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– i samarbete med Hoppets Stjärna



Det är väckelse i Pablo Johanssons församling 
i Saenz Pena. Regelbundet kommer människor 
till tro, och varje månad döps runt 50 personer. 
Evangeliet verkar i sin fulla kraft, och manifeste-
ras med tecken och under. Den stora lokal som 
byggts behöver snart byggas ut igen.

Församlingen är ett levande 
bevis på evangeliets för-
vandlade kraft. Folket i byn 
har rest sig från fattigdom 
och misär, vilket lett till att 
kommunen satsat på olika 
insatser i byn. En ny skola 
har uppförts, gatorna är 
asfalterade fram till kyrkan 
och framtidstron är påtaglig. 
På bilden ser vi Lennart, Ul-
rika, Daniel Åliden (Kenths 
lillebror) Kenth Johansson 
och Maria Presson som firar 
med tårta.

Under vårt besök firades flera jubileum. 
I Albas kyrka mitt inne i indianbyn Barrio 
Toba, var det tårta och jubel när vi firade 
församlingens 12-årsdag. 

Evangeliet måste förkunnas! Det är mitt 
stående budskap överallt jag får förmånen 
att tala. På missionsfältet, i Sverige – ja, 
överallt. I evangelium ligger Guds kraft. 
(Rom 1:16)

Under vårt besök fick jag förmånen att 
själv vara med och döpa 49 personer, 
och det var underbart.

Genom det sociala arbetet har missionen sedan 
70-talet lyft upp tusentals människor ur fattig- 
dom och misär till ett värdigare liv. Skolor, kyrkor, 
hälsovårdscentraler, hus har byggts.

Vattenförsörjning har ordnats och allt detta har 
bidragit till högre levnadsstandard med bättre häl-
sa. Senaste året studerade 445 ungdomar i norra 
Argentina på olika nivåer. Lärare, sjuksköterskor, 
advokater är nu redo för arbetsmarknaden. Yrkes-
skolan i Nam Qom genomför två årskurser i mat-
lagnings- och bakskola, sy- och vävskola samt en 
hantverksskola. 

Vid avslutningen i november 2017 tog 56 personer 
examen från dessa kurser. En del av dem har redan 
börjat använda sina nyvunna kunskaper till försörj-
ning för sina familjer.

Inför skolstarten varje år får 700 barn skolmaterial. 
Dessutom delas det varje månad ut matpaket med 
mjöl, socker, matolja, pasta, och tvål till 300 familjer. 
Vårdcentralen som missionen byggde 1990, ger 
indianerna gratis hälsovård. Här finns allmän klinik, 
hjärt- och lungklinik, barnavdelning, gynekolog, 
tandläkare och ett apotek, som drivs i samarbete 
med kommunen.
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OLIKA SÄTT ATT STÖDJA VÅRT ARBETE!

För att ge en enskild gåva skickar du ditt bidrag till PlusGiro 69 35 77-9. 
Behöver du inbetalningskort eller söker information maila oss på 
info@100percent.life eller ring 0662-461 31.

TACK, DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Be för vårt arbete och evangeliets spridning
Att du tar med vårt arbete i dina böner betyder otroligt mycket.

Stöd arbetet som månadsgivare
När du ger månatliga gåvor hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.

Ge en enskild gåva
Enskilda gåvor ger möjlighet till riktade punktinsatser. Be Gud om ledning i ditt givande.

Kärrsjö 136 
890 54 Trehörningsjö

www.100percent.life
info@100percent.life

Tel: 0662-461 31
Plusgiro: 69 35 77-9TÄLTMISSIONEN

Under högtidliga former överlämnades ledningen av missionens arbete 
i Argentina över till sönerna Pablo, David och Daniel Johansson. 
Pablo ansvarar för det evangeliska arbetet, medan David och Daniel 
ansvarar för El Buen Pastor som driver det sociala arbetet, med stöd av 
Hoppets Stjärna


