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Något vi upptäckte väldigt tydligt var 

att människorna i staden hungrade 

efter Gud. Flera hundra satt och 

väntade timmar innan våra möten 

skulle börja. Det man väntade på var 

inte musiken, det svenska teamet eller 

något annat. Man väntade på Jesus. 

Många hundratals hade kommit från 

omkringliggande byar och andra hade 

tagit sig långt ifrån för att vara med. Flera 

I oktober reste Andreas Cucca 
tillsammans med ett team från 
Salemkyrkan i Vargön samt Lina Widell 
från Bottnaryd för att hålla en kampanj i 
staden Joypurhat, i norra Bangladesh. Ett 
distrikt på 850 000 invånare där det finns 
1644 moskéer, över 100 hindutempel 
och bara 9 små kyrkor. Veckan innehöll 
både solsken och ösregn, frälsningsunder, 
helandemirakler och befrielser. 

hade rest så långt som från huvudstaden 

Dhaka, en resa på 7 timmar med tåg. 

Redan innan kampanjen började 

förstod vi att det var en hård plats att 

predika på, men allt detta vägdes upp av 

människornas längtan efter att höra om 

Jesus.

På förmiddagarna undervisade 

vi på bibelskolan vi driver för 

församlingsplanterare, på kvällarna 

höll vi kampanjmöten. Veckan inleddes 

trevande med ca 700 på första 

kampanjmötet, men skaran växte till över 

2000 sista kvällen. Både första och fjärde 

kvällen höll på att förstöras av regn. På 

fjärde kvällen var hela kampanjplatsen en 

stor leråker. Trots detta stod 900 personer 

i leran hela mötet och lyssnade intensivt, 

vilken hunger!

Under kampanjen fick vi se hur 2154 
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EftEr rEgn kommEr    

solsken - även i 
Bangladesh

personer tog emot Jesus och fyllde i 

uppföljningskort. Detta trots att vi fick 

möta motstånd från de lokala moskéerna. 

Många muslimer blev helade och frälsta 

vilket gladde de små lokala kyrkorna.  

Vilken seger för Guds rike!

En lite rolig notis var en man som i 

Dhaka hade hört att påven skulle komma 

på besök till Joypurhat. Därför åkte han 

dit för att lyssna till vad påven hade att 

säga. Påven var inte där, men Jesus fick 

han möta.

Din missionär
Andreas Cucca

MeR PÅ näsTa sida

 Blind flicka fick sin syn tillbaka



Här fyller kvinnan i ett

uppföljningskort

Tredje kampanjmötet har precis börjat och till platsen 

kommer en äldre kvinna tillsammans med sin väninna. 

De kommer för att det går rykten om att människor 

blivit botade i sina kroppar och fått frid i sina hjärtan. Vi 

intervjuar kvinnan.

Musiken låter bra men migränen gör sig påmind. 

Ständigt denna migrän, tänker hon.

- Mannen där framme talar om att Jesus kan bota 

sjuka. Kanske den där Jesus kan bota mig? Han säger 

att Jesus är här, mirakler kan ske. Vad nu? Han pekar 

på mig och ber mig att komma fram. Hjärtat bultade 

lite extra. Vad håller på att hända? Jag förklarar att 

jag har migrän. Han ber till Jesus. Vad nu? Migränen 

är borta. Är det sant, kan det vara på riktigt? Ja 

migränen är borta, det är på riktigt.

På vägen hem kan väninnorna inte sluta prata om den 

där Jesus.

- Det är något speciellt med det namnet, det känns 

bra att säga det.

Under fjärde kvällens möte när frälsningsinbjudan 

går ut är hon den första att räcka upp handen. När 

man börjar be frälsningsbönen, ber hon med i varje 

stavelse. För varje ord hon ber sprider sig en konstig 

men behaglig känsla i kroppen. Hon har hittat hem!

Kvinna med huvudvärk

K AMPANJ I  BANGL ADESH

Beush Hembrom

Mannen var inlagd på sjukhus där han opererades 

för diverse åkommor. Han var nära att dö under 

en av operationerna men Gud hade en annan 

plan för honom.

När han väl kom hem från sjukhuset i maj 

i år hade han väldiga smärtor i ena höften. 

Smärtor som inte ville försvinna. Han fick 

höra talas om att de kristna skulle hålla möten 

i Joypurhat, där man skulle be för sjuka. 

Boende i ett helt annat distrikt reste han flera 

timmar tillsammans med sin fru för att delta 

på två kampanjmöten. 

De kom trötta efter resan till tredje mötet 

och lyssnade intensivt på predikan. Han hörde 

alla vittnesbörd om helande, och själv längtade 

han efter ett vidrörande från Jesus. Beush 

upplevde inget helande den kvällen, men något 

hade hänt i hans hjärta. Tro hade fötts. Kanske 

är imorgon min dag? tänkte han innan han gick 

och lade sig.

Under fjärde kvällens helandeförbön rörde 

Jesus vid hans höft och när han vaknade på 

morgonen därpå var all smärta borta.

Innan de skulle ta tåget hem letade de upp oss 

hemma hos pastorn där vi åt frukost för att 

berätta om miraklet och ge Jesus äran.



BElgiEn
Första anhalten var Belgien. Landet 

har bara 0,3 % evangeliska kristna, 

och de existerande församlingarna 

har stagnerat. Vi deltog i en 

ledarkonferens för pingströrelsens 

pastorer. Där var vi inbjudna till 

ett samtal med ledaren för den 

flamländska delen av Belgiens 

pingströrelse för att diskutera vidare 

samarbete i Belgien. Därefter fick vi 

även möjlighet att predika i den största 

MISS ION I  BELGIEN , ÖSTERRIKE OCH T YSKL AND

flamländska församlingen, som ligger i 

Antwerpen. Predikan handlade om att 

inte begränsa Gud, utan låta Honom vara 

allsmäktig i och genom våra liv. Folk blev 

verkligen begeistrade och fick nytt mod. 

Vi bad för många fysiskt och psykiskt 

sjuka. Flera sa att de upplevde en beröring 

av Gud. Många var också intresserade 

av arbetet vi driver och därför har Gå ut 

mission nu fått sina första understödjare 

i Belgien.

ÖstErrikE och tyskland
Vi reste därefter vidare till Österrike 

för att möta ännu en potentiell 

samarbetspartner, en pastor i en växande 

församling i Braunau, Hitlers födelsestad. 

Därefter gick resan vidare till det tyska 

länet Bayern och förorten Haar, utanför 

München. Det finns väldigt lite evangelisk 

verksamhet i området, men för två år 

sedan flyttade en familj dit med målet att 

starta församling.

Tillsammans med organisationen 

Mission 
i MÅnga 
ländeR

Gå ut missions missionärer Johnny och 
Miriam Pettersen är ofta på resande 
fot. Under årets höstlov reste de på 
missionsresa i flera europeiska länder.

 Miriam, Johnny och
   den flamländska pingströrelsens pastor

Gatukyrkan uppställd i Haar
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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 din adress till info@gautmission.org
så skickar vi blankett!



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

novEmBEr
28 Grace Skövde
Andreas Cucca

30 Pingstkyrkan Skövde, LP-möte 
Andreas Cucca

dEcEmBEr
3-5 Löfstadskyrkan Tranås
Rickard Lundgren

7-11 Kampanj i BANGLADESH
Johnny och Miriam Pettersen

11 “10/40” - FEST för
GUM och Rickard

12 Arboga Pingstförsamling
Jonas Andersson

Januari
7 Aneby Kronobergsmissionens 
förnyelsedagar
Rickard Lundgren

12 Karlskoga Folkhögskola
”Våga tro”
Rickard Lundgren 

16 Linköping Ryttargårdskyrkan
Rickard Lundgren

17,26 Halmstad Johanneskyrkan 
Bibelskola
Rickard Lundgren och Henrik 
Thornell

21-23 Evangelistdagar
Gå ut Missions evangelister

26 Lidingö Folkhögskola NFU-dagar
Rickard Lundgren

28-30 Kristiansand, Norge 
Salemkirken
Rickard Lundgren

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Detta nyhetsbrev är 
sponsrat och skapat av:

.se

TACK FÖR DITT STÖD

”Gatukyrkan”, drivet av den norska 

missionären Even Walter Grüner, 

höll vi en kampanj i Haar. Målet med 

”Gatukyrkan” är att leda folk till Jesus 

genom att komma i kontakt med 

människor på gatan, och därefter inbjuda 

dem till möte samma kväll.

Vi fick flera spännande samtal, bland 

annat med en man som driver en lokal 

radiostation, och han blev så intresserad 

att han bestämde sig för att sända våra 

möten på sin frekvens, med en radie på 

tio mil! Vi bad också för en del människor, 

och det har definitivt blivit 

sått en hel del frön som den lokala 

arbetsgruppen i rätt tid ska få skörda.

BangladEsh nästa
Vår nästa resa går till Bangladesh, detta 

folkrika muslimska land där Gå ut 

mission satsar så mycket det bara går. I 

början av december ska vi tillsammans 

med Gå ut missions medarbetare Irena 

Derki från Katrineholm förkunna 

evangeliet för folk som aldrig tidigare 

har fått höra att Jesus är den enda vägen 

till Gud. Vi längtar med glädje efter att 

åter få se de sariklädda kvinnorna och de 

stränga mullorna (muslimska präster) i 

ögonen och ge dem de goda nyheterna om 

att islams fem pelare inte är Guds krav för 

ett evigt liv. 

Frälsningen är gratis genom gåvan 

Jesus Kristus! Vi ska också undervisa 

pastorer och ledare på IPMI, Gå ut 

missions och Svensk Pionjärmissions 

missionsskola i Bangladesh.

Efter avslutad kampanj reser vi vidare 

till Indien för att möta två kristna ledare 

som kan bli framtida kampanjkontakter 

för Gå ut mission i det stora landet. Be 

gärna även också för dessa möten. 

kära, kära partnErs!
Hjärtligt tack för ditt stöd. Du möjliggör 

evangeliets förkunnelse till en värld i 

desperat behov av frälsning! 

Johnnys predikan sänd på radio i Bayern

Miriam predikar i Belgiens största 
pingstförsamling

Missionär
Miriam Nesse Pettersen


