
...så att mitt hus blir fullt!
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Kära förebedjare och understödjare! 
Under den serie av kampanjer som 
avlossades i slutet av 2013 hölls en 
kampanj i Indien tillsammans med 
den svenska missionsorganisationen 
Good News To All People. Kampanjen 
var först planerad att hållas ute 
på den onådda ön Majuli som hör 
till provinsen  Assam. De lokala 
kontaktpersoner ute på ön arbetade 
hårt och länge med förberedelserna 
för detta. Men till slut blev 

motståndet så stort att de kristna 
på Majuli levde under dödshot. 
Så bara 6 dagar innan det stora 
teamet med båda organisationernas 
evangelister landade i Indien, 
fick man byta kampanjplats till 
en landsby på indiska fastlandet 
utanför staden Mariani. Detta 
visade sig vara Guds vilja den 
här gången. Över hundra indiska 
kristna i Mariani och i landsbyn 
ställde upp som medarbetare och 

uppföljningsarbetare i kampanjen! 
Tusentals med onådda människor 
i Indien fick höra evangelium om 
Jesus Kristus! Daniel Smenes från 
Norge var en av dem som predikade 
och ger här sin rapport från denna 
kampanj!

Av Daniel Smenes
Tiden är fullbordad och Guds 
rike är nu här. Omvänd er och tro 
evangelium!” Mark 1:15
Versen beskriver så väl det vi fick 
erfara som team på 8 svenskar och 
4 norrmän, i nordöstra Indien. Vi 
möttes först i Guwahati och kände en 
stark enhet från början. På grund av 
motstånd fick vi inte hålla kampanjen 
på den ön som först var planerat, men 

“ Vi påminde varandra om att 
Herren skulle aldrig föra oss hit 
utan en speciell orsak”
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TACK FÖR DITT STÖD

JANUARI
24 Kungsporten Huskvarna 
Anton Karlsson

24 Kristet Center Väst 
Stenungsund, Andreas 
Cucca

26 Pingstkyrkan Bottnaryd, 
Andreas Cucca

24-26 Salemkirken 
Kristiansand 
Rickard Lundgren

27 - 2/2 BURKINA FASO 
Kampanj 
Jonas Andersson

FEBRUARI
1-2 Agapekyrkan Eskilstuna 
Andreas Cucca

3-9 ASSAM Kampanj
Dag Heggset

9-10 Johanneskyrkan 
Rickard Lundgren

11-14 THAILAND Kampanj 
Dag Heggset
22 Pingstkyrkan Taberg, 
Andreas Cucca

23 Allianskyrkan Lidhult 
Anton Karlsson

24 - 9/3 BANGLADESH
Andreas Cucca

MARS
2 Pingstkyrkan Vaggeryd 
Anton Karlsson

6 ACE styrelsen, London 
Jonas Andersson

7 Församlings-akademin 
Johannelunds teologiska 
högskola
Rickard Lundgren

8 ÅRSMÖTE GUM Mjölby 
- Välkommen!

9 Munkhagskyrkan 
Mariefred, Rickard 
Lundgren

17-20 PIONJÄR & Bo 
Carlssosn besöker ACTA i 
Tyskland.

23 Missionskyrkan Eksjö 
Anton Karlsson

24 - 31 BANGLADESH 
Kampanj Rickard Lundgren

27-30 RUMÄNIEN 
Missionsresa Anton 
Karlsson & Henrik Thornell
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Visionen om att hålla 23 kampanjer 
under 5 år i Assam är i full gång! 5 - 9. 
februari reser jag ner till Indien och 
delstaten Assam för att förkunna 
de goda nyheterna i den femte 
kampanjen som hålls i en ny, onådd 
stad som heter BOKAKAT!
Även den här kampanjen gör 
Gå ut mission tillsammans med 
evangelisterna från Good News To 
All People, Hanna och Marcus Bloom. 
Med i teamet har jag också två elever 
från Bibelskolan i Trondheim.

Varje dag får de lokala evangelisterna 
ute i Assam uppleva förföljelse 
av olika slag. En av dem, som 
jobbar med förberedelser för våra 
kampanjer berättar för mig om 
ständigt återkommande tillfällen där 
han hotas till livet och får stryk av 
fanatiska religiösa personer. Men mitt 
i denna svårighet, planteras det också 
församlingar. Evangelium blir förkunnat 
i landsby efter landsby.  När Gud har 
öppnat en dörr är det INGEN som 
kan stänga den! 

Direkt efter kampanjen i Assam reser 
jag och bibelskoleeleverna över till 
Thailand. Där ansluter även Daniel 
Smenes,  för under andra delen av 
denna missionsresa ska vi även mellan 
den 11 - 14 februari hålla en kampanj 
i Thailand!  

Vi har fått en fantastisk öppning  i den 
onådda staden Chaiyaphum. Det är 
så öppet att vi har ingång hela vägen 
upp till stadens borgmästare! Han har 
nämligen erbjudit oss den allra bästa 
platsen för kampanjen;  vid torget, 
mitt i centrum. Vi får helt gratis  
scenen, ljuset, ljudet och stolarna! 
Borgmästaren har till och med 
öppnat upp för att vi ska få besöka 
tio skolor i området för att få göra 
reklam för kampanjen - Halleluja!

Var nu med och be för oss. Om 
du kan vara med och stödja oss 
ekonomiskt, så ska du veta att det 
möjliggör de här två kampanjerna. Du 
ska också veta om att vi är mycket 
tacksamma till dig.  Vi upplever även 

en stor respekt inför Gud att din 
pengar ska få användas maximalt för 
att just de onådda ska få komma till 
tro på Jesus!  

Guds velsignelse,
Dag T. Heggset

Femte kampanjen ska hållas i Assam!

Människorna i Mariani tog emot budskapet och många befriades från sjukdommar & onda andar

TIDEN ÄR FULLBORDAD!

Daniel Smenes och indiske tolken inbjuder till frälsning



Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:

   Gå ut mission generellt

   Nästa kampanj i Assam

13 92 21-6

Gå ut mission

K AMPANJ I  ASSAM

Herren öppnade mirakulöst en ny väg 
så att vi fick dela de goda nyheterna 
om Jesus Kristus med underbara, 
onådda människor utanför staden 
Mariani.

Efter flera timmars resa från 
Guwahati genom tefält, djungel 
och skakiga vägar nådde vi vårt 
mål där 5 kampanjmöten och ett 
ledarseminarie skulle hållas. Vi blev 
först lite förvånade när vi vi kom till 
risfältet där kampanjens första möte 
skulle hållas, och kunde räkna fler 
kristna medarbetare än ickekristna 
åhörare! Men vi påminde varandra om 
att Herren skulle aldrig föra oss hit 
utan en speciell orsak, och det gav oss 
nytt mod och glädje i hjärtat. Efter en 
stund var det ungefär 400 personer 
som hade kommit.
För varje kväll som vi förkunnade 
evangelium fick vi se hundratals 
älskvärda hinduer ta emot Jesus 

med tårar i sina ögon! 
De ropade till Jesus om 
förlåtelse för sina synder. 
Starka under skedde 
redan från början. En man 
med ett brutet ben och 
som upplevt konstanta 
svåra smärtor efter den 
misslyckade operationen, 
började den här kvällen 
springa runt helad på 
scenen med ett stort 
leende i ansiktet!
En annan kvinna kom till 
våra möten som hade varit 
helt blind under ett år. 
Nu kunde hon se perfekt 
och var så lycklig när hon 
vittnade om hur Jesus hade 
helat hennes ögon! En 
annan kvinnas lungproblem 
var borta. Jesus mötte 
verkligen upp och 
bekräftade Sitt kraftfulla 

ord med 
många under och 
skaran gladde sig 
så mycket över de 
underbara saker som 
skedde. På dagarna 
hade vi mäktiga 
seminarier för de 
lokala troende. Andens 
svärd arbetade starkt 
på varje seminarie. 
Hungern efter Guds 
ord blev tillfredsställt 
allt eftersom 
människorna blev 
fyllda med den Helige 
Ande, började talade 
i nya tungor, blev 
utrustade med Jesu 
eviga ord och tog 
emot Guds vision 
för sina liv. Vi var så 

gripna över att få se hur Herren grep 
speciellt kvinnornas hjärtan, befriade 
dem och gjorde dem till budbärare 
för sina egna regioner. En ny tro och 
en helig längtan efter väckelse tändes 
i deras hjärtan.  De vill se deras stad 
och region komma till 
Gud!

Sista dagen delade 
vi upp oss och besökte 5 olika 
kyrkor. Några av de nordiska team 
medlemmarna hade aldrig predikat i 
en Söndagsgudstjänst, men nu när de 
fick utmaningen tog de den! När vi 
sedan möttes allihopa igen till middag 
var vi alla så hänförda av glädjen att få 
vara använda av Herren. En förbluffad 
teammedlem berättade exalterat om 
hur Gud fick låta honom i sitt livs 
första predikan både be till frälsning 
med flera, många blev fyllda med den 

“Sammanlagt var det 2651 
personer som överlät sig till Jesus”

K AMPANJ I  ASSAM

Helige Ande och en döv kvinna fick sin 
hörsel! Han skrek till oss: Det här är 
det häftigaste jag nånsin varit med om! 
Ja, Herren vill även se en utveckling i 
våra egna liv också, så vem vet, kanske 
även du som nu läser det här blir 
kallad av Gud att följa med på någon 

av Gå ut missions 
kampanjer?!

För varje kväll som 
gick växte folkskaran och sista kvällen 
var nära tre tusen människor samlade. 
När Jesus gick på jorden ropade 

Han: -Riket är nära! Det gjorde vi, 
och det var så fantastiskt att under 
veckan få se ett par tusen människor 
sträcka ut sina händer för att gripa 
Guds kärlek till dem! Sista mötet 
blev extra starkt. Marcus Bloom 
predikade med kraft budskapet om 
omvändelse från synd genom Jesu 
berättelse om den rike mannen och 
Lazarus. Folkskaran överlåtelse till 
Jesus blev så djup och genomgripande. 
De kastade sina amuletter, fetischer, 
magiska ringar, avgudar och armband 
upp på scenen. Dessa använder de vid 

tillbedjan av sina hinduistiska gudar. 
Så brände vi alltihop offentligt i en 
tunna! Förbannelser som vilade över 
folket bröts då i Jesu namn och starka 
helanden skedde. Tumörer försvann. En 
del kunde inte ens stå upp och vittna 
om vad som hade hänt, för Guds kraft 
var så mäktig över dem att de slogs 
ner till backen!
Sammanlagt var det 2651 personer 
som skriftligt överlät sig till Jesus och 
58 personer vittnade om helande! 
Jesus är verkligen den samma igår, idag 
och till evig tid!

 Sista kvällen var nära tre tusen människor samlade. De sträckte ut sina händer för att gripa Guds kärlek!

Herren grep speciellt kvinnorna Amuletter, fetischer, avgudar kastades bort

Marcus Bloom och en helad kvinna


