
 

 

Gå ut mission 
...så att mitt hus kan bli fullt!    

Då sade herren till sin tjä-
nare: Gå ut på vägar och 
stigar och uppmana enträ-
get människor att komma 
in, så att mitt hus blir fullt.                          
                                 
               Luk.14:23 
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förbön. Ett underbart bönebrus bröt 

ut och flera började att be i nya 

tungor. En av dem började trevande 

att sjunga och sedan porlade en ny 

sång på andens språk fram!  

 

En annan förmiddag då jag precis 

undervisat om levande tro så 

kommer en av tolkarna fram till 

mig och berättar att många 

människor i området var mycket 

oroliga. Tydligen hade det utfärdats 

en mycket hög klass av 

stormvarning i den södra delen av 

landet. Och troligen skulle ovädret 

mycket snabbt förflytta sig upp 

över det område där vi hade 

kampanjen. Jag hade redan tidigare 

under seminariet, registrerat att 

snabba vindbyar tagit tag i 

tältduken vid upprepade tillfällen 

och att allt fler gråa moln samlats 

på den annars klarblå himlen. NU 

behövdes levande tro! Jag 

förklarade läget kort för alla och sa 

att nu måste vi be i tro till den Jesus 

som stillade stormen. Vilken bön 

600 personer var samlade, men 

medan jag predikade fortsatte folk 

att strömma in på platsen. Redan 

från allra första början var det en 

hunger och förväntan i luften. Och 

resultatet blev därefter – många 

hundra sprang ivrigt fram för att be 

frälsningsbönen till Jesus och flera 

kunde vittna om kraft som gick 

igenom deras kroppar till fullständigt 

helande när vi bad! Så här fortsatte 

det dag efter dag och skaran med 

åhörare växte stadigt. 

 

På dagarna hade vi underbara 

seminarier med teamet som var med 

och arbetade med kampanjen och 

lokala ledare. Från dessa stunder har 

jag många fina minnen. Bland annat 

från dagen då vi koncentrerade 

undervisningen på den helige Ande. 

Det visade sig att flera av ledarna 

aldrig hade fått undervisning om 

andedopet. Jag undervisade då enkelt 

och konkret om den personliga eld 

som Herren vill ge oss var och en 

och sedan betjänade vi alla tre med 

Vi var tre glada och förväntansfulla 

missionärer som anlände till 

Bangladesh; Carl-Olov Hultby, 

riskevangelist i Svenska 

missionskyrkan, Björn-Åke Hulth, 

pastor i Donsö missionsförsamling 

och undertecknad.  

 

Dagen efter att vi landat packade vi 

om för att ta oss vidare inåt landet. 

Efter en ca 5 timmars lång resa med 

bil från Dahka kom vi fram till det 

lilla samhället Kolligram utanför 

staden Gopalganj. Kampanjplatsen 

låg i ett område där både muslimer, 

hinduer och kristna bodde. För att 

komma till området måste vi varje 

dag korsa en mindre flod på en liten 

båt som packades med folk så till de 

grader att jag vid flera tillfällen sände 

ett diskret tack till Gud över att vi inte 

sjönk eller slog runt!  Redan från 

första kvällen när vi tog oss över så 

förstod vi att många på den lilla båten 

var på väg just till våra möten. 

 

Första kvällsmötet började med att ca 

Män och kvinnor i Kaliganj lyfter sina händer för att ta emot Jesus när Andreas Cucca gör inbjudan. 
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det blev! Den kvällen hade vi 

stjärnklar himmel och inte en 

vindpust på vår sida om floden, 

medan det var regn, vind och åska på 

den andra – tack Jesus! 

 

Trots att vi även konkurrerade med en 

Hindu-festival bara några kvarter 

bort, fortsatte såväl hinduer som 

muslimer att komma på våra möten. 

Och ryktena om vad Jesus gjorde 

spreds allt mer. För var dag som gick 

hade vi allt fler spontana husmöten 

och bad för människor vart vi gick.  

Vid ett tillfälle skulle jag och Björn-

Åke Hulth be för en sjuk kvinna i ett 

hem strax innan kvällsmötet medan 

Carl-Olof skulle ta sig över floden i 

förväg. När vi väl kommit på plats 

insåg vi att det inte kunde vara endast 

en familj där. Säkert 35 personer var 

samlade och de sjöng och bad 

tillsammans. När vi lite förvånade 

frågade vem det var som var sjuk och 

behövde förbön, så räckte samtliga 

upp handen! Det blev nu endast tid 

för turbobön! Jag undervisade på 30 

sekunder om Jesu närvaro genom den 

helige Ande och Jesu verk på korset. 

Därefter ledde jag de församlade i en 

bön medan Björn-Åke rusade runt 

och lade händerna på så många han 

kom åt – alla de blev helade 

momentant.  

 

De sista kvällarna lossnade det 

ordentligt och när inbjudan till 

frälsning gavs blev den öppna platsen 

framför scenen genast fylld av folk 

som under tårar och glädje bad ut av 

hela sitt hjärta till den Gud som 

kommit för att frälsa. En kväll då 

Björn-Åke vittnade och Carl-Olov 

hade predikat kom en kvinna upp och 

gav ett härligt vittnesbörd. Hon var en 

muslimsk kvinna som suttit längst 

fram, tre möten i rad. Varje kväll vid 

förbönen hade vi sett henne pröva sin 

skadade armbåge och 

värkande arm, men 

smärtan var kvar. Nu 

stod hon på scenen 

och berättade att hon 

kommit på mötena för 

att se vad de kristnas 

Jesus verkligen gick 

för. Nu vittnade hon 

frimodigt inför allt 

folket - Gud Jesus har 

gjort mig frisk! 

Och det var verkligen 

många som kunde 

vittna om helande. 

Döva öron öppnades, 

tumörer försvann, 

lama började gå, 

blockeringar i 

luftvägar släppte, 

svagsynta fick full syn 

mm, mm.  

 

En av kvällarna får 

jag på väg över floden 

syn på en man i en 

träbåt som han stakar längs med 

stranden. Han står där reslig, och 

stolt, med endast ett höftskynke på 

kroppen och några hinduiska 

amuletter runt halsen. För ett 

ögonblick möts våra blickar och han 

ger mig ett nyfiket leende. Jag undrar 

om han anade vad som skulle komma 

denna kväll.  Jag ser när han mitt 

under mötets gång kommer in och går 

fram, sätter sig på första raden och 

lyssnar uppmärksamt. Hans hand går 

upp som ett tecken inför Gud att han 

vill säga ja till Jesus, och han går med 

målmedvetenhet fram för att be med i 

frälsningsbönen. När det är klart ser 

han upp och jag söker honom med 

blicken. När vi ser på varandra så ler 

vi båda två och jag ger honom en 

igenkännande nick. Det var allt. Men 

främlingen med alla avgudabilder 

runt sin hals hade blivit min broder. 

Denna vecka i Koligram fick vi mer 

1900 nya bröder och systrar som slöts 

till Guds familj genom sin tro och 

bekännelse till Jesus Kristus!  

 

Tack för era förböner och trofasta 

givande som gjort denna kampanj 

möjlig, 

 

Jonas Andersson 

 

 

Pastorn Björn-Åke Hulth och riksevangelisten Carl-Olov Hultby predikade, 

undervisade och botade sjuka i Bangladesh. 

Tumören på armen är borta. 



 

 

Gå ut mission 

Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Nästa kampanj  
 
 Kontakta oss om du önskar kvitto. 
   

13 92 21 - 6 

Andreas började med att undervisa 

om tro och nåd under fredagens 

morgonsamlingar. På kvällen hölls              

kvällsmöte där Andreas predikade om 

Faderns kärlek till oss utifrån 

liknelsen med den återfunne sonen 

från Lukas kapitel 14. 

 

Efter predikan gavs en 

frälsningsinbjudan där fem 

ungdomar gensvarade direkt och 

sprang in i Faderns öppna famn! 

I det att mötet fortsatte in i 

lovsång och förbön, profeterade 

Andreas om att många skulle få 

uppleva Guds kärlek starkt. 

Guds Ande kom starkt över 

mötet och många fick möta Gud. 

En del skrattade när Guds glädje 

kom över dem, andra grät, vissa 

skakade och vissa andra föll 

under Guds kraft. 

 

En av dem som fick möta Gud är 

15-åriga Jeanette Sadesso som 

bestämde sig för att nå ut till sina 

skolkamrater genom att starta en 

skolgrupp. "När Andreas 

predikade började Gud tala till 

mig starkt om att starta en 

skolgrupp. Det kändes enormt 

och jag förstod att jag skulle 

starta en skolgrupp. Jag fick en 

härlig känsla av Guds närhet. 

Den var helt underbar när vi 

lovsjöng och tårarna började rinna, 

men det var förstås glädjetårar!" 

 

Guds närvaro var starkt verksam 

under hela helgen och flera blev 

frälsta även under lördagen. Många 

blev också fyllda av den Helige Ande 

och började tala i nya tungor. Två 

unga killar kom på lördagen fram på 

förbön men först ville de bli frälsta 

och få sina liv skrivna i livets bok. En 

av dem blev också starkt vidrörd av 

Gud när Guds Ande kom med inre 

helande. 

 

I början av maj var Andreas Cucca 

iväg och predikade på ett ungdoms- 

läger med 50 ungdomar i Gräfsnäs 

utanför Alingsås. Värd för lägret var 

finsktalande pingstkyrkor 

tillsammans med Korskyrkan i 

Alingsås. 

 

"Andreas har förmågan att på ett enkelt och 

kraftfullt sätt predika om Jesus för människor. 

Det var roligt att se hur bra han kopplade med 

ungdomarna på lägret och vi ser fram emot 

fortsatt samarbete" Jonas Päivärinta-  

ungdomsledare i Finska Pingst i Borås 

Ungdomar fick möta Gud 

Jeanette upplevde att Gud talade till 

henne på mötet om att starta en skol-

grupp.  



 

 

MAJ 
30 Attholmen, Loo/Långared  
Jonas Andersson 

 

31 Bönens Hus, Skövde  
Jonas Andersson 

 

JUNI 
8-15/6 Kampanj i GUINEA  

Jonas Andersson 
 

14 Brofästet i Färjestaden  

Rode Möller 
 

19-20 Midsommarkonferens 

Ralingsås  
Rickard Lundgren 

 

Kära medarbetare, 

 

När du håller detta brev i din hand är 

det endast två veckor kvar tills jag 

reser till väst-Afrika. Jag har på 

denna plats tidigare nämnt om den 

kommande kampanjen i landet 

Guinea. Här bor runt 8 miljoner 

människor i 40 olika etniska 

folkgrupper. De största av dessa 

grupper är starkt dominerade av islam 

och i övrigt praktiseras natur-

religioner. Som en reaktion mot det 

Marxist-muslimska vanstyret som 

rådde med terror över hela landet i 

många år, har Guinea idag i alla fall 

på pappret religionsfrihet.  

 

Vi tackar nu Gud för möjligheten att 

tillsammans med den omvände 

muslimske prästen, Oury Sow, ha en 

kampanj som vi hoppas och tror ska 

förvandla många liv. Som ett svar på 

era böner är nu Oury på benen igen 

efter såra sviter av ett tidigare 

mordförsök på honom för hans tros 

skull. Han är jublande lycklig över att 

få ge evangelium till sitt land och folk 

som förtvinat under islams mörka 

skugga under så många år. 

Box 112 

641 22 Katrineholm 

tel. 0150-66 24 20 

Fax. 0150– 519 79 

info@gautmission.org 

www.gautmission.org 

 

 

Bankkonton: 
Pg. 13 92 21-6 

Bg. 5831-6910 

Norskt konto: 3080.30.54.505 

Danskt konto:119900 1680 2565 

Finskt konto:  405529-288764 

 

Kalender 
25 ACE London 
 

24, 28 Möteskampanj i Valla 

Rickard Lundgren 
 

JULI 
2-4 Kampanj Agape Eskilstuna 

Andreas Cucca 
 

5 Linköpings Missionsförsamling 

Rickard Lundgren 
 

22-26 Sommarbibelskola 

Missionsbåten Christina 
LIDKÖPING+SPIKEN 

Andreas Cucca 

 
 

 

24-26 Konferensen Korsmärkt - 
Donsö, Rickard Lundgren 

 

 

31/7-2/8 Torhamn  

Jonas Andersson  

 

AUGUSTI 
14-16 Loo, Attholmen  

Rickard Lundgren 

 
29-39 Hillerstorp 

Jonas Andersson 

 

 

Gå ut mission 

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm 

Guinea - väntar på oss 
Det finns många faktorer som 

påverkar i ett sådant här pionjärt 

skede. I december förra året 

genomfördes en politisk kupp 

där ledare avsattes och just nu 

är läget instabilt i landet. Många 

frågar sig – ska det bli 

inbördeskrig? Vad händer 

imorgon?  

 

Det är både nåd och utmaning 

att just i denna tid få komma in 

med budskapet om Fridsfursten 

Jesus och med honom tro, hopp 

och kärlek från Himlen. Vi tror 

att vi står i startgroparna av 

något stort som Gud vill göra i 

Guinea. Nu behöver vi ditt stöd 

i bön och givande för att det ska 

bli möjligt. Tack för att du ber 

om beskydd för oss, kampanjen 

och våra familjer hemma i 

Sverige. Och tack för att du än 

en gång väljer att fråga Gud 

med hur många kronor du ska 

vara med och föra evangeliet ut till 

världens onådda.  

 

Guinea väntar på oss – nu åker vi! 
 

 

 

 

 

Jonas Andersson 

Internationell direktor 

Gå ut mission  


