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...så att mitt hus blir fullt!

Evangeliet fungerar alltid!

Under februari månad gjorde Gå
Ut Mission en kampanj i Guinea
tillsammans med Oskarshamns
missionskyrka. För att samla
in pengar till kampanjen har
Oskarshamns missionskyrka
bland annat givit ut en
kokbok, där alla pengarna som
genererades gick till kampanjen.
Resan gick till staden Boké,
där det tidigare aldrig hållts
en öppen evangelisk kampanj.
Teamet från Sverige som leddes
av Andreas och Lina Cucca från
Gå Ut Mission bestod också
av Inger Vigren och Gudrun
Camnerin från Oskarshamns
Missionskyrka, Göran Karlsson
från Agapekyrkan i Eskilstuna,
Mirjam Tågerud från Nässjö
Missionskyrka.

När vi anlände till Boké så anordnade
kyrkorna ett välkomstmöte.Vi åt
sedan tillsammans med pastorerna
och deras respektive samt två
missionärer som skulle komma att
beröra oss starkt. Mer om dem
kommer längre ner i artikeln.
Under dagarna så var teamet med och
undervisade på ledareseminariet. Alla
delade något och det var härligt att se
hur de lokala ledarna kände sig lyfta
och uppmuntrade. Teman som togs
upp var ”leva av Gud nåd”, ”tjänande
ledarskap”, ”Den Helige Ande”,
”kraften i förlåtelse” m.m. Till dessa
seminarier samlades främst ledare
från församlingarna men även nyfikna
muslimer kom för att få förbön. En av
dem var en kvinna som kom med sin
dotter. I pausen bad hon om förbön
och direkt när jag började be för

Det finns en hunger efter
evangeliet
henne så började hon manifestera
onda andar. Hon kastade sig våldsamt
fram och tillbaka. Jag befallde de
onda andarna att lämna henne och
uppmanade henne att säga Jesu namn.
Hon kunde inte detta, men efter ett
tag så blev hon fri och tog emot Jesus!
Hennes dotter blev också rörd och
tog emot Jesus där och då. På kvällen
vittnade de på kampanjmötet om hur
mamman blivit befriad i Jesu namn!
Kampanjkvällar
Låt mig ta med er till kampanjmötena.
Det är varmt och dammigt på fotbolls
stadion. På läktaren, tillika vår scen var
det fullt med människor och framför
läktaren stod det människor och
lyssnade. Runt omkring sprang

K A M PA N J I G U I N E A

“Har man fått möta sanningen
måste man gå den vägen.”
smågrabbar och sparkade fotboll i ett
härligt ordnat kaos. Man kan ibland
undra ifall Gud kan verka i sådana
omständigheter. Då måste jag få citera
vår missionsdirektor Jonas Andersson
som brukar säga ”Evangeliet fungerar
alltid!”. Och visst hände det saker.
Många människor fick möta Jesus både
till frälsning, helande och befrielse
när teamet gick på och delade
evangeliet. Som mest var det ca 3000
personer samlade, detta under tredje
kampanjkvällen. Det fjärde mötet höll
på att inte bli av då premiärministern
”stal” stadion för att hålla ett politiskt
möte. Trots detta stannade ca 600
personer kvar långt efter det blivit
mörkt och vi riggade upp ljud och ljus
snabbt igen. Hundratals av dem som
kom tog emot Jesus. Det finns

en hunger efter evangeliet i Guinea!
Bland Jahangofolket
Missionärerna som nämndes tidigare
jobbar i en by utanför Boké bland
en helt onådd muslimsk grupp

som heter Jahangofolket. En av
missionärsfamiljerna hade jobbat i byn
i ca 15 års tid och vad vi förstod hade
inte någon kommit till tro. Dock hade
de vunnit hela byns förtroende.Den
av missionärerna vi lärde känna bäst
hette Andres och han var med

Andreas tillsammans med Dansoho och Andres

Lina tillsammans med en kvinna som dansar efter att ha blivit helad
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Inger, Gudrun, Mirjam, Göran, Andreas och Lina tillsammans med stadens borgmästare

oss överallt. Han berättade hur de
det senaste halvåret börjat be Gud
om under och tecken samt att han
skulle skicka skördearbetare. Under
veckan så skjutsade de in många från
byn till kampanjen och med försiktig
förväntan så kom de med.
Dansohos väg till Jesus
En av männen som kom med från
byn heter Dansoho, han var med på
två kampanjmöten, efter det andra
mötet berättade han för mig att han
tagit emot Jesus. Efter kampanjen blir
vi medbjudna till byn för att hålla det
första öppna kristna mötet i byn. Ca
25 personer kommer för att lyssna på

budskapet. Dansoho är där och han
berättar för mig att han tror på allt jag
sagt om att Jesus kom för att ta våra
synder, att han dog och uppstod och
ska komma tillbaka igen. Dansoho sa
”har man fått möta sanningen måste
man gå den vägen.” Även en annan
man som levererar bröd till en av
missionärerna hade tagit emot Jesus
under kampanjen och missionärerna i
byn var tacksamma för att Gud sände
oss dit och såg oss som ett svar på
deras böner.
Den 5 april fick jag ett mail där
Andres skriver ”Kommer du ihåg
Dansoho som ville ta emot Jesus, han

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!

Tillsammans når vi de onådda
med världens bästa budskap!
har kommit på bibelstudier hemma
hos mig varje tisdag. Be att Gud ska
fortsätta sitt verk i honom.”
Fortsätt be för församlingarna i
Boké och för Jahnagofolket och
missionärerna i byn.
Tack för att du gör det här möjligt.
Tillsammans når vi de onådda med
världens bästa budskap!

Din missionär
Andreas Cucca
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Av någon orsak har det under februari
kommit in så lite ekonomiskt understöd
till missionen att vi nu återigen har en
kris. Det har inte förekommit några
oväntade oplanerade utlägg under första
kvartalet, och årets budgetetade utgifter
ligger faktiskt 10% lägre än fjolårets.
Understödet har bara av någon orsak
minskat. Kontona är tomma och bufferten
borta. Nu har vi bara Gud och dig som
läser detta kvar att vända oss till.Vi vädjar
för de ofrälsta, onådda, fattiga och sjuka
människornas skull: - Ge med hjärtat,
av överflödet, till Herrens verk, för
evigheten!
Vår ständiga uppmaning i dessa brev om
ekonomisk hjälp kan kanske av någon

ibland uppfattas både otacksamt och
tjatigt. Men låt oss då påminna varandra
om det välsignade perspektivet. Det är
saligare att ge än att få! Tillsammans får vi
i denna försämrade ekonomiska situation
verkligen rannsaka oss själva och söka
Guds vilja för vår tjänst, uppgift och för
vårt givande. Om Herren rör vid våra
hjärtan, så låt oss inte frukta utan vara
glada givare!
Jag skriver dessa rader till Dig 72 tim
innan jag reser till Östasien. Jag är så glad,
tacksam, förväntansfull men också spänd
inför denna vår andra satsning bland
detta onådda buddistiska folk. Utöver en
minikampanj ska jag även inspirera och
uppmuntra 50 vietnamesiska ledare i tre
APRIL
15-22 VIETNAM
Rickard Lundgren
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21 Oasekirche, GarmischPartenkirchen, Tyskland
Pettersen

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: FI53 4055 2920 0887 64

8 Ekängens missionsförsamling
Rickard Lundgren

25-28 Strassenkirche Kaufbeuren,
Tyskland
Pettersen
26-28 Hope2013
ungdomskonferens, Pingstkyrkan
Nybro
Andreas Cucca

9 Lifecenter Eskilstuna Andreas
Cucca
9-12 Finland
Jonas Andersson
12 Ekumenisk gudstjänst, Fridhäll,
Skillingaryd
Anton Karlsson

28 Missionskyrkan Eksjö
Anton Karlsson

16-19 Strassenkirche, Tyskland
Pettersen

28 Baptistförsamling Tjula
Jonas Andersson

21-25 KAMPANJ BANGLADESH
Andreas och Lina Cucca

MAJ
2-5 Strassenkirke,Oberstdorf,
Tyskland
Pettersen

24 Pingstkyrkan Södertälje
Rickard Lundgren

3-5 Evangelisthelg, Donsö
Rickard Lundgren

dagar. Jag ber Gud om nåd att på bästa
sätt kunna förmedla kampanjmissionens
möjligheter till dessa syskon. För 15 år
sedan höll jag seminarier i norra Östasien.
Sedan dess har jag längtat och bett
Herren om en öppen dörr för evangeliets
tjänst i landet. Må nu Gud hjälpa mig och
Dig att finna tro och mod att gå när nu
denna dörr börjar öppna sig för oss! Vi
saknar de 30 000:- som behövs för denna
insats. Tidigare i historien kom västvärlden
och gav bomber, napalm och krig till
Östasien Nu tänker vi ge evangelium till
Östasien!
Med önskan om Guds rika välsignelse

6-9 Strassenkirche, Hammelburg,
Tyskland
Pettersen
8 juni Equmenias riksstämma
Göteborg
Rickard Lundgren
9 juni Salem Vargön
Rickard Lundgren
9 juni Vidablickskyrkan
Norrköping
Rickard Lundgren
13-16 Strassenkirche Mühldorf am
Inn, Tyskland
Pettersen
27-30 Strassenkirche, Oberstdorf,
Tyskland
Pettersen

26 Betelförsamlingen Jönåker
Rickard Lundgren
26 maj Lifechurch Söderköping
Rickard Lundgren
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