HÄR I SVERIGE infaller julen under vår mörkaste
årstid. När dagarna är som kortast och mörkret som
mest kompakt, bryter budskapet om frälsning, helande och försoning in i vår vardag och får våra hem
att explodera i en symfoni av ljus, glädje och innerlig
gemenskap.
Tänk om detta är en bild av den tid vår nation och
vårt folk just nu befinner sig i? Mörkret tycks tätna
allt mer. Toleransen för oliktänkande (i synnerhet
för bibliskt förankrade åsikter och livsval) minskar.
Människovärdet devalveras. Dogmen om ”sexuell frigörelse” präntas in i våra barn på obligatorisk skoltid. Svenska medborgare värvas av terroristarméer och beger sig ut i ”heligt krig”.
Kan det vara så att mitt i detta mörker vill Gud bryta in i det svenska folkhemmet med budskapet om frälsning, helande och försoning och få våra liv, våra familjer och hela vårt samhälle att
explodera i en symfoni av ljus, glädje och innerlig gemenskap?
Det står överst på vår önskelista den här julen. Det är också det vi ber om och arbetar för i
Evangelistfonden. Vi vill se en folkväckelse som berör och genomsyrar samhället i grunden.
Därför är vi med och banar väg för evangeliets framfart genom att uppmuntra, utrusta och förena evangelister över alla generations- och samfundsgränser.
Lördagen den 11 oktober höll vi årets sedvanliga stipendiehögtid i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Vi
delade ut fem stipendier à 15 000 kr till fyra personer och en organisation som arbetar med att
sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det blev en oförglömlig kväll med mycket pompa
och ståt – den framlidne norske predikanten Emanuel Minos har kallat högtiden för ”kristenhetens Nobelfest” – men också stark Gudsnärvaro, profetisk skärpa och spontan glädje. Mer om
högtiden och stipendiaterna kan du läsa på vår hemsida, www.evangelistfonden.se.
Till våren inträffar nästa stora händelse,
där du har möjlighet att vara med. Den 1315 mars bjuder vi in till evangelistweekend på
Götabro konferensgård. Helgen är en
mötesplats för evangelister i alla åldrar och
från olika kristna sammanhang, och brukar
präglas av härlig gemenskap, inspirerande
undervisning och starka Gudsmöten. Läs
mer om helgen på vår hemsida och passa på
att anmäla dig redan nu!
Vi i Evangelistfondens styrelse vill tillönska dig en riktigt God Jul och ett välsignat
Gott Nytt År!
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Vill du ge en julgåva till Evangelistfonden?
Bankgiro: 5868-7849

