
 

 

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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gått till angrepp. Män, kvinnor och barn 

sköts kallblodigt ner och brändes till döds 

medan de bad om nåd. Hem blev 

plundrade och sedan nedbrända.  

Bland de drabbade fanns flera kristna 

bröder och systrar som kom till tro under 

kampanjen 2004. Flera husförsamlingar 

är brända till grunden. Sammanlagt har 

ett tiotal personer fått sätta livet till det 

kan röra sig om många fler. En av våra 

pastorer blev skjuten framför ögonen på 

sin familj och hemmet där Henrik och 

Jonas bodde finns inte längre.  

Det är en oerhörd tragedi där över 

tvåhundra familjer är drabbade. De har 

förlorat anhöriga, sina hem och i flera fall 

allt de en gång ägde. De har behövt 

mycket hjälp och vi har i en samlad 

Under 2004 genomförde Gå ut 

mission en kampanj i staden 

Gojra, Pakistan. Henrik 

Thornell och Jonas Andersson 

rapporterade att såväl de få 

kristna som övriga var jublande 

glada över den stora 

kampanjen. Läs här ett utdrag 

från deras rapport:  
 

”Kväll efter kväll fick vi se hur 

människor vände sig bort från 

mörkret till den levande Guden. Och 

kväll efter kväll fick vi se hur 

människor vände sig till Gud, när de 

gick fram till scenen för att ta emot 

Jesus i sina liv. Jag önskar att du 

kunde varit med och sett när de 

beslöjade muslimska kvinnorna lyfte 

sina händer och bad Jesus rena deras 

hjärtan och ge dem ett nytt liv… 

Under de fem kvällarna sökte ca 800 

personer frälsning och dessa följs nu 

upp genom brevkurs och läggs till 

både gamla och nystartade 

församlingar. Halleluja!” 

 

Vi har glatt oss oerhört mycket över den 

utveckling vi sett i Pakistan sedan dess. 

Flera nya församlingar startades i Gojra 

som har växt både i antal och i mognad. 

Som ett resultat av kampanjen fick också 

de kristna i staden en bättre position 

möttes med högre respekt. Men för bara 

några veckor sedan fick vi en uppskakande 

rapport från våra vänner i Pakistan. Landet 

är till över 97% muslimskt och även om 

det är långt ifrån alla så finns det en hel del 

extremistiska grupper där. 

Natten till den 31 juli skanderades det 

från flera moskéer i Gojra - ”Döda de 

otrogna!”.  

På flera olika sätt mobiliserade extrema 

muslimska grupper en mobb som 

marscherade mot de kvarter där de kristna 

bodde. På några timmar hade ett stort 

uppbåd med automatvapen och 

brandbomber ringat in flera områden och 

A U G U S T I  

Begravningsceremoni av en person som blivit dödad i attacken. 

Över 200 familjer drabbade 

Förföljelse av kristna i Pakistan 
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“Uppskakande rapport från våra vänner 

i Pakistan.” 

”En av våra pastorer blev skjuten 

framför ögonen på sin familj och 

hemmet där Henrik och Jonas bodde 

finns inte längre.” 



 

 

aktion i nätverket ACE sänt 

ner pengar för att hjälpa dem 

att överleva dagen och på nytt 

bygga upp sina hem. 

Mitt i all denna oerhörda 

tragedi och sorg är vi 

tacksamma till Gud över det 

löfte Han gett om att vårt lidande i denna 

världen är för en kort tid. På grund av 

Jesu stora nåd och kärlek väntar snart de 

eviga boningarna på dessa våra tros-

syskon som fått utstå mer lidande för sin 

tro än vad vi här i Sverige nästan kan 

förstå. En del av dem har redan fått 

komma hem till vår Herre och Frälsare 

och för dem finns inget lidande mer. I 

lydnad mot Jesus själv och som svar på 

den vädjan som kommer från våra vänner 

i Pakistan vill vi fortsätta ta vårt ansvar. 

Därför sänder vi våra evangelister  

igen  till detta land som på så många 

platser är fyllt av hat, våld och ondska. Vi 

vet att där mörkret är som djupast där kan 

Ljuset få synas som tydligast. I denna 

stund befinner sig nu våra evangelister 

Johnny Pettersen och Andreas Cucca på 

plats i Saitnagar, Pakistan och presenterar 

Livets Ljus för tusentals människor som 

sitter i mörkret. Under veckan kommer de 

också att besöka staden Gojra och flera av 

de drabbade familjerna. 

 

Kvinnan som var blind kan nu se. 

Biskopen från staden i en förstörd kyrka med en uppbränd bibel 

”Därför sänder vi ner våra 

evangelister igen till detta 

land som på så många 

platser är fyllt av hat, våld 

och ondska” 

Kära vän och understödjare.  

 

Tack för att du valt att stå med oss i det 

viktigaste uppdrag som någonsin tagits 

emot på jorden – att predika evangelium 

för alla folk! 

 

Tacksamma hälsningar  

 

Jonas Andersson,  

Internationell Direktor 

En av våra pastorer där Henrik och 

Jonas bodde dog i attacken. 



 

 

Gå ut mission 

Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Höstens kampanjverksamhet  
 
    

13 92 21 - 6 

 

 

Konferensen som gått under 

namnet Equip och tidigare varit 

under sommarmånaderna har vi i år 

flyttat till andra helgen i september.  

 

Nytt för i år är också att talarna i 

huvudsak kommer att vara Gå ut 

missions egna predikanter. Som 

gästande talare finns även i år Per-

Olof och Nancy Eurell som haft 

mycket uppskattade seminarier 

tidigare år.  

De kommer nu att hålla en mans- 

respektive kvinnofrukost. Frukosten 

kommer att kosta 50 kr och 

anmälan till detta görs direkt till Gå 

ut mission.  

 

Konferensen arrangeras denna gång 

tillsammans med Salemkyrkan i 

Vargön, där samtliga samlingar 

kommer att äga rum. Kom för att 

bli utmanad, utrustad och 

inspirerad!  

 

 

 

 

 

 

 

Mer info på  
 

www.gautmission.org 
 

eller  ta direkt kontakt  

med vårt kontor 
 

Telefon:   

0150 - 66 24 20. 

 

Rikard Eugénzon, Jonas Andersson och Rickard Lundgren 

Missionskonferens med dynamisk undervisning och förbön 

som rustar och utvecklar! Bön och lovsång, utmaning till 

mission, barnmöten, separata kvinno-, mans – och företagar-

seminarier. Gemenskap med andra troende. 

KOM OCH BLI UTRUSTAD I VARGÖN 11-13 SEPTEMBER! 

Utrustar till tjänst Ef.4:12 

”De skall göra de heliga mera full-

komliga och därigenom utföra sin 

tjänst och bygga upp Kristi Kropp,” 

Ef. 4:12 

http://www.gautmission.org


 

 

September 
5 Församlingsläger med 
Grindtorpskyrkan, 

Jonas Andersson 
 

7 Arboga Pingstförsamling 
Jonas Andersson 
 

10 Centrumkyrkan i Boxholm 

Henrik Thornell 

 

11-13 Gå ut missions konferens 

“Equip” i Vargön Salemkyrkan 
 

21 Arboga Pingstförsamling 

Rickard Lundgren 
 

24-28 Evangelist och missions- 

konferensen “ACE” Nordirland 

Alla GUMs evangelister 
 

När du får det här nyhetsbrevet är jag och 

Andreas Cucca igång med att förkunna 

evangeliet om Jesus i det muslimska 

Pakistan. Kampanjen hålls i Saitnagar i 

närheten av Faisalabad från den 27 till 31 

augusti. 

Under den senaste tiden har rapporter om 

oroligheter i Pakistan präglat 

nyhetsbilden, och vi har fått höra att flera 

kristna har blivit dödade och skadade. 

Flera hus har också bränts ner till 

grunden och allt det på grund av att de 

har en tro på Jesus. 

Det är med stor spänning som vi åker i 

väg med de goda nyheterna. Det är 

viktigare än någonsin att vi predikar om 

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 
Oktober 

10 Centrumkyrkan I Boxholm 
Hemen Derki 

 

16-18, 22-25   
Misjonskirken i Arendal 

Rickard Lundgren 

 
19 Arboga Pingsförsamling 

Henrik Thornell 

 
20-24 

Kampanj i Bangladesh 

Andreas Cucca 
 

26-31  

Missionsresa för pionjärlinjen 
 

 

November 
2 Arboga Pingstförsamling 
Rickard Lundgren 
 

7 Centrumkyrkan I Boxholm 

Rohde Möller 
 

6-8 Fågelmara missionskyrka 

Rickard Lundgren 
 

13-15 Haegerland, Norge 

Rickard Lundgren 
 

16 Arboga Pingstförsamling 

Jonas Andersson 
 

23-29 Kampanj i Guinea 

Johnny Pettersen 

Gå ut mission 

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

     Ny kampanj i våldshärjade Pakistan 
att Jesus är den enda frälsaren, att han är 

vägen, sanningen och livet. 

Gud kan vända den här situationen till 

seger och vi ber om förbön för 

kampanjen. Be gärna för att människor 

ska bli frälsta, uppföljningsarbetet och 

vår egen säkerhet. 

 

Tack att du står med oss i det viktiga 

arbetet för Guds rikes utbredelse. 

 

 

Vänlig hälsning,  

Johnny Pettersen 

 

 

 

 

 

      

Kom och bli utrustad i Vargön! 

 11  -  13 september 

       

     www.gautmission.org 


