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I november månad var Jonas 
Andersson och Anton Karlsson 
från Gå Ut Mission i Guinea, för 
en kampanj i staden Guekedou. 
Kampanjen gjordes i samarbete 
med Arboga Pingstförsamling, men 
med i teamet var också medlemmar 
från flera olika församlingar i 
Sverige samt 3 av våra Pionjärelever. 

Dödströtta, men lyckliga gick vi tills 
sömns efter första kampanjkvällen.  Vi 
hade vårt öppningsmöte på kampanjen 
bara en halvtimma efter ankomst till 
staden Guekedou då vi sammanlagt 
rest i ca 36 timmar varav 20 timmar i 
bil. Mottagandet i det stora kulturhuset 
uppvägde den tryckande hettan 
och tröttheten. Tusentals personer 
jublade och klappade i händerna efter 
påannonseringen att här skulle minsann 
Guds Ord predikas. Stämningen och 
förväntan i lokalen var maxad och 
responsen på inbjudan till frälsning var 
massiv! Våra vänner som arbetade med 
att registrera de frälsningssökande, slet 
som djur, men det var helt enkelt för 
många för att de skulle få tag på alla. 
Efter förbönen för de sjuka trodde vi 
nästan att väggarna skulle blåsas ut av 
allt jubel och spontana applåder som 
bröt ut på massa olika platser i lokalen. 
Halvsidesparalyserade blev helad, en blind 

man som fick sin syn åter mm mm. 

12.000 PERS I ETT HÄRLIGT 
KAOS!
När vi drog igång våra dagseminarier hade 
vi närmare 1000 personer på plats som 
tog emot undervisningen med stor glädje 
och efter 2,5 timma avslutade vi med en 
härlig bönestund där Gud mötte många 
olika behov. På väg från seminariet fick 
vi höra att den stora salen där vi hade 
kvällsmötena, hade varit i stort sett full 
med folk sedan kl 11:00 på förmiddagen!

När vi så kom till den andra 
kampanjkvällen möttes vi av ett 
öronbedövande jubel och händer som 
applåderade. Enligt uppgifter om den hall 
vi var i så kan den som 
mest ta 12 000 personer 
när den är helt full. Och 
det kan vi garantera - mer 
fullpackad än den var den 
kvällen kan den knappast 
bli!  Minsta millimeter 
som folk kunde stå på 
var full, de hängde från 
läktaren, lister på väggarna, 
ja överallt! Dessutom 
var det fullt med folk 
utanför lokalen. Ryktet 
om vad Jesus gjorde i stan 
hade verkligen spridit 

sig.  Anton Karlsson predikade ett rakt 
och kraftfullt evangelium och trots ett 
stundtals tumultartat möte då ännu fler 
folk försökte forcera sig in i den överfulla 
lokalen så sänkte sig Guds frid över 
platsen.

JESUSBUDSKAPET VIKTIGARE ÄN 
FOTBOLLSTURNERING TYCKTE 
BORGMÄSTAREN

Gensvaret var lika enormt  denna kväll 
som första mötet, men med skillnaden 
att våra uppföljningsarbetare helt enkelt 
inte kunde pressa sig fram genom allt folk 
för att ta namn och adress på alla som 
sökte frälsning. Medan de ändå försökte 
presenterade vi då samtliga närvarande 
pastorer och var deras respektive kyrka 
fanns och uppmuntrade folk att söka sig 
dit. Igår hade vi flera underbara helanden 
som inte vi kunde berätta om då scenen 
snabbt fylldes med jublande människor 
som prisade Jesus. Denna kväll skulle det 

LokaLen bLev för Liten 
- Jesus intog stadion!

Teamet: Emma Mauritzon, Ulf Edenholm, Jonas, Andersson 
Anton Karlsson, Oury Sow, Holger Karlsson, Göran 
Karlsson, Jan Hänninen, Tomas Azrang och Erica Nielsen
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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: info@gautmission.org
Telefon: 0150-662420

FRÅGOR?

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI TILL MISSION!

visa sig bli än mer härligt kaotiskt!
Efter att vi flera stycken i teamet 
bett framifrån scenen och demoner 
manifesterat sig och under höga rop farit 
ut ur folk så steg återigen våldsamma 
jubel och handklappningar spontant 
på flera platser i lokalen, igen och igen 
avlöste de varandra och namnet Jesus 
skanderades med 12 000 man starkt 
tryck! Person efter person lyftes upp 
på scenen för att Jesus hade gjort ett 
mirakel i deras liv. Återigen flera blinda 
och synskadade som fick sin syn. En man 
som haft en ond ande och gått med 
smärta i magen i 3 år blev fri från anden 
och all smärta lämnade honom. Så mycket 
hände de här två första dagarna att det 
var svårt att föreställa sig vart det hela 
skulle ta vägen. Fler och fler människor  
ville komma in i lokalen och det gick helt 
enkelt inte.  Anledningen till att vi inte 
kunde vara ute var att den öppna stadion 
som vi ville ha från början, var uppbokad 
för en stor fotbollsturnering. Men denna 
kväll bads det intensivt både hemma i 
Norden och i Guekedou. Vi var tvungna 
att hitta en större plats att ha mötena på.

Det blev glädjande besked inför 
tredje kvällens möte - Jesus var 
viktigare än fotboll för folket i 
Guekedou! Borgmästaren hade ställt in 
fotbollsturneringen och alla papper var 
påskrivna- vi hade fotbollsstadion! 

Folk strömmade in på fotbollsplanen för 
att höra evangeliet och snart var nog 
över 17 000 personer samlade. Många, 
många av dem hade uppenbarligen inte 
heller varit på de tidigare mötena då de 
stod som fågelholkar när vi sjöng lovsång, 
ropade halleluja mm. Men snart nog 
hakade de på och gensvaret efter att jag 
predikat evangeliet var enormt. 

“JAG SKA SÄGA ER SANNINGEN 
- DET ÄR JESUS SOM HELAT MIG 
IKVÄLL”

Tunga gråa moln hade dragit in över 
staden och fortsatte att göra så under 
mötet, men jag kunde predika, bjuda in 
till frälsning och vi skulle precis börja be 
för sjuka när de första regndropparna 
började falla, först lite smått och sedan 
massivt. De som hade paraply tog upp 
det, men det stora flertalet hade det 
inte och visst tumult utbröt när folk inte 
visste om de skulle stanna eller gå. Men 
vi uppmuntrade dem från scenen, alla 
medarbetarna började be och plötsligt 
som att någon stängde av kranen så 
upphörde ösregnet helt abrubt. Nu blev 
folket helt vilda och vrålade namnet Jesus 
i kör, i flera minuter inför det faktum 
att Jesus är Herre över vädrets makter. 
Förväntan och tron på Jesus, att Han 
ska gripa in var maxad bland folket. Jubel 
och applåder runtomkring i folkskaran 
när folk upptäckt att Jesus öppnat blinda 

ögon, gett styrka till ben och fötter mm.

En muslimsk man från Fula-folket kom 
upp och vittnade om att han haft smärta 
i knän och ben och haft svårt att gå på 3 
år, men nu var helt frisk. När jag frågade 
honom vem som helat honom så vände 
han sig till folket och sa: "Jag ska säga er 
sanningen - det är Jesus som helat mig 

“...det var härligt att de vi la händerna på 
och bad för på mornarna nästan alltid 
blev direkt helade. Det bygger verkligen 
tro.
 Jag är otroligt tacksam över veckan, det 
har varit så lärorikt och roligt. Det är en 
sådan otrolig glädje att vara i Guds rike 
och i hans vilja, jag vill inte vara någon 
annanstans.” 
/ Emma Mauritzon, pionjärelev

Emma tillsammans med en kravallpolis 
som kom till tro.
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ikväll". Sedan skanderade han "Jesus, Jesus, 
Jesus" tillsammans med  tusentals andra 
lyckliga och tacksamma Guekedou-bor. 

Så här fortsatte det och sista kvällen 
hade vi kanske runt 25 000 personer på 
plats. Stundtals hade det varit lite tumult 
i delar av skaran vid olika tillfällen så 
guvernören beordrade ut en hel avdelning 
med kravallpoliser på plats inför de sista 
mötena.  Allt folket var helt lugna och 
ingen trängde varandra. Vi kunde ha en 
fri scen som möjliggjorde en strid ström 
av underbara helandevittnesbörd. Den 
enda gången som scenen blev full med 
folk igen var när kravallpoliserna blev så 
fascinerade över allt som Jesus gjorde 
att de för en stund glömde av sin uppgift 
och själva fyllde scenen för att de började 
agera mötesvärdar! En av de som vårat 
team noterade bad med i frälsningsbönen 
lite i smyg, var en av cheferna för de 

Mannen som haft smärtor i 10 år 
och sökt hjälp på sjukhus, hos läkare, 
häxdoktorer men ingen hade kunnat 
hjälpa honom. Men Jesus kan!

Stort tack för dina gåvor och förböner 
som gjorde den här kampanjen möjlig!
/ Jonas Andersson, Internationell  

direktor

kravallpoliser som stod på post nära 
teamet på scenen. Vår Pionjärelev Emma 
Mauritsson var snabbt framme och fick 
honom att fylla i en uppföljningslapp!

Jesus helar de sjuka
En man vittnade om att han i 10 år haft 
smärtor i mage och rygg och gått till alla 
sjukhus, läkare och häxdoktorer som 
han kunnat hitta, men allt hade bara blivit 
värre. Men nu så hade Jesus helat honom 
fullständigt. När han stod och vittnade 
bröt han plötsligt ihop och bara grät och 
grät av tacksamhet till Jesus. 

En kvinna hade haft ont i hela käken och 
fruktansvärd huvudvärk i 17 år efter 
att fått en tand utdragen på ett felaktigt 
sätt, men blev helt bra efter bönen! En 
dövstum liten flicka fick på hörseln och 
talet den sista kvällen.  Hennes första 
ord i livet var Amen, Halleluja och Jesus! 
Flera blinda och synskadade fick också 
sin syn. En kvinna som haft smärta i 
mage och bröst sedan födseln av hennes 
första son för 10 år sedan blev helt fri 
från smärta. Ytterligare en annan kvinna 
hade hört om mötena och rest hela 
vägen från huvudstaden i andra änden av 
landet - Jesus befriade henne från 20 år 
av smärtor i huvud och övriga kroppen. 

“Första kvällen på stadion var så bra, så 
bra, så bra. Otroligt att se hur Gud visar 
sin makt genom att låta regnoväder fly. 
Tackar fortfarande Jesus för den frimodige 
muslimske mannen som berättade att “Det 
är minsann Jesus som har helat mig!” Wow, 
bättre hade det inte kunnat bli. “ 
/ Erica Nielsen, pionjärelev

Många, många fler vittnesbörd fick folket 
höra också efter kampanjen. 

Eftersom den nationella, statliga radion 
kommit för att intervjua mig, så var de 
med och tog upp vittnesbörd under 
kvällarna. Varje morgon och kväll hela 
kampanjveckan, samt veckan efteråt 
sändes sedan programmen om vad Jesus 
gjort i Guekedou! Över 8300 personer 
registrerades som frälsningssökande i 
kampanjen och pastorerna i stan vittnar 
om väckelse. Varje vecka kommer nya 
människor på gudstjänster och möten. 
Hela tiden får de be med nya personer till 
frälsning. En av pastorerna berättade att 
han tidigare hade ca 300 personer på en 
söndagsgudstjänst, men nu ligger stadigt 
på över 700! 

En f.d. blind fick synen och försöker 
gripa tag i Antons näsa

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!



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

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

4-5 Garching, Tyskland
Pettersen

8-9 Våga Tro, Karlskoga
Jonas Andersson

12 Füssen, Tyskland
Pettersen

17-19 Ballymoney, Nordirland
Jonas Andersson

19 Ingolstadt, Tyskland
Pettersen

23-26 Kampanj Finland Borgå
Jonas Andersson

26 Augsburg, Tyskland
Pettersen

MARS

10 Missionskyrkan Ekenässjön
Jonas Andersson

14-15 ACE, London
Jonas Andersson

23-25 Jonsereds Missionskyrka
Jonas Andersson

24 Årsmöte föreningen GÅ UT MISSION, Mjölby.

29 mars -1 april Gatukyrkan, Bayern
Pettersen

12-20 KAMPANJ BANGLADESH
Anton Karlsson

Komplett kalender finns på hemsidan

APRIL
5-8 Påskkonferens Kornhill Halmstad
Jonas Andersson

9-15 Island 
Jonas Andersson

16-25 KAMPANJ GUINEA 
Jonas Andersson och Andreas Cucca, och Lina 
Cucca

16-30 Pionjärpraktik Guinea

28 april - 8 maj KAMPANJER I SYDOSTASIEN
Jonas Andersson

KALENDER

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt uppdraget?
Maila eller ring för mer information

Du har i detta nyhetsbrevet läst om vad 
Gud gjorde i Guekedou, Guinea. Om bara 
några dagar åker jag också ner till Guinea 
för en kampanj i staden Dabola.

Vad tänker man inför en kampanj? 
Det är många tankar som kommer inför 
en resa till världens onådda. Ibland känns 
det som att uppgiften är för stor och 
att man inte räcker till. Sanningen är 
att uppgiften är alldeles för stor för en 
person, men tillsammans med varandra 
och framförallt tillsammans med Gud, så 
går det. När allt känns omöjligt brukar 
jag blicka tillbaka och tänka på vad Gud 
gjort i tidigare kampanjer - vår store Gud 
som är "densamme i går och i dag och i 
evighet".
Jag har bara varit i Guinea en gång tidi-
gare, i staden Kissidougou, tillsammans 
med vår första elevkull på Pionjärkursen. 

Det vi fick uppleva där var långt över 
våra förväntningar. Första mötet samlades 
15.000 personer på stadens fotbollssta-
dion, och vi fick se tusentals människor 
ta emot Jesus på våra fem möten. Bland 
andra helanden den veckan var det flera 
lama började gå. Speciellt kommer jag ihåg 
mannen som låg längst bak vid läktaren en 
kväll. Kaoset som utbröt när hundratals, 
ja kanske tusentals, personer rusar mot 
läktaren för att se när den tidigare lame 
mannen börjar gå, var ljuvligt. Han kom 
senare upp och vittnade om hur Jesus 
hade botat honom. Det är för dessa 
människor, en och en, som vi reser. Månad 
efter månad, år efter år.

Resultaten är ibland små i våra ögon, 
ibland stora. Ibland blir siffror ogripbara 
och evighetsvärdet går aldrig att mäta. 
Det som däremot går att mäta är t.ex 

MusLiMska guinea behöver Jesus!

tillväxten i redan befintliga församlingar 
och de 12 kyrkor som planterats som ett 
resultat av kampanjen i Kissidougou.

Den 1-5 februari predikar vi i Dabola. 
Ännu en kampanj där vi tror Gud om 
stora segrar. En och en når vi skarorna! 
Ditt ekonomiska stöd och dina förböner 
gör det möjligt!

Din missionär
Andreas Cucca

SÖK PIONJÄR!
Du vet väl om att det börjar bli dags att ansöka till 

vår bibelskolelinje?
Ansökningshandlingar finns på hemsidan!


