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GENOMBROTT I DINAJPUR 

ÖVER 6000 FRÄLSTA 
UNDER 5 DAGAR!

Resan började tidigt på morgonen på 
Arlanda flygplats där teamet möttes upp. 
Med mig hade jag Rikard Eugenzon, 
Johan Jordeskog och Sven-Erik 
Malmström från Salemkyrkan i Vargön 
samt Louice Olsson från Göteborg.

Efter 16 timmar med flyg  via Qatar 
var det bara till att sätta sig på tåget för 
att skumpa fram ytterligare 11 timmar 
innan vi nådde vårt mål Dinajpur. Efter 
en välkomstceremoni och lite mat var det 
dags att sova. 

När vi kom till kampanjplatsen för vårt 
första möte så var det massvis med folk 
och när vi väl kom igång var över 2500 
personer på plats. Över 800 personer 
responderade på frälsningsinbjudan. En 

kvinna som fick möta Jesus berättar: 
”När Andreas bad oss att böja våra 

huvuden och be Jesus flytta in, hände 
det något. När vi bad  såg jag en ”pil av 
ljus” som flög från hans vänstra sida och 
träffade mig och jag fylldes av Guds ljus. 
När detta hände kom jag att tänka på en 
släkting som var sjuk och tänkte att Gud 
kunde använda mig. Ni ser att jag gråter, 
men det är för att jag är så lycklig”.

Andra kvällen gick även den väldigt 
bra och fler människor sökte sig till 
mötet och skaran var uppe i över 3000 
personer. 1348 personer tog emot 
Jesus och fyllde i uppföljningskort. Så 
på de två första kvällarna hade över 
2100 uppföljningslappar samlats in 
från frälsningssökande. Vilken start! 
Här började jag inse att vi är på väg in En tumör i ryggen försvann efter förbön

Kära medarbetare! Med en ny layout vill vi 
på ett ännu tydligare sätt få uppmärksamma 
vad Gud gör genom dina förböner och ditt 
understöd. Vårt team har nyligen kommit 
hem från Bangladesh. Det är ett till 90% 
muslimskt land och den kristna kyrkan är 
väldigt marginaliserad, men något är på gång 
att förändras och Du är med och gör detta 
möjligt. Tusentals människor har kommit till 
tro genom Gå ut missions kampanjer. Men att 
vi skulle få ett sådant genomslag i Dinajpur 
kunde jag inte drömma om när jag satte mig 
på planet från Arlanda. 



KAMPANJ I PAKISTAN

Sarola, en kvinna med knäproblem blev botad.

i ett nytt skeende i kampanjarbetet i 
Bangladesh. Vilket bara blev tydligare allt 
eftersom kampanjen fortled.
Många människor fick ta emot helande i 
sina liv;  ryggar rätades ut, för korta ben 
växte ut, cancertumörer försvann. Många 
vittnade under dagens tre första kvällar. 
En av dem som inte blev helad de första 
två kvällarna var tidigare muslimska 
Sarola här är hennes berättelse:

”När jag gick hem efter andra kvällens 
möte var jag så ledsen och nedstämd. Jag 
såg massvis med människor bli botade, 
men jag hade fortfarande problem med 
mitt knä. När hon kommit hem ropade 
jag till Gud - Varför blir inte jag frisk?? 
Då fick jag se Jesus i en syn. Jag såg 
Jesus hänga på korset och han sa till mig 
”min dotter jag har hört dina böner och 
nu rör jag vid dig och renar dig”. Efter 
det blev jag lätt i hela kroppen och fylldes 
av frid. Och knät ja det var helat! Tack 
Jesus!”

Fjärde kvällen på kampanjen gick bra 
och nästan hela kampanjplatsen var 
fullpackad med folk. 

Lördagskvällens avslutande möte 
var helt fantastiskt. Vi anlände till en 
kampanjplats där folk satt hopträngda 
hela vägen fram till scenen. Man släppte 
inte in mer folk dit. Över 6000 personer 
var på plats och cykeltaxis gick kors och 
tvärs över Dinajpur för att hämta upp 

människor som ville till mötet. Man 
räknar med att 1000 personer stod 
utanför murarna och lyssnade. Hungern 
efter Gud var enorm. Rikard predikade 
om ”den förlorade sonen” eller som jag 
brukar säga, berättelsen om Faderns 
ovillkorliga kärlek. 

Faderns armar var öppna när över 1380 
personer gav sina liv till Jesus! Många fick 
även uppleva helanden. 

Något som var väldigt speciellt för mig 
var när vi i slutet bad för dem som inte 
blivit helade under den ”allmänna bönen” 
som bads från scenen. En liten dövstum 
pojke fördes fram till mig av sin mamma. 
Jag lade händerna på honom och talade 
till hans öron att öppna sig och till hans 
mun att tala - i Jesu namn. Efteråt talade 
jag i hans öra… Då börjar pojken skratta 
det mest härliga skrattet jag hört. Jag går 
långt bort och klappar, han vänder sig 
efter ljudet och skrattar. Sen öppnar han 
sin mun och säger ”Abba Abba!”. Hans 
första ord någonsin är alltså Fader Fader!

I artikeln har Du fått läsa om två 
vittnesbörd om två förvandlade liv. Två 
av tusentals människor som fått möta 
Jesus i Dinajpur. Under kampanjen har vi 
fått se Gud göra åtminstone 150 helanden 
och 6346 uppföljningskort har samlats in 
från de personer som valt att följa Jesus. 
Detta i en stad med knappt 1500 kristna. 
Ett intensivt uppföljningsarbete  är nu 
det som står på schemat för våra lokala 
medarbetare som gjort ett fantastiskt 
jobb med kampanjen.

Gud älskar de onådda och Gud älskar 
Dig min vän!

Tillsammans kan vi vara Jesu händer och 
fötter och vara med och vidröra en värld i 
behov av Honom!

”Under kampanjen 
har vi fått se Gud göra 
åtminstone 150 helanden”

Din missionär och vän
Andreas Cucca

Dinajpur. En mobb överföll honom och 
misshandlade honom till döds när han 
försökte hindra ett rån. Swapon var den 
ende i sin familj som var kristen. Han 
hade en hinduisk bakgrund. Be gärna för 
hans änka och son! Gå ut mission kan 
tack vare hjälp från understödjare hjälpa 
änkan och sonen genom denna tragedi 
som drabbat familjen. Vi lyser i Jesu 
namn frid över Swapons ljusa minne.

TILL MINNE AV 
VÅR BRODER OCH 
MEDHJÄLPARE

 Joachim Gabre och Swapon Mondol

Swapon Mondol, en av våra medhjälpare 
till många av våra kampanjer i 
Bangladesh blev brutalt mördad vid 
planeringsarbetet för kampnajen i 



MEDARBETARE & BIBELSKOLAN PIONJÄR

Med glädje hälsar Gå ut mission en ny 
medarbetare välkommen in i arbetet...
Marie Hardt har sedan Augusti månad 
gått in som missionens sekreterare och är 
administrativt ansvarig för nyhetsbrevets 
månatliga utgivelse på tre språk, 
relationen mellan organisationen och 
understödjare samt vårt företagsnätverk. 

Marie har även en funktion på 
bibelskolan Pionjär och handhar 
mycket av den även där tillhörande 

En av Pionjärlinjens elever är 
Emelie Månsson, 21 år från skånska 
Åhus, strax utanför Kristianstad. 
Hon har sin praktikplacering i 

Kontakta Marie på
marie@gautmission.org  eller
ring kontoret på 0150-662420

administrationen. Vi tackar Gud för 
Marie och vädjar om alla läsares varma 
omtankar och förböner för denna 
”missionär” som sköter den så viktiga 
marktjänsten!

Marie svarar gärna på frågor eller tar 
emot goda förslag som rör missionen.

Marie Hardt

NY MEDARBETARE I GÅ UT MISSION

KONTAKT

EMELIE MÅNSSON - ELEV PÅ BIBELSKOLAN PIONJÄR
och är ute och knyter mycket kontakter i 
samhället.

Det som är bra med Pionjär är att 
man lär sig tänka nytt kring det här 
med församling, att kyrkan inte alltid 
behöver se ut som en traditionell 
frikyrkoförsamling ofta gör.

I Pionjär får man verkligen satsa på 
att ge ut! Man får så mycket tillbaka från 
mötet med människor och man lär sig 
massor på att jobba i team. En annan bra 
grej är att man alltid har en handledare 
som stöttar och ger feedback, det är så 
värdefullt!

Hälsningar EmelieEmelie Månsson

församlingsplanteringen Agape 
Eskilstuna. Så här uttrycker sig Emelie 
om den folkhögskoleutbildning som Gå ut 
mission och Team med uppdrag erbjuder 

tillsammans...

Pionjärlinjen utmanar 
verkligen mig att 
våga göra saker som 
jag annars inte är så 
van vid, som att t.ex. 
leda bibelstudier, 
predika och prata med 
människor utanför 
kyrkan. Man möter 
många nya människor 

Vill Du stödja 
missionen genom 
att ge en gåva?

Sätt in Din gåva till:
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro 5831-6910
Märk med ”missionsgåva”.

Tack ska du ha! På bild: Kontaktuppgifter fylls i på ett uppföljningskort under kampanj



BANGLADESH

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

23-29 KAMPANJ GUINEA
- Johnny Pettersen

28 Missionskyrkan Loo 
- Andreas Cucca

29 Skövde Bönens Hus
- Rickard Lundgren

29 Johanneskyrkan Kornhill, 
Halmstad - Rickard Lundgren

30 Bibelskola Kornhill, Halmstad
- Rickard Lundgren

DECEMBER

5 Lifechurch, Jannes hembageri, 
Söderköping - Rickard Lundgren

5 Centrumkyrkan, Boxholm
- Jonas Andersson

8-12 KAMPANJ BANGLADESH
- Andreas Cucca med team

13 Fam. Gudstjänst Ekängen, 
Linköping - Rickard Lundgren

28 - 30 Nyårsfestival, Karlshamn
- Andreas Cucca

JANUARI 

10 Bönens hus, Skövde 
- Andreas Cucca

16-17 Missionshelg, Oskarshamn
- Jonas Andersson & Rickard Lundgren

17 Församlingen Brofästet, 
Färjestaden 
- Jonas Andersson & Rickard Lundgren

24 Bönens hus, Skövde 
- Andreas Cucca

28-30 Konferens ”Löftet om liv” 
Borgå, Finland - Jonas Andersson

31 Salemförsamlingen, Rystad
- Rickard Lundgren 

31 Möten i Finland
- Jonas Andersson

FEBRUARI

11-15 Kampanjförberedelse, Kongo
- Rickard Lundgren

19-21 Kampanj i Agape Eskilstuna  
- Jonas Andersson

28 Gudstjänst Ekängen, Linköping
- Rickard Lundgren

NU TAR VI NYA TAG FÖR ATT 
GÖRA JESUS KÄND, TRODD, OCH 
EFTERFÖLJD I BANGLADESH!

KALENDER

Som ni kunnat läsa i artikeln om 
Dinajpur-kampanjen så rör det på sig 
i Bangladesh. Gud frälser, helar och 
förvandlar människor. Nu vill vi lägga 
i ytterligare en växel för att vinna ännu 
fler människor för Guds rike. Så redan 
nu i början av december tar jag med mig 
ett team på fyra personer bestående av 
bland andra eleverna Anton Karlsson 
och Linnéa Smedh från Pionjärlinjen. 
Detta blir deras första missionspraktik. 
Vi kommer att åka till en stad som heter 
Fulbari i norra delen av Bangladesh. Där 
räknar man med god uppslutning kring 
mötena och att många muslimer och 
hinduer ska komma till tro på Jesus.  

Aldrig tidigare har man haft någon 
kampanj i Fulbari så bed gärna för de 
lokala medarbetarna, att de lyckas i 
sin planering och annonsering kring 
kampanjen. Tusentals människor i 
Fulbari har aldrig fått höra namnet Jesus, 
än mindre evangeliet .

Men hur skulle de kunna åkalla den 
som de inte har kommit till tro på? Och 
hur skulle de kunna tro på den som de 
inte har hört? Och hur skulle de kunna 
höra, om ingen predikar? Och hur skulle 
några kunna predika, om de inte blev 
utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga 
är inte stegen av dem som förkunnar det 
goda budskapet (Romarbrevet 10:14-15). 

Vi är villiga att predika, visst vill du vara 
med och sända ut oss?

Er missionär och medarbetare i skörden
Andreas Cucca

 

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


