då det inte finns någon kollektivtrafik som 

fungerar. Andra veckan på vår nya Pursuit group (hemgrupp) var det en tjej som vi träffat en gång 

tidigare som tittar på oss och säger att hon känner att Gud har sagt att hon ska ge sin bil till oss. Och 

vilket bönesvar det är, hur Gud förser. Så i september när vi kommer tillbaka blir bilen vår. Det är 

häftigt att se denna tjej som i och med att hon ger bort sin bil vittnar för oss om friheten från 

materialism. Det är häftigt att se hur vår Gud fungerar.  

Bönämnen 

*Be gärna för vår resa hem till Sverige, att Hanna ska få må bra under flygningen hem.  

*För vårt Team som snart ska åka på Outreach till Filippinerna och evangelisera under 7 veckor. 

*En enhet mellan kyrkorna här i stan då vi känner och ser att Gud vill göra något speciellt här. 

*Be för Amanda, att hon ska få bli stabil i hennes tro och för hennes äktenskap, att Gud ska få hela 

dem helt och hållet. 

*Vi behöver fortfarande lite mer ekonomiskt stöd varje månad, speciellt nu när familjen blir större.  

 

Tack för alla era förböner och ert stöd. Nu väntar en spännande sommar hemma i Sverige för oss. 

Hoppas vi hinner träffa många av er. 



 

Vår lägenhet 

Alla vi som arbetar här 


