
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV FEBRUARI 2010

Efter 4 flygplatser och totalt 40 

timmars resa samt lite välförtjänt 

vila anlände vi till kampanjplatsen 

för vårt första möte. Över 1500 

personer hade samlats i Fulbari där 

det tidigare inte fanns någon kristen 

församling. Lovsången ekade och 

vart man än var i Fulbari kunde man höra 

musiken. När jag klev upp och predikade 

såg jag en förväntan i ögonen på de 

människor jag mötte med blicken. Jag 

talade kring Jesus förvandlande kärlek 

och när jag gjorde frälsningsinbjudan 

så sprang nästan alla fram. Vilken syn 

det är när människor får möta Jesus till 

frälsning!

955 personer registrerades på 

uppföljningskort och många blev även 

helade.Blandannat en liten flicka som 

haft reumatism nästan hela sitt liv. Hon 

kom med ledvärk men gick hem befriad. 

När hon vittnade hoppade hon av glädje! 

Detta var precis den start på kampanjen 

vi hoppats på.

Under dag 2 startade vi igång 

ledarseminarierna där jag och Marcus 

undervisade och inspirerade till 

församlingsplantering och att leva 

helhjärtat för Jesus. På kvällen hade 3000 

personer samlats på kampanjplatsen och 

Marcus predikade en illustrerad predikan 

om mannen som firades ner genom taket 

på ett hus som Jesus besökte. Våra lokala 

medarbetare fick agera skådespelare och 

detta gick verkligen hem!! 745 personer 

gensvarade på budskapet och fyllde i 

uppföljningskort. Sedan bad vi för sjuka. 

Magsmärtor försvann, döva började 

I December månad höll GUMs evangelist 
Andreas Cucca en kampanj i staden Fulbari i 
norra Bangladesh. Med på resan var: Marcus 
Bloom (Good News To All People), Anton 
Karlsson och Linnea Smedh (elever på 
Bibelskola Pionjär) samt Robert Johansson. 
Nedan följer Andreas rapport samt utdrag ur 
elevernas resedagböcker.

höra. En kvinna med kraftigt nedsatt syn 

började se!
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INTE EN ENDA KYRKA I STADEN

4000 GENSVARAR
PÅ EVANGELIET

ETT UTDRAG UR 
LINNEAS DAGBOK

Det är så underbart att stå där och se 
hundratals människor blunda och ta 
emot Jesus i sina hjärtan. För när de 
sedan öppnar ögonen och jag fångar 
någons blick så vet jag att därinne bor 
Jesus, och det ljuset i blicken slår inget. 
Det är kärlek!



Under kvällen fick jag även bekräftat 

att kvinnan som kom och blev helad 

från cancertumören i ryggen under vår 

kampanj i Dinajpur (som vi rapporterade 

om i November nyhetsbrevet) fortsatt är 

kärnfrisk. Efter läkarbesök bekräftades 

att både tumören i ryggen och all cancer 

är borta!! All ära till Jesus!

VÅRA BIBELSKOLEELEVER

ÄR MED OCH BETJÄNAR

På torsdagsmorgonen gjorde 

Pionjäreleven Anton en fantastisk insats 

på ledarseminariet då han undervisade 

om att vandra i tro. Till kampanjmötet 

KAMPANJ I BANGLADESH

Gud rör vid enskilda individer i tusentals

var ca 4000 personer närvarande då 

Linnea klev upp på scenen och talade 

kring att Jesus ville vidröra folket och 

uppmuntrade samtidigt skaran att sträcka 

sig efter honom. Senare predikade jag om 

Jesus som vår livgivare. Jesus som väckte 

upp döda Lazarus.

Responsen lät inte vänta på sig och 

hundratals med människor sökte sig 

framåt. Många människor fick även 

uppleva helande. Ett vittnesbörd som 

speciellt grep mig var en liten pojke som 

haft smärta i höfterna i 8 månader och 

hade inte kunnat gå pga det. Gud grep 

in och botade honom. Kvällen efter kom 

pojken med sin pappa för att berätta att 

han fortfarande var helt bra. Pappans 

ögon strålade!

När vi kommit hem åt vi snabbt för 

att sedan hålla ett minikampanjmöte på 

ett sjukhusområde. Eleverna predikade 

och bad för massvis med människor till 

helande. En liten flicka med magkramp 

blev botad och en halvsidesförlamad 

man började gå efter att eleverna bett 

för honom. Ryggvärk och huvudvärk 

försvann från människor. En kvinna såg 

suddigt  men efter förbönen såg hon klart! 

Listan kunde göras lång, men Jesus var på 

plats och gjorde massor med under! 

Jag gick och lade mig glad och stolt över 

elevernas, ja hela teamets insats! Kanske 

du läser nyhetsbrevet och funderar på 

om Pionjär vore något för dig. Kontakta 

gärna oss så berättar vi mer eller gå in 

på vår hemsida gautmission.org för mer 

information.

Mötena växte och över 5000 personer 

samlades på kampanjplatsen. 

Sista kampanjmötet greps jag verkligen 

av Guds ovillkorliga kärlek till folket! När 

jag  proklamerade ut ropet från Faderns 

hjärta: ”mina söner, mina döttrar när 

ska ni komma hem?” sprang många in i 

Faderns öppna famn och 1025 tog emot 

Jesus och fyllde i uppföljningskort. Totalt 

samlades det under veckan in 4258 unika 

uppföljningskort. Missionshistoria var 

ordet! 

Flera församlingar kommer att 

planteras som ett resultat av kampanjen 

och de nyfrälsta kommer att få hembesök 

av våra lokala medarbetare. Be för de 

pastorer och medarbetare som ska leda de 

nya församlingarna. 

Tack för att du står med oss i arbetet! Tack 

för förbön och ekonomiskt understöd!

Din vän och missionär
Andreas Cucca

Problem att gå i åtta månader pga höftsmärtor

”Totalt samlades 
det under veckan 
in 4258 unika 
uppföljningskort”

ETT UTDRAG UR 
ANTONS DAGBOK

Jag kommer nog aldrig glömma när 
det kom fram en man som var lam på 
vänstra sidan av kroppen. När vi bett 
för honom bad vi honom att försöka gå 
och plötsligt började det rycka i foten. 
Han tog min hand och jag fick leda 
honom under några av hans första steg. 
Några minuter senare sprang han fram 
och tillbaka i lokalen, helt överlycklig. 
Gud gjorde många under den kvällen. 
Jag fick lägga händerna på 4-5 stycken 
som blev helade och mina andra vänner 
såg nog ungefär lika många under ske i 
dem som de bad för. 



BIBELSKOLAN PIONJÄR & DIN AKTIEVINST

En av Pionjärlinjens elever är Rut 

Yismaw. Hon är 22 år och kommer från 

Uppsala. Rut har sin praktikplacering 

i församlingsplanteringen Agape 

Eskilstuna. Så här uttrycker hon sig om 

den folkhögskoleutbildning som Gå ut 

mission och Team med uppdrag erbjuder 

tillsammans…

Hej hopp. Jag sökte till Pionjär för att 

jag ville utmanas i min tro och se att 

den håller. Jag upplever att Gud visade 

mig den här möjligheten för att kunna 

växa i min personlighet och relation till 

Honom! Pionjärförsamlingar har inget 

val än att testa nya sätt för att nå nya 

människor och i det har jag lärt mig att 

bli mer frimodig. Jag har under året fått 

en mer stabil grund i min tro och fått en 

större kärlek till Jesus. Dessutom har 

jag utvecklats i mina gåvor och upptäckt 

glädjen i att kunna komplettera varandra.

Jag tycker man ska söka till Pionjär 

för att få ett tillfälle att praktisera sin 

längtan att nå ut till människor med 

evangeliet. Ett år där Gud kan få vara med 

och forma ditt liv, ditt tankesätt kring 

vad församling är och hur vi ska leva ut 

Jesus i vardagen. Jag rekommenderar det 

varmt!  

Hälsningar Rut

Sedan 2007 har det varit möjligt att 

låta vinster gjorda på fonder och aktier 

få bli skattefri om de ges till en ideell 

organisation, som t ex Gå ut mission! 

Dina aktieutdelningar blir alltså mer 

värda om de ges till mission, än om de 

bara tas ut som en privat vinst. 

Gå ut missions missionsarbete som får 

betyda frälsning för tusentals människor 

varje år i inland och utland, möjliggörs 

endast genom Dina satsningar och gåvor. 

Fråga därför Herren hur Du ska göra med 

Din aktievinst detta år. Utnyttja denna 

möjlighet som Svenska staten ger oss att 

låta besparingar få göra en skillnad inför 

evigheten framför Guds tron i himlen!

GÖR SÅ HÄR:

1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i 

februari - mars vilken aktieutdelning 

Du vill donera. 

2. Banken har specifik blankett som de 

hjälper Dig att fylla ut. 

3. Spara kvittot. Det ska bifogas 

deklarationen påföljande år. 

Kontakta oss på
E-post: marie@gautmission.org
Telefon: 0150-662420 eller 0732521015

FRÅGOR?

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI
TILL MISSION!

RUT YISMAW
ELEV PÅ BIBELSKOLANPIONJÄR

Rut Yismaw

FEL POSTGIRONUMMER I 
DECEMBER NYHETSBREV!

I julbrevet vi skickade ut i december 
blev sista siffran i postgironumret fel. 
Därför har många av er fått tillbaka era 
gireringar och på internet gick det inte 
att betala alls.

Vi ber så mycket om ursäkt för 
detta olycksaliga misstag!

Vi vill verkligen vädja till Dig att betala 
in den gåvan Du hade tänkt igen. Vi är 
oerhört beroende av Dina gåvor!

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! På bild: Kontaktuppgifter fylls i på ett uppföljningskort under kampanj



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

FEBRUARI
28 Gudstjänst Ekängen, Linköping
- Rickard Lundgren
 
MARS
4 ACE styrelsemöte London
- Rickard Lundgren

5 EFS församlingsplanterar sem för 
präster i Uppsala - Rickard Lundgren

5 - 6 Ungdomsmöten Passion, 
Nässjö - Jonas Andersson

7  Bönens Hus Skövde
- Andreas Cucca

8 Årsmöte Bönens Hus, Skövde
- Rickard Lundgren

12 - 14 Väckelsekampanj i 
Salemkyrkan, Kristiansand, Norge 
- Rickard Lundgren

15 - 21 KAMPANJ Bangladesh 
- Jonas Andersson

21 Bönens Hus Skövde
- Andreas Cucca

25 Konfirmationsundervisning 
Missionskyrkan Nässjö
- Jonas Andersson

26 Årsmöte gå ut mission i Nässjö

26-28 Möteshelg i Nässjö 
Missionsförsamling 
- Rickard Lundgren
och  Jonas Andersson 

28 Möte lifechurch, Söderköping 
- Jonas Andersson

28 Gudstjänst Ekängen, Linköping
- Rickard Lundgren

APRIL
4  Bönens Hus Skövde - Andreas Cucca

9 - 11 Församlingsplanterardagar

16  Agape Norrköping
- Andreas Cucca

17 Centrumkyrkan Boxholm
- Jonas Andersson

18 Johanneskyrkan Kornhill 
Halmstad - Jonas Andersson

19 Kornhill Bibelskola Halmstad
- Jonas Andersson

19 Bibelskola Pingstkyrkan Arboga
- Jonas Andersson

KALENDER

 

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

Kära medarbetare i skördearbetet!

Detta år står vi i Gå ut mission inför stora 

utmaningar och väldiga möjligheter. Vi 

har blivit utmanade och ledda att lägga på 

ett kol och öka takten i vårt arbete för att 

nå ut med evangelium om Jesus Kristus 

på vägar och stigar så att Guds hus blir 

fullt.  Det är vår ambition att under året 

genomföra inte mindre än 16 kampanjer 

bland de onådda i Asien och Väst-Afrika! 

Det är vår tro till Gud att det kommer att 

resultera i mer tillväxt för mer Guds rike, 

fler namn skrivna i Livets Bok och fler 

församlingar planterade. Det kommer att 

märkas i den månatliga rapporteringen då 

flera missionskildringar kommer att ges 

samma månad!

Men vi kommer tyvärr inte undan det 

faktum att vi också under flera månader 

kommer att ha nästan dubbelt och 

tredubbelt så stora utgifter.

När du får det här brevet i din 

hand har Rickard precis kommit 

hem från Kongo och Rode och 

Irena precis dragit igång en 

kampanj i Guinea. Samtidigt 

förbereder sig Johnny för att under 

mars månad resa till Burkina Faso 

i Väst-Afrika och undertecknad 

kommer att med ett team bege sig 

till Bangladesh! Detta kan bara gå 

ihop om vi använder en Himmelsk 

miniräknare.

Vi tror inte att du som läser vårt 

nyhetsbrev och genom bön och givande 

stöttar arbetet, kommit med genom en 

slump. Vi tror istället att vi tillsammans 

blivit kallade av Gud att på olika sätt bidra 

för att fullfölja och uppfylla visionen, 

befallningen, drömmen att alla folk ska 

nås av evangelium. Därför kommer vi 

fulla av tro till Gud kasta oss in i ännu ett 

år av intensivt själavinnande. Ja, och vi 

tror att du vill vara med!  Tillsammans 

kan vi göra detta till ett nådens år av 

skörd. Visst är du med?

Jonas Andersson

Internationell direktor

TACK FÖR DITT STÖD

ETT NÅDENS ÅR AV SKÖRD


