
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV JULI 2011

Vi sitter hopträngda på ett 
motorcykelflak på väg mot 
kampanjplatsen. Jag sitter och 

pratar med vår tolk, som 
berättar hur svårt människor 
har det som lever här, och jag 
slås av den totala kontrasten 
mot hurw strålande vacker 
omgivningen är. Vi susar förbi 
scen efter scen av underbar 

natur, stora öppna fält fyllda med 
vatten och stora ståtliga träd. Den 
bengaliska solens strålar lyser 

Mongla; en av de viktigaste 
hamnstäderna i Bangladesh, 
belägen vid sammanflödet av 
Pashur River och Mongla River, 
ca 10 mil norr om Bengaliska 
viken. Det var till en plats 3 km 
utanför denna stad som Gud 
sände oss i maj för att utbreda 
Hans rike. Teamet bestod av Gå 
ut Missions evangelist Andreas 
Cucca, hans fästmö Lina Widell och 
från Johanneskyrkan i Halmstad 
prästen Reine Jansson, Mikael 
Alsholm, Jenny Johnsson och Anna 
Sköld. Nedan följer Lina Widells 
intryck från hennes andra resa till 
Bangladesh.

så att allt liksom skimrar. Men 
det är inte naturen som fångar 
mitt hjärta. Det är alla vackra 
människor längs vägen. Barnen 
som vinkande springer efter oss 
tills vi kommer utom synhåll. 
Kvinnor med småbarn. Gamla 
seniga män med till synes alltför 
tunga lass. Unga grabbar på cyklar. 
Det är för dessa människors 
skull vi är här. Vi har åkt bil, tåg, 
jetplan, minibuss, propellerplan, 
minibuss igen, flodbåt och 
slutligen motorcykel för att 
predika evangelium till dessa 
människor vi nu skumpar  förbi. Vi 
är i Mongla för att ge dem Jesus.

Det var ingen stor skara samlad 
första kvällen. Hela mötet kändes 
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trögt, men kunde vi känna ett visst 
motstånd första mötet, så fick vi 
vårt genombrott nästa kväll. Det 
hällregnade på förmiddagen och 
vi fick problem med generatorn 
som gjorde att Reine fick predika 
utan mikrofon i ljuset från 
fotogenlampor. Innan mötet 
började hade det varit så lite 
folk att våra lokala medarbetare 
velat avblåsa mötet. Men när 
vi gått ut på gatorna och bjudit 
in människor, droppade det in 
mer och mer folk under det att 
lovsångsteamet körde på för full 
hals utan ström. Och det blev 
betydligt mer folk än föregående 
kväll. Med facit i hand, några 
timmar senare höll vi alla med om 
att det hade varit ett riktigt bra 
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möte, och vi var tacksamma att 
vi trotsat omständigheterna.

Torsdagen, den tredje 
kampanjdagen, var dagen då jag 
skulle kasta mig ut i det okända 
och pröva vingarna. Jag har 
förut predikat ett fåtal tillfällen i 
Sverige, och jag har inte mycket 
till självförtroende på området. 
Efter mycket fjärilar i magen och 
mer eller mindre panik hela dagen, 
står jag plötsligt framför 800 
bengaler och ska predika. Varken 
belysningen eller mikrofonen 
fungerade under första halvan av 
predikan, men över hela fältet satt 
människor knäpptysta i mörkret 
och lyssnade på en ung tjej från 
Sverige som fick skrika för att 
höras. Mot slutet var det nära att 
jag började gråta. De måste få 
tag på Jesus! Åh, vad jag önskade 
att de skulle förstå det. Precis 
när jag skulle göra inbjudan var 
jag jättenervös att ingen skulle 
gensvara. Tänk om de inte har 
förstått budskapet! Men när jag 
med gråten i halsen bad dem som 
ville ta emot Jesus att räcka upp 
en hand, var det massor av händer 

som flög upp i luften. De kom 
fram och många stod med tårar i 
ögonen medan de bad Jesus förlåta 
deras synder och tackade för att de 
hade blivit Guds barn. Tänk att det 
fungerar! Tänk att jag kan göra det 
här och Gud står med mig! Tänk 
att Gud väljer att använda lilla 
mig. Jag har fortfarande svårt att 
ta in det. Det var en speciell känsla 
att åka hem till hotellet och lägga 
sig den kvällen.

Resten av kampanjen var 
fantastisk. Från och med 
andra dagen undervisade 
vi varje förmiddag på 
församlingsplanteringsskolan. 
Mikael Alsholm gjorde ett 
fantastiskt jobb flera dagar i 
rad och både Anna och Jenny 
delade sina vittnesbörd och 
undervisade om rättfärdigheten 
i Kristus. Vi fick även tillfälle att 
be och profetera över eleverna. 
På kvällarna fortsatte vi att bjuda 
in människor från gatorna, och 
antalet människor på mötena 
växte mer och mer. Vi fick vara 
med och leda över 1700 personer 
till Jesus och många blev friska 

Shitali ,31 år
Kom på mötena totalt döv, men Jesus rörde vid 
hennes öron. Här viskar Andreas och Shitali kan 
upprepa det han säger utan några problem alls!

från alla möjliga sjukdomar och 
smärtor. När vi skulle åka hem 
var det svårt att slita sig från 
alla tacksamma och gråtande 
människor. Jag kommer aldrig 
glömma veckan då Jesus kom till 
Mongla.

Lina Widell

Andreas Cucca och teamet
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Rigia
Hade problem med smärtor i benen, men alla smärtor försvann då hon fick möta Jesus. Hon tog emot 
Honom som sin frälsare och heladndet kom samma kväll!

Den här lilla flickan hade haft smärtor i benen när 
hon gick men Jesus botade henne och hon vittnar 
till folkets glädje!

Frälsningssökande i Mongla

Vill Du stödja 
missionen genom 
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till: 
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro 
5831-6910
Märk “Missionsgåva”
 
Tack för din Gåva!
Vi erbjuder även autogiro. Maila till info@
gautmission.org din adress så skickar vi 
blankett!



Box 112
641 22 Katrineholm

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

info@gautmission.org
www.gautmission.org

BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910

Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764

JULI
6-10 Juli KAMPANJ Sri Lanka
Andreas Cucca

AUGUSTI
6 BRÖLLOP mellan Andreas Cucca 
och Lina Widell!
Ralingsås

17 Konfaläger Sjöhaga
Rickard Lundgren

SEPTEMBER
2-4 sep Församlingsläger för 
församlingsplanteringarna

7-9 sep Living Hope, Söderköping

22-25 ACE, Belfast 

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

TACK FÖR DITT STÖD

”Den blomstertid nu kommer med 
lust och fägring stor. Nu nalkas ljuva 
sommar då gräs och gröda gror.” 

När denna härliga sommarpsalm 
sjungs som mest då ser många av 
oss fram emot sommarlov, semester, 
sol, bad, jordgubbar och grädde, 
att läsa den där boken som aldrig 
hinns med, att komma iväg på den 
där resan,  osv. Och visst njuter vi 
av att hela vårt vackra land står i 
blomstring. Nu så här i slutet av 
juli så går semestern mot sitt slut 
för en del och andra har precis 
börjat. Men i Guds rike är det 
aldrig helt och hållet semester. 
Visst behöver vi som arbetar ta 
ledigt och vila, och det gör vi, 
men skörden väntar aldrig. Ingen 

tid på året sjunger vi, ”Den skördetid 
nu kommer” och har tid att vänta in 
eller förbereda oss på det. Nej, vi står 
mitt i skördetid hela året och tiden 
hastar att bärga den in. Kampanjerna, 
konferenserna, mötena avlöser 
varandra under hela sommaren och 
GUMs evangelister står villigt i tjänst. 
Skörden är stor och arbetare finns 
det, men vem ska sända dem ut? Just 
denna period när hela Sverige njuter 

och förbereder sig mentalt inför nästa 
stora arbetspass då sinar kassan 
snabbt på missionen. På sommaren 
vill vi gärna unna oss något litet extra 
som en liten uppmuntran, ett sätta att 
ladda batterierna. Tänk om vi denna 
sommar kunde unna skördearbetet 
något litet extra. En uppmuntran, 
ett sätt att ladda batterierna. Ja, 
faktiskt en möjlighet att se till att 
verksamheten inte behöver stanna 

upp och sjunga ”Den skördetid 
nu kommer” utan fortsätta att 
arbeta och bärga skörden in. 
Med förhoppning och önskan om 
fortsatt blomstrande sommartid 
och Guds rika välsignelse över er 
alla.

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER...

Internationell direktor
Jonas Andersson


