Årets stipendiater utsedda
En omåttligt populär missionspionjär, en själavinnande, iranskfödd präst samt en turnerande, lovsjungande
väckelserörelse. Det är årets evangeliststipendiater, som kommer att föräras var sitt stipendium à 20 000 kr
när Evangelistfonden bjuder in till sin årliga stipendiehögtid.
– Dessa eldsjälar är tydligt sända av Gud till Sverige för en tid som denna, för att förnya Kristuskärleken
och missionsivern i hela Kristi kropp, säger Evangelistfondens ordförande Andréas Andersson.
Stipendiehögtiden äger rum i S:ta Clara kyrka i Stockholm lördagen den 17 november kl 18. Nytt för i år
är att högtiden föregås av en offentlig bönegudstjänst för Sverige, som hålls i Citykyrkan samma dag kl 12.

CARL-GUSTAF SEVERIN, ÅRETS HEDERSEVANGELIST
Ända sedan han som 20-åring sändes ut som evangelist av sin hemförsamling i Kungälv har
Carl-Gustaf Severin stått i evangeliets tjänst. Med sin humor och värme har han blivit en våra
mest älskade missionärer, pastorer och bibellärare. I Ryssland, Asien och Europa har han fått
se tusentals nya församlingar starta. Och som ”pensionär” har han startat en evangelistskola
med Sebastian Stakset för att rusta en ny generation svenska evangelister.

ANNAHITA PARSAN, ÅRETS EVANGELIST
Iranskfödda Annahita Parsans dramatiska livsberättelse, skildrad i boken ”Flykten till livet”,
har rönt stor medial uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hennes liv vittnar lika
starkt som hennes ord om Jesu livsförvandlande kärlek och förlåtelse. Som präst i den
farsitalande gemenskapen i Hammarbykyrkan förkunnar hon frimodigt evangeliet, och har
fått se hundratals muslimer omvända sig till Jesus Kristus.

HOPE FOR THIS NATION, ÅRETS ORGANISATION
Hope for this nation är en ekumenisk rörelse som bär väckelsens vind från ort till
ort. Tillsammans med lokala församlingar håller det kringresande teamet
lovsångssatsningar, som kombineras med seminarier och evangelisation. Många
vittnar om den påtagliga Gudsnärvaron där Anden har frihet att verka, med
under och tecken som följd. På plats efter plats blir frukten förvandlade liv och
förnyade församlingar.

För mer information och bokning av intervjuer, vänligen kontakta Evangelistfondens sekreterare:
Samuel Wångehag, mob: 070-7970405, e-post: samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu

