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I Gå ut mission så går vi ut på både vägar 
och stigar. Vägarna leder ofta oss ut på 
de minsta och mest avlägsna stigar. De 
leder oss till byar där ingen har hört 
talas om Jesus. Till de onådda folken. 
Det är där när någon i teamet efter 
en lång resa säger ”nu måste vi vara 
vid jordens yttersta gräns”, just där 
trivs vi. Det är dit Jesus kallat oss!

Arjonahar är en sådan liten plats. 
Med 4000 invånare varav alla var 
antingen muslimer eller hinduer. 

I Sverige brukar jag tycka att det är 
tråkigt när folk i kyrkan inte sjunger med 
i lovsångerna, i Arjonahar blev jag över-
lycklig när ingen kunde sångerna. Varför? 
Jo för att det talade om för mig att här 
är en onådd, för evangeliet orörd by. 

Kampanjen gjordes tillsammans med 
Salemkyrkan i Vargön. Med från Salem-

kyrkan var Johan Lundgren och Ulla 
Emanuelsson. Vidare var Rickard Widell 
från Hillsong Stockholm, Lena Svedberg 
från Pingstkyrkan i Trollhättan samt Arne 
Raen från Betesda Eiken med i teamet. En 
härlig mix av människor med olika gåvor. 

Under dagarna    hade  vi le-
darseminarier där teamet de-
lade om  “vår nya natur i Jesus”.
Deltagarna var framförallt från FCCBs bi-
belskola     och     några  kampanjmedarbetare.

Kampanjen hölls på en skolgård pre-
cis bredvid en Moské. Första mötet 
inleddes faktiskt med att en lokal mus-
limsk ledare välkomnade oss till Arjo-
nahar. Han var sedan med på de flesta 
mötena och blev t.o.m helad i sin arm.

De första dagarna möttes vi av viss skep-
sis som vändes till total öppenhet sista 
kvällen. Folk jublade och prisade Jesus 

för alla mirakler han gjjorde. En kvinna 
som kom till kampanjen med eksem över 
hela kroppen fick möta Jesus till fullstän-
digt helande. Sista kvällen kom hon med 
blommor till oss och tackade för att vi 
kommit och delat evangeliet med Arjo-
nahar. Det strålade om henne när hon 
berättar om hur hon tagit emot Jesus!

Vi fick uppleva hur 2125 personer 
gensvarade på evangeliet och fyll-
de i uppföljningskort  i Arjonahar.
Detta i en by med bara 4000 per-
soner! Tack för ditt stöd och dina för-
böner! Vi är så tacksama för allt som 
Jesus gör bland de onådda. Det här är 
livet! Kanske ska du följa med oss på 
en resa och se det med egna ögon! Läs 
min svågers vittnesbörd  på nästa sida 
om vad han fick uppleva i Arjonahar. 

Din missionär Andreas Cucca 

GUDS LEDNING I ARJONHAR
”Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.” 

 2125 människor tog emot Jesus! Kvinna blev helad från eksem, Johan Lundgren predikar.



ARJONHAR

Tanken var att gå in i byn en förmiddag och filma hur vardagen ser ut 
för människorna som bor där. Genast fick vi en klunga nyfikna barn 
som sällskap. De älskade att vi busade med dem, och ville visa oss 
sitt badställe och sina getkillingar. Vi följde med och hälsade vänligt på 
några längs vägen. De var väl bekanta med kampanjen och allt som 
hänt där, och var glada över att vi var där.

Plötsligt var vi inne bland bostadshusen och blev inbjudna till en familj 
som var hinduer. Det var ett enkelt hem, en sovplats och ett vardag-
srum med jordgolv och utan tak. Mannen i familjen berättade att hans 
far precis hade gått bort och att de haft begravningen igår. Med hjälp 
av vår tolk beklagade jag sorgen och tackade för att vi fick komma dit. 
Flera grannar hade samlats och jag började berätta om hur Gud gett 
mig tröst, frid och förlåtelse genom Jesus, och att det är med det bud-
skapet vi är här. Jag talade ut välsignelse över hemmet och frågade om 
vi kunde be för någon som var sjuk eller hade ont. Fyra män kom fram 
direkt, de hade knäproblem, ont i bröst och i ben. Vi lade händerna 
på dem mycket odramatiskt, men de blev genast helade! Sedan ville 
tre kvinnor ha förbön också. Två hade problem med benen, och en 
gammal kvinna hade dålig syn och reumatismen plågade henne varje 
morgon när hon skulle gå upp. De andra blev genast helt bra, men hon 
märkte endast lite skillnad. Senare på kampanjkvällen var hon dock 
framme och visade att både synen och reumatismen var botad!

För mig är var detta ett av de starkaste minnena, att få komma nära 
några av de tusentals som har blivit berörda, frälsta och helade un-
der dagarna i Arjonahar. Mannen såg vi flera gånger under de följande 
dagarna. Han berättade hur de talat om alla mirakel över frukosten 
hemma, och hans leende ansikte var det sista vi såg när vi klev i mini-
bussen sista kvällen.

Jag är egenföretagare och snart fyrbarnsfar och har
fullt upp hela tiden. Men att ta tiden och hänga med Gå ut mission 
på Jesusäventyr är fantastiskt. Glädjen att få se Jesus frälsa och bota 
människor när vi talar evangeliet är obeskrivlig, och ger så mycket 
personlig tro och frimodighet! Mer sånt!

Rickard illustrerar under predikan. 

RICKARD WIDELL OM ARJONHAR

“Glädjen att få se Jesus frälsa 
och bota människor när vi talar 

evangeliet är obeskrivlig, och ger 
så mycket personlig tro och fri-

modighet! Mer sånt!           ”

En familj vi besökte i Arjonhar



TOTO-UTMANINGEN

På 50-talet fans det bara ett par hundra människor kvar i hela 
världen av den onådda folkgruppen Toto! En ärftlig genetisk sjuk-
dom höll på utrota detta unika folket, som bor i den lilla staden 
Totopara i provinsen VästBengalen, Indien. Genom akuta insatser 
från Indiskt hälsoväsende är Totofolket idag uppe i ca 2500 per-
soner. Det är troligtsvis världens minsta stam. Toto folket känner 
inte till evangelium och vägen till frälsning. Men våra kontaktper-
soner i västbengalen har i flera år jobbat med Totostammen och 
nu finns det några få enskilda som tagit emot Jesus! Toto säger att 
de är hinduer och animister. Men i praktiken tillber dom helt egna 
och ytterst okända gudar och andar.

I mars reser Gå ut missions evangelister Dag och Daniel till Väst-
bengalen tillsammans med 6 elever från Bibelskolan i Trondheim. 
Då kommer vi få hålla den första kampanjen riktat till detta spe-
ciella folket och vi tror att Gud kommer att ge dem genomgri-
pande läkedom för både ande, själ och kropp!

Salnang, som leder Gå ut missions kampanjarbete i provinsen As-
sam, följer med det indiska teamet för att förbereda den här sats-
ningen. Salnang har också själv varit missionär i det här området 
tidigare och talar ett av de lokala språken. Detta höjer på flera 
sätt en fortsatt kvalitet i satsningen. Assam är också grannstaten 
till Västbengalen så Salnang kommer kunna göra flera återbesök 
hos Toto.

Kampanjen kommer att hållas i 3 dagar. Utöver Totofolket så 
kommer minst 80% av dem som kommer på mötena att vara 
ofrälsta. På dagtid håller vi strategisk träning för nyckelpersoner, 
ledare från gränsområdena till olika länder bland annat Bhutan! I 
god tid berättar vi nu om den här satsningen så att ni kan vara 
med och omsluta den i förbön.

NÄSTAN UTROTAD FOLKGRUPP SKA 
FÅ HÖRA DET GLADA BUSKAPET!

Stöd missionen! 
Nordea bank: Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

NOVEMBER

23 Oppdal kristne Senter, 
Dag Heggset

22-30  THAILAND 
Skolevangelisation, Rickard 
Lundgren

DECEMBER

7 Munkhagskyrkan 
Mariefred, Rickard 
Lundgren

30-31 Nyårsfestival, 
Bengtsfors, Andeas Cucca

KALENDER

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

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

När du läser detta är jag i den Thailändska provinsen Chiaya-
phum…Här höll Gå ut mission en kampanj för två år sedan. Det 
kom inte så mycket folk på mötena då och vi kunde ha sett på 
det som ett misslyckande då vi vet att Thailand har så många 
miljoner onådda buddister som evangelium inte kommer fram 
till. Men efteråt har det visat sig att med på ett av mötena var 
en av de högt uppsatta ledarna i Chiayaphums distrikt. När han 
lyssnade till Dag Heggsets predikan om Jesus tyckte han att det 
var ett helt fantastiskt budskap. Efter en tid tog han kontakt med 
våra kontakter i Thailand och bad om att vi skulle återkomma till 
hans provins…för nu ville han att detta budskapet skulle också 
delas på 47 skolor i Chiayaphum! Jag är i Thailand i 8 dagar och 
hinner inte självklart inte med alla 47 skolorna, men varje elev jag 
får träffa, varje klass jag får tala inför, varje skola vi besöker är en 
enorm seger! Halleluja – gläd dig med mig; vi når tillsammans de 
onådda med budskapet om Guds kärlek! 

Jag vill nu också få vädja till dig om att denna månad hjälpa oss 
med en ekonomisk gåva. Vi fick för två veckor sedan sända ut 
Anton Karlsson på en kampanj i Indien utan att han hade pen-
garna att betala kampanjen med. Också Dag Heggset fick förra 
veckan resa ut på en kampanj i Bangladesh utan att kunna ta med 
sig några pengar. Så nu vid månadens slut är därför behoven helt 

enorma, drygt 300 000kr…det är befogat att ställa frågan om 
varför vi åker iväg när vi inte har pengarna? Förklaringar finns i 
dels det att flygbiljetterna är köpta till lägsta pris. Att kampanjut-
gifterna redan är utlagda några månader tidigare av arrangörerna/
kyrkorna i de olika länderna…men en anna del av svaret är att vi 
åker med tom ficka därför att vi faktiskt fortfarande hoppas på 
Gud, vi hoppas fortfarande på dig och vi hoppas på kristenheten 
i världens rikaste länder! Gud välsigne dig för din gåva och hjälp 
just nu!

Mvh Rickard Lundgren  

Nyhet!
Nu kan du enkelt ge din gåva till 
missionen via swish: 123 412 30 89

EN FANTASTISK MÖJLIGHET!


