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Med løftede øyne på framtiden 
 

- Alt vi gjør er evangelisk arbeid. Det er ikke rett å si at sosialt 

arbeidet på misjonsfeltet ikke er evangelisk, talte David Johansson 

inspirert i helgens feltkonferanse for Latin Amerika. Nærmere 60 

misjonærer og misjonsvenner hadde blant annet reist fra Alta og 

Lista til Pinsekirken Elverum. 

 

Av Trond Filberg 

 

Konferansen med mottoet ”Løft deres øyne og se”, hadde mange 

flotte innlegg og positive innspill. Forstander Vidar Børjesson fra 

Håpet Eidsvoll, løftet misjonsvennene i tanker om ”Mulighetene i en 

ny generasjon”. Gjennom direkte telefonlinjer var hele konferansen i 

kontakt med Eva og Rudolf Wilhelm som i mange år arbeidet i Peru, 

og med Benjamin Jensen, som jobber med oppstarting av et 

bibelskolekonsept i Argentina. Feltsekretær Jørgen Cloumann trakk 

opp linjene for hvordan den nye organiseringen av PYM vil gi større 

muligheter til bredere engasjement. Søndag formiddag talte Ingvald 

Skretting om ”Mulighetene i Jesu befaling”. 

 

Hjertesaker vokser  
Lørdagskvelden ble riktig visjonær. Da 

talte David Johansson som er leder for 

Latin Amerika misjonen i Pingst Sverige, 

og tilhører Göteborg pinsemenighet. I 

snart førti år har han vært forkynner, og 

hatt sitt virke over hele verden.  

- Det du har fått i hjertet fra Gud kan bli 

større enn du kan tenke deg! Når du 

begynner i det Herren har gitt deg, åpnes 

veier og nye muligheter, sa David 

Johansson, som delte sine erfaringer fra nye prosjekter i Latin 

Amerika. 

- I flyet på vei til Bolivia fikk jeg i mitt hjerte at det 

alfabetiseringsprosjektet vi skulle starte opp der, også burde brukes 

i Paraguay. Jeg hadde ingen tanke om hvordan, men i mitt hjerte så 

jeg mulighetene. I oktober for to år siden var ledere fra fem land 

samlet, og alle bad om å få være med, forteller Johansson 

Ulrika og David Johansson 

sammen med feltsekretær 

Jørgen Cloumann 
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engasjert. 

 

To år senere er det nå over 15.000 deltagere på 

alfabetiseringskurset og 600 prosjektarbeidere fordelt over Bolivia, 

Paraguay, Peru og Ecuador. Gjennom dette har det blitt startet 

femti nye forsamlinger, og ytterligere seks land i Latin Amerika vil 

starte tilsvarende. Pinsemenigheten Saron Groruddalen er involvert 

i prosjektet, som nå også har spredd seg til Afrika og Asia.  

 

Tenk bredere 
- Alt vi gjør er misjonsarbeid, påpekte Johansson og henviste til 

Kolosserbrevet 3, 15-17.  

- Uten sosialt arbeidet som viser at vi er medmennesker, er det 

nesten umulig å nå nye med evangeliet. Vi må vise Guds kjærlighet 

i handlinger. En kristen som reiser til et land for å reparere biler 

eller arbeide som sykepleier, trenger å være like fylt av Den Hellige 

Ånd som en predikant. Vi må tenke bredere og bruke mulighetene, 

utfordrer Johansson som understreker at vi skal drive sosiale 

prosjekter uten baktanker om snikevangelisering.  

- Vi vil at alle mennesker skal blir frelst, men det skal ikke settes 

vilkår for hvem vi hjelper. Vi gjør det fordi Jesus har sagt at vi skal 

gjøre det, understreket Johansson på kveldsmøtet lørdag og 

refererte fra Romerbrevet 12:8 og Matteus 25, 35-40. 
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