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Kära medarbetare! I början av 
Juli åkte Andreas och Lina Cucca 
tillsammans med David och Ulla 
Oliw , från Svensk Pionjärmission, till 
Sri Lanka för att hålla en kampanj 
i norra delarna av landet. Närmare 
bestämt i Nelliyadi, 7 km från Sri 
Lankas nordligaste punkt. Det var i 
detta område som inbördeskriget 
stod i över 30 år med slut för ca 
3 år sedan. Det var påtagligt hur 
allt var märkt av kriget. Naturen, 
infrastrukturen och framförallt 
människorna bar på sår. 

När vi närmade oss stötte vi på 
militärkontroll och gränsvakter till norra 
delen, man har fortfarande kontroller för 
att förhindra nya terrordåd, trots att de 
tamilska tigrarna upplösts. Även vår buss 
gicks igenom och vi blev förfrågade om 
vad vi gjorde där. Men efter en stund bar 
det av vidare och vi kom till Nelliyadi, där 

vi mötte upp med de få lokala 
pastorerna som fanns. Deras 
församlingar var utspridda 
över ett stort område, 
någon låg över 3 mil från 
kampanjplatsen. 

Fantastiska helanden
Det var tydligt att man inte haft någon 
kampanj här tidigare. Pastorerna var 
trevande och osäkra på hur det skulle 
gå. Första mötet var bra och vi fick se 
människor bli helade och 25 personer 
ta emot Jesus. En kvinna som hade varit 
med om en motorcykelolycka ett år 
tidigare blev momentalt helad i ryggen 
efter förbön. När hon skulle vittna kunde 
hon inte hålla tillbaka tårarna och rösten 
sprack när hon svarade ”Jesus!” på frågan 
vem det var som hade helat henne. 

När David inbjöd till frälsning under 
andra mötet tog 47 personer emot Jesus 

för allra första gången. 
Många blev även helade, 
bland annat från astma 
och migrän.
Ulla bad för en pojke 

som hade en synlig tumör på halsen. 
Dagen efter kom han och visade upp och 
vittnade om hur Jesus tagit bort den!

Guds tilltal till de brustna
Tredje kvällen blev ett väldigt starkt möte 
för mig personligen, då Gud talade starkt 
till mig om kraften i Hans förlåtelse. Efter 
frälsningsinbjudan stod framför mig nya 
skapelser, många med mörkt förflutet 
från kriget. Under dagarna hade flera 
personer kommit med bilder på personer 
som försvunnit under kriget, och bett 
att vi skulle be för dem. Andra kom och 
berättade hur de förlorat hela sin familj. 
Jag upplevde att Gud ledde mig till att be 
en profetisk bön om förlåtelse. En bön 
som vilar på Hans kraft inte på vår, Hans 
kraft rätt in i våra liv till att kunna förlåta. 
Det blev ett heligt ögonblick och tårar 
och rop från det allra innersta forsade 
fram från många. Guds närvaro var väldigt 
påtaglig. Efter denna bön fick vi även vara 
med och se hur människor blev befriade 
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Det blev ett heligt ögonblick och tårar 
och rop från det allra innersta forsade 
fram från många.

När vi kom till fjärde mötet var ingenting 
på plats, varken stolar eller ljud och inget 
folk hade kommit. 
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Sri LankaHuvudstad: Colombo
Yta:   65,610 km2 (lika stort som Litauen)
Invånare:  20, 4 miljoner 
språk:   Sinhala och tamil (officiella)
relIgIon:  Buddhism 70 %
  Hinduism 12,8 %
  Islam 8,38 %

Sri Lanka blev självständigt 1948. Från 1983 till 2009 rådde 
ett bittert inbördeskrig mellan tamiler och sinhaleser. År 
2009 lyckades armén besegra den tamilska gerillastyrkan. 
I landet råder religionsfrihet enligt lag. Men det finns 
extrema buddhistgrupper som utövar våld mot kristna. 
Generationerna som lever i Sri Lanka idag har utstått 
mycket lidande på grund av inbördeskriget men också av 
tsunamin år 2004.

från onda andar och många 
blev helade från sjukdomar.

När vi kom till fjärde mötet var 
ingenting på plats, varken stolar 
eller ljud och inget folk hade 
kommit. Så vi började sätta 
fram lite stolar och kyrkornas 
ungdomar hjälpte till. Det var 
strax över 650 stolar. Sen gick 
vi ut på stan och började bjuda 
in folk till mötet. 

Tillsammans med ungdomarna 
drog vi in hundratals människor 
till mötet. Det tändes något 
i ungdomarna, något jag sett 
många gånger förr; branden för 
själars frälsning. När 
predikan började 
så var över 600 
personer på plats.

Många strömmade fram för 
att ta emot Jesus när David 
gav inbjudan till frälsning 
och vi hade ett fantastiskt 
eftermöte där Gud helade 
och befriade människor. Det 
var så fantastiskt att se de 
kristna ungdomarna be för 
sjuka. Elden hade drabbat dem. 
Jag är övertygad om att dessa 
ungdomar kommer skaka 
Nelliyadi med evangeliet. 

Under den fyra dagar långa 
kampanjen tog 147 personer 
emot Jesus för allra första 
gången.

Din missionär
Andreas Cucca

Den här mannen tog med sin hinduiska fru till mötet, han 
hade bett att hon skulle bli frälst och Gud mötte henne både 
till helande och frälsning. “Nu ska jag följa Jesus”, sa hon. David Oliw inbjuder till frälsning

Fiskare som haft smärtor i hela kroppen vittnar om hur 
Jesus helat honom

Andreas Cucca predikar

Det tändes något i ungdomarna, något 
jag sett många gånger förr; branden för 
själars frälsning.



UNGDOMAR MISS IONER AR ALBANIEN

Anton Karlsson
Gå ut mission

När jag var 17 år åkte jag till ett 
Östeuropeiskt land, på min första 
missionsresa. Det förvandlade mitt liv. 
Tillbaka till Sverige hade jag med mig 
ett hjärta som brann för Jesus och för 
missionsuppdraget. Därför var det med 
stor förväntan som jag nu tog med mig 
5 ungdomar till Albanien på deras allra 
första missionsresa. Vi körde ner i början 
av juli, i en minibuss tillsammans med Albin 
Karlsson från Tjernobylbarnens Oas. Gå 
ut missions grundare och föreståndare 
Rickard Lundgren, åkte själv till Albanien 
på 80-talet, på sin första missionsresa 
och fick se Gud verka mäktigt i landet. 
Därför var det roligt att Rickards äldste 
son Simon var med i gänget. Vissa dagar 
hade vi bymöten och torgmöten där 
ungdomarna fick vara med och sjunga, 
spela drama och predika. Ibland gjorde 
vi hembesök hos familjer. Några dagar 

fick ungdomarna 
hålla barnmöten 
på en fotbollsplan 
i en by, långt uppe 
i bergen. På ett 
sådant möte fick, 
bland andra, Simon 
predika, vilket han 
och de andra  gjorde 
fantastiskt bra. En 
annan dag hjälpte 
vi en familj med att 
skörda oregano. 
Efteråt delade vi evangeliet för dem och 
de satt i tårar när vi omslöt dem med 
våra förböner. Överallt där vi gick fram 
fick vi förkunna budskapet om Jesus - i 
olika hem, i en park, på en fotbollsplan, i 
en by, på ett torg... På vägen hem var jag 
jublande glad. Glad över att få missionera 
i Albanien, Europas näst fattigaste land. 

Där var fjärde person lever under 
existensminimum. Glad över att få se Gud 
tända elden i dessa ungdomar och resa 
upp nya missionärer! 

UNGDomAR mISSIoNERAR AlbANIEN

Ungdomarna spelar Jesusdrama på en marknad

Den 15 september anordnar Pingströrelsen en konferens i Pingstkyrkan i Eskilstuna med fokus på att nå det onådda Västafrika. Gå ut 
mission finns med under konferensen och vår internationelle direktor Jonas Andersson kommer att predika på kvällsmötet. Möten 
och seminarier är öppna för alla. Varmt välkomna till en mycket viktig dag! 

VÄSTAFRIKA
konferensen

09.30 Kaffe
10.00 Start
10.15 Emile Adoté utmanar
11.30 Förbön för Västafrika
12.15 Lunch på stan
14.00 seminarier:
a. Hur kan man engagera sig? Hur 
går det regionala arbetet? - IBRA 
och ICBI
b. Att arbeta bland onådda folk
- Eskilstuna Pingst och Emile Adoté
c. Hur blir man missionär? 
- Linda Andreasson och Gå ut 
mission
d. Fattigdom i Västafrika – vad gör vi? 

15.30 Fika
16.00 Visionen för svensk 
Pingstmission, Lars Anderås, 
Niclas Lindgren, m.fl. 
Panelsamtal
17.00 Paus
18.30 ”Gå ut i hela världen – 
och särskilt till Västafrika!” 
- Jonas Andersson Gå ut 
mission, lovsång

För mer info:
www.vastafrika.se 15 sep

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!



SEPTEMBER
31 aug- 2 sep Församlingsläger

6-9 Gatukyrkan, Haar, Tyskland
Pettersen

10-18 KAMPANJ GUINEA
Pettersen, Anton Karlsson

15 VÄSTAFRIKAKONFERENS, Eskilstuna
Jonas Andersson

20-23 Gatukyrkan Weiden, Tyskalnd
Pettersen

27-29 ACE-konferens, Belfast, Nordirland

OKTOBER
4-7 Gatukyrkan Muhldorf, Tyskland
Pettersen

8-14 Krumbach, Tyskland
Pettersen

13-14 Pingstkyrkan Taberg 
Jonas Andersson

14-22 KAMPANJ BANGLADESH

17 Langåker Misjonshus, Lista
Rickard Lundgren

18-21 Gatukyrkan Zwiesel, Tyskland
Pettersen

19 Den frie forsamling, Eiken
Rickard Lundgren

21 Salemkirken Kristiansand
Rickard Lundgren

27 Betel Tärnsjö
Jonas Andersson

28 Korskyrkan Östervåla
Jonas Andersson

29 okt - 5 nov KAMPANJ TOGO
Andreas Cucca

31 Tingvoll, Tyskland
Pettersen

NOVEMBER
1 Förs.bibelskola Pingst Valdermarsvik,
Rickard Lundgren

4 Betel, Trondheim
Pettersen

8 Misjonskirken, Kristiansund
Pettersen

12-20 KAMPANJ GUINEA
Rode Möller

18-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-24 EFS/Svenska Kyrkan Äspered
Jonas Andersson

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: FI53 4055 2920 0887 64

Vi ska predika evangelium ”i Jerusalem 
och i hela Judeen och Samarien och ända 
till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8b). En 
del vill nog få det till att strategin är 
progressiv. Först ska vi ta Jerusalem. Sedan 
ska vi vidare. Först ska vi bli helt färdiga 
på en plats, (när man nu blir det?), sedan 
går vi vidare. Långsiktighet är i många 
sammanhang ett honnörsord och det 
är väl bra. Men det får inte bli något vi 
gömmer oss bakom för att det faktiskt är 
lättare att arbeta på platser där det mesta 
redan är uppbyggt och etablerat.  Jag 
tror inte att Herren menade att vi skulle 
dröja med att gå någonstans. Uppdraget 
hastar. Det står ”och”. Inte ”sedan”. Det 
finns platser på jorden där vi har varit 
länge. Där många har hört evangeliet. 

Där många har gensvarat. Ja, där till och 
med uppemot 50 % av befolkningen är 
bekännande kristna. Ändå pratas det i 
missionsammanhang ibland om sådana 
platser som ”missionsfält”. Och det är väl 
i och för sig fortfarande sant. Hela jorden 
är ett missionsfält. 

Men vi har fortfarande efter 2000 år 
sedan missionsbefallningen gavs, platser 
och områden där nästan ingenting görs i 
jämförelse. Där den absoluta majoriteten 
aldrig har hört evangeliet och där antalet 
kristna inte ens kan räknas i procent. 
Stora delar av Västafrika är ett sådant 
område. Vi vill vara med göra skillnad 
där och det vet vi att du som GUMs 
understödjare vill också. Under hösten 

kommer vi att göra tre strategiska 
satsningar i området, varav två i mycket 
muslimska Guinea. Gud har de senaste 
åren gett oss häpnadsväckande ingångar 
och vi ser gensvar bland tidigare stängda 
folkgrupper som aldrig förr. När du 
läser det här är det endast två veckor 
till vår nästa kampanj i Guinea och nu 
behöver vi få in vad som saknas för att 
göra kampanjen möjlig. Här vill vi jobba 
långsiktigt, men inte på en grund som 
redan är lagd. Här vill vi lägga grunden 
Jesus Kristus, vid jordens yttersta gräns. 
Tack för att du är med! 

Internationell direktor
Jonas Andersson

HÄR VILL 

VI LÄGGA 

GRUNDEN

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information


