
 

 

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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minst två 

polispatruller under 

kampanjen. Den 

förste av poliserna 

jag bad för blev 

bland de första upp 

på scen att vittna en 

av kvällarna. Han 

hade haft kronisk 

huvudvärk konstant 

i 10 år, men efter 

att jag lagt mina 

händer och bett en 

enkel bön i Jesu 

namn så var all 

smärta borta. Där stod han nu med 

geväret i hand och strålade med hela 

ansiktet när han förklarade att Jesus botat 

honom! 

Varje dag åkte vi ca 5 timmar i buss i 

tryckande hetta. Temperaturen pendlade 

mellan 37-44 grader dagligen och den 

enda platsen vi kunde komma undan den 

värsta hettan var på ett betonggolv i en 

katolsk kyrka i närheten. Den enorma 

hettan, det slitsamma resandet varje dag 

och bristen på vila mellan mötena 

började att  tära lite på teamet. Men med 

fokus på att människor skulle få möta 

Jesus som högsta prioritet så var det 

aldrig något gnäll eller sura miner. 

Snarare tvärtom – jubelsång och 

lovprisning i bussen varje dag tillbaka till 

hotellet! 

Kväll efter kväll fylldes fältet vi hade fått 

tillstånd att vara på med tusentals härliga 

människor, de allra flesta helt utan någon 

tidigare kunskap om vem Jesus är! En av 

kvällarna utmanade jag olika typer av 

häxkraft och uppmanade folket att göra 

sig av med olika ockulta symboler och 

amuletter. Det blev två stora skålar fulla 

som vi brände offentligt och bad Herren 

om förlåtelse för trolldomssynd. När vi 

sedan bad om helande och läkedom nu 

var det många som kunde vittna om full 

hälsa!!! 

På ledarseminarierna lade vi mycket tid 

på att uppmuntra och inspirera det team 

av medarbetare som var med och 

genomförde kampanjen. Varje dag höll 

flera av eleverna i undervisningspassen 

Isländska andliga vikingar i  

den bengaliska hettan! 
 

Kära understödjare! 

I april månad genomfördes två 

kampanjer i Bangladesh. Här 

följer rapporten från Jonas och 

det isländska team från 

bibelskolan MCI, i Reykjavik, 

Island som var med.  
 

Det isländska teamet under ledning av 

min fru Gudrun Marta och 

ungdomspastorsparet från Filadelfia 

Reykjavik anlände till Bangladesh 

den veckan då temperaturen nådde 

sina högsta noteringar på över 50 år! 

Själv hade jag precis avslutat en 

kampanj längre norr ut i landet och 

därför acklimatiserat mig något mer.  

 

På onsdag 

eftermiddag 

spenderade vi 

ca 2,5 timma i buss för att komma till 

vårt första möte. Regeringen hade 

befallt två polisdistrikt att ansvara för 

vår säkerhet, så färden dit blev med 

fulla sirener och blåljus. Väl där blev 

vi mottagna med trummor och 

trumpeter, rökelse och dans! Folk var 

på hugget direkt och även om inte alla 

vågade sig in på mötet så var det 

många som stod utanför på vägen och 

tryckte för att höra och se. Totalt inne på 

mötet var det säkert 600 pers och ca 250-

300 av dessa kom fram för att söka Jesus 

till frälsning! 

Underbara mirakler tog plats när vi bad för 

folket där nästan 98% av mötesdeltagarna 

är i behov av helande någonstans. En man 

som blev buren till mötet av tre 

personer ställde sig upp och gick själv! 
Mycket annat hände inte minst bland flera 

barn. Glädjen och fascinationen över vad 

Jesus gör var påtaglig bland allt folket - 

och poliserna stod och gapade. Flera av 

dem kom i hemlighet och bad mig senare 

om förbön för olika saker. En av 

polischeferna viskade i mitt öra och sa: 

Tomorrow – Jesus, så 

pekade han på sig själv! Det 

är underbart att vara en 

Kristi ambassadör! 

Skaran med människor växte 

för varje dag och pastor Oli Zophaniason 

och jag turades om att predika på kvällarna 

och alla eleverna var med och delade 

vittnesbörd, undervisning och bad för 

människor. Varje kväll var det rikligt 

med helandevittnesbörd när hela 

Bibelskoleklassen var ute och bad bland 

folket. Personligen bad jag mig igenom 

“Skaran av människor växte för 

för varje dag…..” 

”Han hade haft kronisk huvudvärk 

konstant i 10 år” 
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”Kväll efter kväll fylldes fältet . . .!” 



 

 

och sedan följde vi upp med mycket 

uppskattade frågestunder där vi fick 

möjlighet att utveckla undervisningen 

och möjlighet att angripa problematik 

som uppkommit i den tjänst de står i 

dagligen i Bangladesh. En av dagarna 

fokuserade vi på undervisning om 

den helige Ande. Vilken lycka, 

vilken glädje när flera av våra 

bengaliska medarbetare fick 

uppleva Andens dop och fick ett 

helt nytt bönespråk!  

I Baik Acha bodde det mest 

muslimer och en hel del av den mer 

fundamentalistiska sorten. Inför den 

sista kvällen förväntade vi oss 

mycket folk och polisen hade nu 

nästan tredubblat antal vakter. Mitt under 

lovsången så bröt tumult ut ute på vägen 

och folk sprang i panik, vilket för en 

 

stund gav en ganska kuslig stämning på 

kampanjområdet, men polisen fick snart 

ordning på det hela och mötet kunde 

fortsätta som planerat. Allt gick 

fantastiskt bra och hundratals sökte 

frälsning. När vi sedan återigen gick ut 

för att be för människor med behov 

blev många helade momentant! Men 

det var så många som tryckte sig på att 

det till slut blev omöjligt för flera i 

teamet att varken röra sig eller att be. 

Nöden var så stor att människor i 

desperation trängde sig fram för en 

möjlighet att bli friska. Här kom åter-

igen polisen till vår hjälp. De ryckte ut 

och tillsammans med våra lokala arr-

angörer så styrde de upp förbönen och 

hjälpte folk så de kunde vittna om vad 

Jesus hade gjort och såg till att ingen 

kom till skada. Vi bad i timtal för så 

många vi bara kunde och Herren 

verkade bland folket.  

Allt som allt med de som var inne på 

kampanjplatsen och de som var ute på 

vägen och lyssnade, så var det över 

6500 människor på sista mötet. 

Hundratals gensvarade till frälsning 

och miraklen var otaliga! Döva öron 

öppnades, tumörer försvann, syn-

skadade fick fullgod syn osv. Ett 

vittnesbörd som dröjer sig kvar var 

när min fru bad för en ung flicka som 

varit stum från födseln. När hon 

sedan talar på isländska till flickan 

och med gester förklarar att flickan 

ska försöka upprepa vad hon just 

hört, så svarar flickan på perfekt 

klingande isländska och prisar 

Jesus! Vår Gud är stor! 

Totalt sett tog över 2000 personer 

emot Jesus i Baik Acha under de fem 

dagar vi var där. När jag efter mötena 

stod och pratade med den muslimske 

 

”Ja för om inte någon annan bjuder in 

er att komma igen, gör vi det !”  

Amuletter och annan häxkonst eldas upp 

“Hundratals gensvarade till 

frälsning och miraklerna var 

otaliga.” 

 



 

 

 

Vi hade en fantastisk helg när vi 

tillsammans med Salemkyrkan i Vargön 

(en av GUM:s stödförsamlingar) höll 

vår årliga Equip-konferens.  

 

Hela helgen var präglad av en stark 

Gudsnärvaro och missionsiver. Under 

helgen talade och medverkade Gå Ut 

Missions evangelister. Sex av våra 

elever på pionjärlinjen var med under 

helgen och två av dem berättade kort 

om utbildningen. 

 

Inbjudna talare var i år Per-Olof och 

Nancy Eurell som höll väldigt 

uppskattade mans- och 

kvinnoseminarier.  

 

Per-Olof talade om att vara män på 

riktigt med Jesus som vår främsta 

förebild. Seminariet avslutades med 

stark förbön och heliga beslut.  

 

På lördagskvällen predikade Jonas om 

att Jesus är Guds ”JA!” till en värld 

som är fylld av nej och omöjligheter.  

Något som var fantastiskt att se var 

alla människor som var nyfikna på 

mission och som samtalade kring 

fikaborden efter mötena.  

 

Helgen avslutades med två guds-

tjänster på söndagen. På förmiddagen 

talade Henrik Thornell samt på 

eftermiddagen hölls det en 

missionsgudstjänst där det visades 

videofilmer från vår senaste kampanj i 

Pakistan. Vi är tacksamma till Gud för 

denna helg där Guds hjärta för de 

onådda folken fått vara i centrum! 

Gud var i Vargön 
polischefen frågade han mig – ”När 

kommer ni tillbaka?” Jag försäkrade 

honom att vi har för avsikt att komma till-

baka till hans land många gånger för att så 

många som möjligt ska få chansen att höra 

om Jesus. Då svarade han; ”Ja, för om inte 

någon annan bjuder in er att komma igen, då 

gör vi det!”  

 

Tack för alla förböner och ert stöd som 

gjorde den här kampanjen möjlig. Snart 

beger vi oss ut igen – så att Guds hus kan 

bli fullt! 

 

Jonas Andersson, Internationell Direktor 

Utrustar till tjänst Ef.4:12 

 

 

Bibelskoleelever  

till Guinea! 
 

Två bibelskoleelever följer 

med Jonas Andersson på Kampanj till 

Guinea i oktober.  

 

Det är härligt - vi behöver vara fler 

arbetare - för skörden är stor!  

 

Det blir Anton och Linnéa som tar 

steget ut på missionsfältet.  

 

Bed för teamet att de ska nå många 

med evangeliet! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill Du stödja missionen och ge en gåva? 
 

Du kan sätta in Din gåva på :  

 

PG 13 92 21 - 6 

eller 

Bg 5831-6910 
   

Skriv avsändare och ”missionsgåva” 

 

 TACK FÖR DIN GÅVA!  
 

GUD VÄLSIGNE DIG! 

Så att mitt hus kan 

bli fullt….. 



 

 

Oktober 
 
3 Cafémöte Söderköping 

 Rickard Lundgren 

 
9 -11 Höstläger med Generation 

Hope, Gräfsnäs Lägergård 

Andreas Cucca 
 

10 Centrumkyrkan I Boxholm 

Hemen Derki 
 

16-18, 22-25   
Misjonskirken i Arendal 

Rickard Lundgren 
 

19 Arboga Pingstförsamling 

Henrik Thornell 
 

20-24 

Kampanj i Bangladesh 

Andreas Cucca 
 

26-31 Kampanj i Guinea  

Jonas Andersson och elever från 
Pionjärlinjen 

Kära medarbetare! 

 

Bangladesh ropar efter Jesus! 

 

Landet som till 7% består av vatten och 

har världens sjätte högsta befolknings-

täthet med sina 161 miljoner invånare.  

I detta land bor några av världens minst 

nådda folkgrupper, några av dem har inga 

troende alls. 

 

Gud har verkligen öppnat dörren till detta 

muslimska land. Den 20-24 oktober 

kommer jag på nytt åka ner till 

Bangladesh-landet jag blivit totalt 

förälskad i. Med mig har jag denna gång 

ett team från Salemkyrkan i Vargön. 

 

Kampanjen kommer att vara den första 

någonsin inne i staden Dinajpur som är 

en av de största städerna i Rashahi-

provinsen i norr.  Detta är en fantastisk 

möjlighet då vi tidigare inte fått tillstånd 

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 
November 
 

2 Arboga Pingstförsamling 
Rickard Lundgren 
 

7 Centrumkyrkan I Boxholm 

Rohde Möller 
 

6-8 Fågelmara missionskyrka 

Rickard Lundgren 
 

13  Nådsällskapet Stockholm 

Andreas Cucca  
 

13-15 Haegerland, Norge 

Rickard Lundgren 
 

16 Arboga Pingstförsamling 

Jonas Andersson 
 

21 Pingstförsamlingen Karlshamn 

Andreas Cucca 
 

23-29 Kampanj i Guinea 

Johnny Pettersen 

 
29 Skövde Bönens Hus 

Rickard Lundgren 

 
29 Johanneskyrkan Kornhill 

Halmstad 

Rickard Lundgren 

 

30 Bibelskola Kornhill Halmstad 

Rickard Lundgren 
 

Gå ut mission 

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

          Bangladesh ropar efter Jesus! 
att ha en kampanj inne i staden utan bara 

utanför. 

 

Det senaste månaderna har Gå Ut 

Mission fått se tusentals underbara 

bengaler komma till tro på Jesus. Många 

hundra har även fått uppleva helande i 

sina kroppar när Jesus besökt deras stad! 

Det är därför jag med frimodighet ställer 

frågan till dig: 

 

Visst vill du vara med och ta Jesus till  

de onådda i Dinajpur tillsammans med 

mig? 

 

/Andreas Cucca 

 

Stå med oss i BÖN: 

● Att Gud öppnar dör-

rar för evangeliet i 

Bangladesh och 

Guinea 

● Frimodighet för 

evangelisterna 

● Att vädret är med 

oss 

● Guds beskydd   

under kampanjerna 


