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Efter mer än 24 timmars resa och knappa 
3 timmars sömn, var det ändå med 
spänning och förväntan vi vaknade upp 
i Mamou, Guinea. Efter ett inledande 

seminarie och en lunch så var det 
snart dags för första kvällsmötet som 
drog igång redan på eftermiddagen. 
Jag var helt chockad av att se uppemot 
4000 personer samlas inne i centrum 
för att höra evangeliet, de flesta för 
första gången. Mamou är en stad 
med endast 3 kyrkor varav en är 

helt nystartad och har inte så många 
medlemmar. Detta är också en av de 
städer i Guinea med en stor majoritet av 
folkgruppen Fula och jag vågar säga att 

I mitten av maj hade Gå ut missions 
internationellt ansvarige Jonas 
Andersson och vår pionjärelev 
Jonatan Olsson en spännande, 
pionjär kampanj i Guinea. Här följer 
en rapport om hur det gick. 

något historiskt har hänt då gensvaret på 
frälsningsinbjudan var enorm!

Folk blev nästan desperata när de trodde 
att de alldeles för få mötesvärdarna inte 
skulle komma till dem för att ta deras 
kontaktuppgifter för uppföljningen - jag 
har aldrig sett nått liknande! Sedan 
sträckte Jesus ut sin hand och rörde folk 
till helande. Vrålet, jublet, applåderna 
fyllde området när plötsligt en ung 
man hjälps fram genom den packade 
folkmassan och kommer upp och vittnar 
om att han som var blind nu kan se! 
Flera andra mirakler hände varav en ung 
pojke kom upp med sin mamma. En stor 
tumör, stor som en tennisboll hade suttit 
på kinden/käken, men försvann helt när 
vi bad till Jesus. Dans och lovprisning 
till Herren följde. När vi sedan totalt 
utmattade och lyckliga försökte ta oss 
ifrån mötet, bröt jublet ut igen! En man 
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HISTORIA SKRIVS I GUINEA

NÄR MÄNNISKOR BLIR 
FÖRVANDLADE AV JESUS!

som hade problem och smärta i sina fötter 
blev helad när han gick hem och vände 
åter till mötet för att tacka Jesus! 

Nästa kampanjkväll blev ännu mer 
speciell. När jag var halvvägs in i 
predikan såg vi att folket tittade oroligt 
uppåt och började att röra sig. Det började 
blåsa och sedan öppnade himlen sig. Ett 
helt otroligt störtregn kom med våldsam 
kraft. Folk sprang i panik åt alla håll. 
Till slut regnade det så mycket att vi höll 
på att förlora ljudssystemet, men våra 
duktiga medarbetare räddade det mesta. 
Under tiden försökte jag och tolkarna att 
övverösta dånet från regnet genom att 
ropa så högt vi kunde till de några hundra 
personer som var kvar. Men då brakade 
scenen ihop på mitten under tyngden 
från allt för många uppe på scen och att 
marken under underminerats i snabb takt 
på grund av det starka regnet. Vi tackar 



syn, magar, huvud, 
demonbefrielser i 
mängd, mm mm. Helt 
slut, frysande(! Vilket 
är helt otroligt i ett 
land där vi nordbor 
gör av med mer svett 
på en dag än en hel 
sommar i Sverige!!), 
och med skorna fyllda 
med sten och gyttja 
kunde vi sedan lyckliga 
och tacksamma till Gud 
traska hem till vår madrass. Under 
veckan hade vi härliga seminarier och 
Jonatan undervisade och inspirerade 
många ledare och evangelister som var 
mycket tacksamma. Vi hade även med vår 
kontakt från Burkina Faso under veckan 
för att undervisa och predika. Under en av 
förbönsstunderna kom Guds Ande på ett 
mäktigt sätt och under tårar låg många 
på knä inför Herren och prisade Honom. 
Demoner manifesterades i två yngre 
flickor och de kastades till golvet under 
våldsamma skrik och slog och sparkade 
runt sig. På renaste svenska befriade jag 
dem från  demonerna och de tackade 
Jesus för vad Han gjort. 

När vi sedan satt hemma och samtalade 
och bad kom plötsligt en överste från 
stadens arméregemente och hälsade 
på. Han var så lycklig och tackade oss 
och Gud för kampanjen. Han berättade 
entusiastiskt att han sett minst 12 andra 
soldater på mötena som givit sitt liv till 

K AMPANJ I  GUINEA

Jesus för att ingen skadades eller dog då 
halva kören rasade igenom och det var 
folk som hukade under scenen för att 

komma undan vattenmassorna från skyn. 
Då tog vi beslut om att gå ut bland 
folket och tillsammans betjänade 
Jonatan och jag hundratals med förbön 
för olika sjukdomar och smärtor. I 
konstant ösregn, med slitande och 
dragandes, desperata människor som 
kommit från olika delar av landet, 
hela avdelningar från sjukhus, m.m. så 
har vi sett Jesus göra så många under. 
Kaoset och mängden människor gör 
dock att vi omöjligt kan ge en mer 
detaljerade redogörelse än att massor av 
hörselskadade och döva fått sin hörsel 
återställd, synskadade fått fullgod 

Jesus. 
Kampanjen fortgick och ryktena om 
vad Jesus gjort spred sig över hela 
landet så vi mötte på folk som rest 
hundratals kilometer för att vara med 
och möta med Jesus. En kväll direkt efter 
frälsningsbönen visade sig en mäktig 
hand på himlen när molnen formade en 
perfekt utsträckt hand med fem tydliga 

fingrar. Under helandebönen som följde 
vidrörde Jesus många, många som 
visade genom att vinka att de upplevt 
helande. Några av dem vågade komma 
fram och berätta. Bland dem var en man 
som genom en olycka 1986 inte kunnat 
böja på benen, hans fru fick till och med 
hålla honom och hjälpa honom upp när 
han gick på toaletten. Men efter bönen 
i ösregnet, dag två,  var han när han 
kom hem, helt bra! Efter 25 års lidande 
vittnade han, jublande, skuttande, 
hukande och knäböjandes om att Jesus 
gjort honom helt bra.

Trots problem med väder, hot från 

Teamet som bestod av Jonathan, Samuel, Jonas och Oury

Flicka vittnar om hur en tumör från hennes käke 
har försvunnit.



NY MEDARBETARE

Internationell direktor
Jonas Andersson

Som ny medarbetare i Gå ut mission vill vi nu få presentera Anton Karlsson för 
nyhetsbrevets läsare! Anton kommer ifrån Vaggeryd och var under året 2009-2010 elev 
vid vår pionjärutbildning. Under skolåret var han med på kampanjer i Bangladesh och 
Guinea och älskar att predika om Jesus till människors frälsning! Tidigare har Anton 
varit ute på flera missionsresor i Ukraina och Vitryssland. Anton har även funnits med 
från början som predikant och medarbetare till Rickard Lundgren i den mångkulturella 
församlingsplanteringen i Norrköping. Anton har nu en deltidsanställning i Gå ut mission 
för att sköta ekonomi, framställning och utskick av vårt nyhetsbrev på tre olika språk. Vi 
tackar Gud för Anton och hans viktiga uppgift i organisationen. Vi ber även om att du som 
läsare nu även ska omsluta Anton i dina förböner.
Välkommen Anton! 

Ny medarebetare i missioNeN!

moskeér och hel del annat som hände 
har vi under den här veckan fått vara 
med och skriva missionshistoria på 
ytterligare en plats i världen. Över 800 
unika personer har registrerats med 
namn och kontaktuppgifter för att de 
valt att ta emot Jesus som sin Herre. 
Redan är uppföljningsarbetet i gång 

och de församlingar som arrangerade 
kampanjen har alla upplevt en direkt 
tillväxt bara veckor efter kampanjer. I 
tillägg till det har vår kontaktperson Oury 
Sow och hans hustru Ruth, redan startat 
en helt ny församling! Stort tack för alla 
förböner!

Man som berättar hur Jesus helat honom i rygg och axlar.

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

JUNI
25 Ralingsås Midsommarkonferens
- Rode Möller

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
Rickard Lundgren, Jonas Andersson

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

I Badulla i Sri Lanka bor det 45 
000 människor och det är där jag 
tillsammans med David Billström 
Svensk Pionjärmission ska hålla en 
kampanj den 6-10 juli. För min del 
blir det en milstolpe - den tionde 
kampanjen jag håller för Gå Ut 
Mission. 

Jag är så oerhört tacksam 
när man tittar tillbaka och 
ser resultaten. Förvandlade 
liv, växande församlingar, nya 
församlingsplanteringar. Massvis 
med ringar på vattnet. Guds rike får 
bryta fram på plats efter plats! Vilket 
privilegium det är att få fortsätta stå 

på för de onådda folkens frälsning! 
Att få ge evangelium till singaleser 
(buddhister) och tamiler (hinduer) 
kommer vara helt fantastiskt. Jag 
ser fram emot att se hur Jesus, 
Fridens furste, drar in i detta tidigare 
krigsdrabbade land. Få se hur 
enskilda människor får frid i sina 
hjärtan, helande till ande, kropp och 
själ! 

Badulla ligger högt beläget och 
runt omkring staden finns många 
teplantager. De lokala pastorerna är 
igång med alla förberedelser och de 
brinner för att se Badulla skakas av 
de goda nyheterna. De längtar efter 

massvis med nyfrälsta att ta hand 
om, de längtar efter att se hur Jesus 
gör under och tecken. Jag vet att 
så kommer vara fallet, för Jesus är 
den samme i Bangladesh, Guinea, 
Pakistan och även i Sri Lanka!  

I Badulla kommer ryktet att gå: ”Nu 
är de här också, de som har vänt upp 
och ner på hela världen”  Tack för att 
du står med oss och skakar vår värld 
med de goda nyheterna! 

BADULLA LÄNGTAR 
EFTER EVANGELIUM!

Din missionär
Andreas Cucca


