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Så här efter att ha kommit 
hem från Bangladesh händer 
det ibland att jag får frågan: 
”Hur var det i Bangladesh?” Jag 
kliar mig fundersamt i huvudet 
och tänker: Jaa, hur var det 
egentligen i Bangladesh? Det 
var människor, många många 
människor. Människor som aldrig 
fått höra om Jesus. Onådda 
som blev nådda. Sjuka som blev 
friska. Syndare som blev förlåtna, 
upprättade och rättfärdiggjorda. 
Det var kampanj! 

Resan dit trodde vi skulle kunna bli 
ganska bekväm, men försenat flyg och 
en 8 timmars lång och trång bilresa, 
direkt när vi landat fick oss att tänka 
om. Väl på plats i Badhair, var vi trötta 
men glada och förväntansfulla och njöt 
av att ha en dags vila innan kampanjen 
skulle dra igång. 

Under första kampanjdagen var det 
väldigt starka vindar. Sannerligen en 
”Bad Hair”-dag, för den som inte 
hade någon bonad på huvudet! Mötet 

sköts upp en timme och när vi kom 
till platsen hade det traditionsenliga 
tälttaket blåst bort. David Oliw, från 
Svensk Pionjärmission, predikade 
evangeliet för de 300-400 personerna 
som samlats. Under tiden såg vi hur 
mörka moln närmade sig allt mer. Så 
småningom såg vi kraftfulla blixtar i 
närma sig och David hann precis säga 
”amen”, i överlåtelsebönen till Jesus, 
när regnmolnen brast och regnet 
forsade ner och kampanjplatsen 
tömdes på bara några få minuter. 

Resten av dagarna fick vi bra 
solskensväder och tälttaket var på 
plats igen. På dagarna undervisade vi 
ledare av olika slag och på kvällarna 
hade vi kampanjmöten. Skaran ökade 
för varje kväll och sista kvällen hade 
ungefär 2500 bengaler samlats.  Jag 
och David predikade varannan kväll 
och det var gott gensvar på budskapet 
varje kväll. Det är fantastiskt att få 
stå där i all sin litenhet och förmedla 
Glädjebudskapet om Jesus och korset 
Han dog på, och upptäcka att Guds 
kraft är verksam just här och nu! 

En medelålders kvinna berättade att 
hon haft extrem smärta i bröstpartiet 
under 1 år. Hon var säker på att hon 
skulle dö och led av en fruktansvärd 
dödsångest. Vad skulle hända med 
henne när hon dog? Hur skulle det 
gå med hennes man och hennes 
barn? Gråtande stod hon inför sina 
landsfränder och berättade om hur 
Jesus hade helat henne både från 
smärtan och ångesten! Det var fler än 
jag som blev berörda av hennes 

Goda nyheter i Badhair!

Muslimsk man blev helad och 
behöver inte längre sina kryckor



K AMPANJ I  BANGL ADESH

Anton Karlsson

Tillsammans med min svärfar 
Sven-Inge Widell åkte jag ner 
till Dabola i östra Guinea för att 
hålla en kampanj. Dabola är en 
relativt liten stad och med endast 
sju kristna grupper som alla 
kunde räkna sina medlemmar i 
tiotal. 

Under dagarna höll vi ledarseminarier 
för församlingarnas pastorer och 

ledare och dessa var oerhört 
uppskattade. Fokuset låg på att nå 
Dabola genom Guds kraft. Den röda 
tråden var nåden - Guds kraft till 
frälsning och förvandling. Ledarna 
kom efteråt och tackade för “denna 
fantastiska uppenbarelse från den 
helige Ande”. Det kändes verkligen 
som att undervisningen sjönk in 
och under kampanjkvällarna steg 
församlingarnas tro kväll efter kväll. 

Kvällarna var fantastiska på många sätt 
och trots att böneutroparna i moskén 
varje morgon varnade för våra möten, 
så kom omkring femhundra personer 
varje kväll för att lyssna på evangelium 
och söka förbön. När det började 
skymma stod även många på avstånd 
och lyssnade.

En av de folkgrupper som vi speciellt 
försöker nå är Fulanifolket. Enligt en 
undersökning som Joshua Project 
gjort, är endast en promille av de 
närmare fyra miljoner fulanis i 
landet kristna. Resterande 99,99% 
är muslimer. Genom de kampanjer 
som Gå Ut Mission haft i landet har 
vi sett hur hundratals fulanis kommit 
till tro. Många av dem är idag med i 
en församling. Under kampanjen fick 
vi se hur flera hundra fulanis kom till 
tro! Varje kväll var det många från just 
det folket som vittnade om helande. 
En blind man reste fem mil för att 
komma på mötet, och han blev totalt 
helad. En liten pojke som varit lam 
efter en misslyckad benoperation hos 
en tvivelaktig “bendoktor” blev helad 
och började gå till föräldrarnas stora 
glädje. Efter varje helandevittnesbörd 
bröt det ut spontana glädjerop!
En dag när vi var ute och tog en 
promenad gick vi förbi ett hus där 

fantastiska vittnesbörd. 

En person i mötet hade ringt upp 
till en vän under mötet som inte 
kunde närvara. Denne följde mötet 
via telefon. När vi hade bön för sjuka 
blev han ögonblickligen helad från 
sin sjukdom och vittnade om detta i 
mikrofonen via en mobiltelefon. Själv 

befann han sig 
i en helt annan 
del av landet! 

Utöver dessa 
två var det 
många andra 
som vittnade 
om hur Jesus 

hade helat deras kroppar. 

Ännu en del av Bangladesh 
har nåtts av evangeliet! 1950 
uppföljningskort samlades in under 
veckan. Tack till alla er som stått med 
i bön och ekonomiskt understöd! Nu 
fortsätter vi att be om god bestående 

frukt i Badhair! 

Nåd till GuiNea
- Guds kraft till frälsning och förvandling

David Oliw ber med de frälsningssökande

Mannen blev helad från 30 år av smärta!



K AMPANJ I  GUINEA

Gud har gjort mig mer frimodig. Jag litar mer på Gud. Jag har stärkts 
mycket i tro och längtan. Jag börjar lära mig att undervisa och predika 
och har fått massor med erfarenheter av och från Gud och hur världen 
verkligen är.

Missionskampanjerna har helt klart varit bäst för min del! Jag har åkt 2 
gånger till Afrika och fått uppleva mycket under och fått mer tro och tillit. 
Samt lärt mig en hel del. Att vara ensam och be för folk så de blir friska är 
väldigt stärkande för tron på bön för sjuka och tron i allmänhet. Man ser 
att Gud använder mig och Gud bevisar att Hans ord är sant.

Pionjär är en god möjlighet att få utmanas i sin missionsiver och vilja i 
Sverige och att ha möjlighet att åka ut på missionskampanjer i världen. 
Det är en stor utmaning för den som har mission på hjärtat. 

Sven-Inge undervisar på 
ledarseminariet

vi blev inbjudna. Kvinnan i hemmet 
hade kraftig reumatism som gjorde 
hennes ena hand väldigt stel. Den 
kändes mer eller mindre som en klo. 
Vi bad och tackade Jesus för helande 
och bjöd även med hela familjen till 
kampanjen. Under den andra kvällen 
på kampanjen kom samma kvinna upp 
och visade att hon nu kunde hon röra 
fingrarna fritt! 
Det fanns de som inte vågade komma 
till mötena. Vissa kom till vårt hotell 
och sökte upp oss. En man hade gått 

tre mil för att komma till oss och 
sökte förbön för sin fot. Vi fick även 
be för många andra sjuka, inklusive 
alla i hotellpersonalen. En av våra 
servitörer på hotellet var vresig i 
början av veckan. Det visade sig att 
han hade kraftig tandvärk och efter 
förbön försvann både svullnad, värk 
och vresighet. Efteråt tog han med sig 
flera personer till oss för att vi skulle 
be för dem.

Under kampanjen tog 736 dabolabor 
emot Jesus! Efter kampanjen åkte vi 
till huvudstaden Conakry och träffade 
ärkebiskopen för den anglikanska 
kyrkan i Guinea. Han hade precis 
kommit hem från ett möte med 
guvernören. Han är även rådgivare 
åt regeringen och presidenten. Efter 
vårt samtal öppnade han upp för 
samarbete och sa “Vårt folk behöver 

evangeliet!”

Profetiska möten
Innan vi åkte hem besökte vi en ö 
i närheten av huvudstaden, där vi 
träffade på en kvinna från Australien 
som just då gick på stranden och bad 
till Gud eftersom hon var på väg att 
ge upp sin tro. Men Gud sände oss 
i hennes väg och hon fick nytt mod 
då vi berättade om vad Gud gjort i 
Dabola. Jag fick även nöjet att predika 
Jesus för marijuanarökande rastafari-
ungdomar och be för dem i Jesu 
namn. Jag minns speciellt hur en kille 
blev berörd av Guds kärlek. Han hade 
växt upp med en kristen pappa, men 
kommit på villovägar. Han sa att han 
skulle börja följa Jesus!

Din missionär
Andreas Cucca
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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!



APRIL
28 april - 8 maj KAMPANJER I 
SYDOSTASIEN
Jonas Andersson

30 april - 1 maj Amazin Life, Borås
Andreas Cucca

MAJ
6 Filadelfia, Nyköping
Andreas Cucca

10-13 Gatukyrkan Pfarrkirchen, 
Tyskland
Pettersen

11-13 Möten i Norge
Jonas Andersson

13 Pingstkyrkan, Bottnaryd
Andreas Cucca

24-27 Gatukyrkan Eichstätt, Tyskland
Pettersen

30 Bibelskola Livskraft, Ralingsås
Jonas Andersson

JUNI
1 Missionskyrkan Lidköping
Andreas Cucca

10 Donauwörth, Tyskland
Pettersen

14-17 Gatukyrkan Regen, Tyskland
Pettersen

28 juni - 1 juli Gatukyrkan Freising, 
Tyskland
Pettersen

JULI
7-8 Krumbach, Tyskland
Pettersen

9-10 BFP Regional, Tyskland
Pettersen

Se komplett kalender på hemsidan!

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

I oktober 2001 åkte jag ut på min 
första kampanjresa med Gå ut 
mission till Bangladesh. Jag var spänd 
och nervös över hur det skulle gå. 
För första gången skulle jag själv stå 
inför helt främmande människor 
med en annan kultur och ett annat 
språk, långt hemifrån. Jag kommer 
ihåg att det även var lite spänt på 
resan ner eftersom det bara var 
några veckor efter terrordådet i USA 
den 11 september. Det var stort 
säkerhetspådrag och oroligt i hela 
regionen efter det som hänt. När 
vi landade i Bangladesh så delade vi 
upp oss och jag fick åka själv med 
en tolk till ett visst område. Efter 
mycket bilkörning, med övernattning 
och avbrott för bilreparationer var 
jag framme vid att hålla första mötet. 
Långt uppe i norra Bangladesh ute i 
en by stod jag nu inför några hundra 
människor. Jag predikade så gott jag 
kunde och efter det så skulle jag be 
för dem som var sjuka. 

Under förbönen så fylldes jag av 

tvivel. Kommer något att hända? Det 
fungerar när andra ber men inte för 
mig. Det var tankar som for genom 
mitt huvud. När jag var färdig med 
min bön och tittade upp så såg jag hur 
dessa bybor stirrade på mig med ögon 
stora som tefat (de hade säkert aldrig 
sett en västerlänning tidigare). Då 
tänkte jag, det var nog ingen som blev 
berörd av den bönen. 

Innan jag åkte ut till Bangladesh hade 
jag blivit instruerad att be de som 
blivit helade under förbönen att 
komma fram och berätta om det. 
Jag tog mod till mig och frågade om 
någon möjligtvis hade upplevt något 
under förbönsstunden. Jag tänkte om 
ingen kommer fram så kommer jag 
ju ändå inte besöka den här platsen 
någon mer gång, så det är väl inte hela 
världen om jag gör bort mig.

Men flera sökte sig fram och det 
bildades en kö av människor som 
berättade om hur en varm ström 
hade rört vid deras kroppar och hur 

tidigare smärta och sjukdom nu var 
helt borta. Då förstod jag att det inte 
handlar om mina böner utan om att 
Gud vill visa sin kärlek till alla dessa 
dyrbara människor genom att röra vid 
deras kroppar. Gud vill att de ska få 
lära känna honom och ta emot evigt 
liv.  Vi har fått uppdraget att förmedla 
de goda nyheterna om Jesus till dessa 
människor även långt borta i en 
avlägsen by i Bangladesh. 
 
Den 20 maj åker jag till Bangladesh 
igen. Denna gång till staden Boldipukur 
tillsammans med pastorerna Reine 
Jansson och Jakob Frilund från 
Johanneskyrkan i Halmstad. Jag skulle 
vilja be dig att möjliggöra denna 
resa genom att ge en gåva till Gå 
ut missions arbete denna månad. 
Genom din gåva är du med och gör 
skillnad i enskilda människor liv även i 
Bangladesh.

Henrik Thornell

Vi har ett uppdrag!


