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I mitten av april åkte samtliga 
Pionjärer på praktik i Guinea. För 
vissa av oss ett kärt återseende, 
för andra en förälskelse vid första 
ögonkastet. Staden Macenta bjöd 
oss på en underbar kampanj. På 
stadion fattades heliga beslut. Kvar 
lämnades gamla liv, kryckor samt 
amuletter och fetischer av alla dess 
slag. Sann befrielse fick äntligen 
proklameras i Macenta!

Under kväll ett uppskattade vi att 
ungefär 8 000 fick höra evangeliet. Först 
under kväll tre upplevde vi ett riktigt 
genombrott. De som kommit för att 
lyssna hade då börjat sätta sig ner, vilket 
skapade en helt annan atmosfär. Flera 
försök att störa mötet gjordes, bland 
annat genom slagsmål i folkskaran eller 
slungande av stora stenar mot scentaket, 
men den frid som övergår allt förstånd 
hade brutit in. När människornas fokus 
plötsligt riktades uppåt gjorde Jesus stora 
mirakler. Människor som aldrig tidigare 
talat började plötsligt prisa Gud. 

Fri från kryckor
En ung pojke rusade upp 
på scenen och höll upp 
kryckorna han nu inte 
längre behövde. Jag skulle 
vilja berätta om varje 
helande, varje möte med Jesus, men då 
skulle det här inte klassas som nyhetsbrev 
utan snarare likna en roman. 

Fri från mörker
En före detta häxa kom upp och vittnade 
i början av sista mötet. Ett sus liksom for 
över publiken, och det verkade som flera 
kände igen henne. Hon vittnade om att 
hon mött med den levande Guden, och 
hon kunde inte sluta vinka, dansa och 
ropa ”Jesus!” En glädje som inte liknar 
något annat hade fått flytta in i hennes 
hjärta. Hon dansade av scenen, jublandes. 
Äntligen var hon fri! 

Sista kvällspredikan var en enda lång 
uppmaning att lämna mörkret bakom 
sig för att helt och hållet leva i ljuset. 
Människor uppmuntrades att lämna 
sina amuletter. Kilovis slussades fram till 
scenen och lades i en allt mer växande 

hög. Tänk att detta fattiga folk bestämmer 
sig för att lämna ifrån sig guld, tänk att 
de slänger silver! De har mött Jesus och 
förstått att Hans rikedomar är värda allt 
mer. Högen dränktes i bensin och tändes 
på. Röken som steg mot himlen var ett 
vackert offer från hundratals människor;
”Jesus, jag ger mitt liv till dig!”  
Det var så vackert att flera kom till oss 
under eftermiddagarna och berättade att 
de blivit helade, men bad om ännu mer 
förbön. De ville ha beskydd, de sa att de 
ville att detta skulle vara permanent. De 
hade funnit något i Guds nåd, och de ville 
inte släppa det. 

Fri på insidan
Måndagen efter mötet fick vi återvända 
till stadshuset och be för staden och dess 
ledare. Det värmde att vi så tacksamt 
togs emot, och flera verkade uppriktigt 
tacksamma för kampanjen. Flera sökte 
förbön, men mest rörande var en militär 

En smak av frihet

Röken som steg mot himlen var ett vackert 
offer från hundratals människor; “Jesus jag 
ger mitt liv till dig”
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som sprang ifatt oss efter mötet och 
bad om förbön. Händer lades på honom 
och vi bad. Till en början märkte vi att 
han var lite stel – det var kanske första 
gången någon bad för honom, och ännu 
bättre, bad för honom i Jesu namn! Men 
så plötsligt sluter han ögonen och tar 
försiktigt av sig sin hatt. När han sedan 

slår upp ögonen igen finns där ett ljus i 
hans ögon som inte funnits där förut. Jag 
tror ni vet vilket ljus jag talar om. Jag tror 
att ni har upplevt det här ljuset. Det här 
ljuset förvandlar liv. Ha dessa förvandlade 
liv för ögonen när ni stöttar Gå ut 
mission och deras kampanjer, när ni ber 
och när ni ger. Dessa livsöden som mött 
befrielse, upprättande och helande. 7336 
personer fyllde i uppföljningskort under 

kampanjen. Vart och ett av dessa namn är 
så värdefullt, med en unik historia. Men 
det är samma ljus som rört andra hjärtan, 
samma ljus som rört ditt hjärta, samma 
ljus som kommer fortsätta att röra vid 
hjärtan. 

Under kampanjen fick vi pionjärer 
glädjen att hålla seminarier på 
förmiddagen, uppvärmningspredikningar 
på kampanjmötena och vi fick predika 
i kyrkor på söndagen. Veckan efter 
kampanjen sändes vi även ut till byar för 
att predika evangeliet för fler människor 
som ännu inte lärt känna Jesus, bland 
annat för människor från den onådda 
folkgruppen Manya.

Jag sitter just nu och lyssnar på Jesus 
Cultures låt, Rooftops, där refrängen 
går: “So I Shout out Your name, from the 
rooftops I proclaim that I am Yours, I am 
Yours” (översatt “Så jag ropar Ditt namn 
från hustaken och jag proklamerar att jag är 

Din, jag är Din”). Och det slår mig att det 
är ju precis det vi har gjort! Vi har ropat 
ut att Jesus är världens frälsare, att Han 
har frälst oss och att vägen är öppen för 
alla. Visserligen stod ingen av oss på ett 
hustak när vi predikade, men i den första 
byn fick en stapel av byggnadssten fungera 
som scen, då Göran predikade i en by 
som till majoriteten bestod av människor 
från en helt onådd muslimsk folkgrupp! 
Vid frälsningsinbjudan gensvarade ett 40 
tal personer! 

Vi var ute i tre byar och överallt där 
ordet förkunnades blev människor 
frälsta, helade och upprättade. Evangeliet 
fungerar! Det var helt fantastiskt att 

få ställa sig där framför hungrande 
människor och presentera Jesus, Han som 
är Vägen, Sanningen och Livet. Att sedan 
få leda människor i en frälsningsbön, be 
för sjuka och intervjua människor som 
blivit helade är nog bland det vackraste 
jag gjort. Men oj så utmanande det var! Jag 
är otroligt tacksam för all coachning från 
Andreas och all undervisning vi fått under 
pionjäråret. 

I den andra och tredje byn var de mer 
förberedda på att vi skulle komma och 
alltihopa inleddes med att vi vandrade 
runt byarna under sång och musik för att 
det inte skulle undgå någon vad som var 
på gång. I den andra byn predikade Erica 

Erica Nielsen
Pionjär i Söderköping

Vi ropar från hustaken!

Militären som fick förbön

Lina Cucca tillsammans med en pojke 
som blev fri från kryckorna

Teamet, som mest bestod av pionjärelever 
(Jonas Andersson saknas på bilden)
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och innan vi kom därifrån hade 
vi inte bara bjudits på mat utan 
vi hade också en livs levande get 
med oss tillbaka! Gästfriheten 
och givmildheten hos de här människorna 
där många bara har mat för dagen och de 
kläder de har på kroppen berörde oss alla, 
att få ge dem Jesus som gåva är otroligt. 
Liksom under kampanjen var 
vittnesbörden fler än jag kan nämna, 
men jag minns speciellt en kille som 
inte tidigare kunnat tala, men som efter 
bönen stod på scenen och ropade 
halleluja, jublet bland folket var enormt, 
uppenbarligen kände de alla igen honom 
och förundrades över vad Gud gjort med 
honom!

Under förberedelserna inför byarna sa 
Jonas något som jag kommer att komma 
ihåg: ”evangeliet är enkelt, det är så enkelt 
att det till och med provocerar oss som 
redan är frälsta” och nu säger jag samma 
sak till er! Krångla inte till det, evangeliet 
om korset och nåden är enkelt och det 
fungerar precis som det är. Berätta det 
för människor så kommer vi inte bara att 
se ett förvandlat Västafrika utan också ett 
förvandlat Sverige!

Fler bilder finns på www.gautmission.org
...är en muslimsk folkgrupp som blandar 
islam med traditionella afrikanska 
animistiska trosuppfattningar. I slutet 
1800-talet var de slavar till en muslimsk 
folkgrupp som tvingade in Manyas in i Islam. 
I Guinea finns ca 64.000 Manyas. De bor 
framförallt i Macenta prefektorat. Det bor 
också ca 60 000 manyas i Liberia. Enligt 
joshuaproject.net finns det endast 0,03%  
kristna bland Manya i Guinea, vilket innebär 
ca 20 personer. De räknas till världens mest 
onådda folkgrupper. Idag finns ingen helt 
Manya dominerad församling. Därför är det 
verkligen pionjär mark som har mark och 
en enorm seger vunnits då 40 personer 
från Manya tog emot Jesus!

  Manyafolket...

I februari var Jonas Andersson huvudtalare 
på kampanjen “Löftet om liv” i Borgå, 
Finland.  Vid eftermötena var förbönskön 
lång och många fick möta Gud till - 
frälsning, förnyelse eller helande.
 
Första kvällen gick Bettina, 12 år, fram för 
förbön. Hon hade lidit av en svår skolios i 3 

år. Då ryggproblemet blivit värre för knappt 
ett år sedan tvingades Bettina gå med en 
specialbeställd korsett 23 timmar om dygnet. 
Det var meningen att hon skulle bära den 
minst sju år framåt. Flera vänner hade bett 
för henne under vintern. Vid förbönen mätte 
Jonas Bettinas ben och kunde konstatera att 
det vänstra benet var ca 1,5 cm kortare än 
det högra, men växte ut till lika längd då Jonas 
bad. Under bönen kände Bettina att det hände 
något i ryggen och smärtan försvann.
 
Hemma efter mötet ville Bettina genast slänga 

Läkaren utbrast: 
“Det här är ett unDer!”

Bettina

Vänd 
sida!

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!



MAJ
30 Bibelskola Livskraft, Ralingsås
Jonas Andersson

JUNI
1 Missionskyrkan Lidköping
Andreas Cucca

10 Donauwörth, Tyskland
Pettersen

14-17 Gatukyrkan Regen, Tyskland
Pettersen

17 Juni Sommarmöten Sommen 
Andreas Cucca

28 juni - 1 juli Gatukyrkan Freising, 
Tyskland
Pettersen

JULI
5-8 KAMPANJ SRI LANKA 
Andreas Cucca

7-8 Krumbach, Tyskland
Pettersen

9-10 BFP Regional, Tyskland
Pettersen

12-15 Gatukyrkan Shongau, Tyskland
Pettersen

19-22 Gatukyrkan Hammelburg, 
Tyskland
Pettersen

26-28 Gatukyrkan Kelheim, Tyskland
Pettersen

29 Garmisch - Partenkirchen, 
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: FI53 4055 2920 0887 64

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

I juli månad åker jag och min fru Lina till 
Sri Lanka för att tillsammans med David 
Oliw från Svensk Pionjärmission hålla 
ytterligare en kampanj. Detta land som i 
många år var hårt drabbat av inbördeskrig. 
Kriget är över men många människor 
bär på djupa själsliga sår och behöver 
både helande och tröst. Men det största 
behovet av alla är att väldigt få människor 
har fått höra evangeliet klart och tydligt. 
Tusentals människor väntar på att höra 
de goda nyheterna för första gången. Det 
är därför vi åker månad efter månad och 
håller fast vid det som Gud har talat 
till oss om att:

“Gå ut på vägar 
och stigar och 
uppmana enträget 
människor att 

komma in, så att mitt hus 
blir fullt.” / Luk 14:23

Under min senaste resa till Sri 
Lanka så kommer jag speciellt 
ihåg ett gift par som kom fram till 
mig. De hade stått i ösregnet och 
lyssnat på evangeliet och tagit emot 
Jesus. De sa till mig efteråt “Vi är så 
lyckliga nu”, man kunde se hur de 
bara strålade. 

De goda nyheterna om Jesus förvandlar 
liv på plats efter plats. Nu sträcker vi ut 
vår hand och säger: visst vill du vara med 
och ta evangeliet till onådda människor i 
Sri Lanka! Du behövs för göra det möjligt!

“Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och 
Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts 
Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så 
att vi kan trösta dem som är i nöd med den 
tröst vi själva får av Gud.” / 2 Kor 1:3-4

Nyfrälst par på Andreas förra kampanj i 
Sri Lanka

korsetten men mamma Heidi ville att 
hon skulle bära den till nästa besök hos 
ortopeden som skedde ett par veckor 
senare. Nya röntgenbilder togs och till 
läkarens häpnad visade de att ryggraden 
nu var rak. Läkaren utbrast: "Det här är 
ett under! Aldrig tidigare har en korsett 
kunnat bota." Då kunde inte mamma 

Heidi hålla tyst längre utan berättade om 
förbönen och vittnade för läkaren om 
att Gud gör under. Läkaren tvivlade men 
mor och dotter lämnade mottagningen 
glädjestrålande och under hemresan rann 
tårar av tacksamhet.
 
Bettina är lycklig och vill tacka både Jesus 

och Jonas för att hon nu har kunnat slänga 
korsetten. Mamma Heidis hälsning: "Vi har 
en Gud som gör under, vi ska bara tro att 
Han är densamme igår, idag och i evighet. 
Det minsta jag kan göra nu är att ge hela 
mitt liv till Jesus."

Till Sri Lanka

Din missionär
Andreas Cucca


