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TACK FÖR DITT STÖD

...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV AUGUSTI 2013

Kära vän och medarbetare! 
Sommaren har varit god för 
oss. Nu har hösten och därmed 
sköredtiden kommit. Det ser 
du tydligt i vår kalender! I det 
här nyhetsbrevet får du bl a ta 
del av en missionsrapport från 
evangelist Andreas Cucca. Under 
försommaren  höll han en lyckad 
kampanj på en plats i Bangladesh 
som heter Kochabari.

Av Andreas Cucca
När jag denna gång skulle resa ner till 
Bangladesh så hade jag fått rapporter 
om politiska kravaller i huvudstaden 
och även ute i andra städer. Detta 
berodde på att oppositionen vill att 
Bangladesh ska få stränga muslimska 
lagar. Den rådande regeringen har sagt 
att Bangladesh ska vara en sekulär 
stat. Med detta i bagaget satte jag mig 
på planet mot Dhaka. Tanken vara 
att jag skulle haft med ett team, men 
med kort varsel fick de hoppa av. En 
bra bok och många timmar senare 
stod jag återigen i Bangladesh och blir 
uppmött på flygplatsen  av våra vänner.  
På centret fick jag även möta och 
undervisa eleverna som utbildas på den 
nystaratade bibelskolan Hosanna. 

Tillsammans med min vän och tolk 
Isac åkte vi sedan mot Kochabari, en 
resa på ungefär 10 timmar. Dagen efter 
skulle kampanjen börja. Som många 
gånger förr kändes det som man var 
långt ute i ingenstans, men överallt 
finns det människor som aldrig hört. 
Bangladesh är ett otroligt folkrikt 
land och evangeliet behövs i varenda 
liten avkrok. Kochabari är en av dessa 
avkrokar. 

När vi kom till kampanjplatsen första 
kvällen kändes det väldigt avslaget. Det 
var inte mer än ca 200 personer på 
plats och det kändes öde. Men efter 
hand som lovsångsteamet spelade och 
några lokala ledare från både kristna, 
hinduiska och muslimska grupper hade 
välkomnat oss så var det över 700 
personer på kampanjplatsen. Det var 
en fröjd att predika och se över 300 
av dem ta emot Jesus för allra första 
gången. Att se en människa be en 
frälsningsbön under tårar blir a-l-d-r-i-g 
gammalt! Det är det mest fantastiska 
man kan få uppleva! Flera sjuka blev 
även botade från olika åkommor.

Andra dagen började vi med våra 
ledarseminarier som fortlöp under 
fyra dagar. Där talade jag över  apostla-
gärningarna; ett normalt kristet liv 
och Isac talade om lovsång och att 
leva i tillbedjan. Under kvällens möte 
kommer en lokal skollärare fram till mig 
och berättade att ryktet om vad Jesus 
gjorde första kvällen hade spridit sig ut 
i många byar och folk kom från många 
olika håll. Detta märktes verkligen då 
över 1500 personer hade samlat sig 
på kampanjplatsen och man kunde 
känna förväntan i luften. Hundratals 
responderade på frälsningsinbjudan 
och det var många som blev helade 
efter förbön. En man hade haft smärtor 
i benet i över 7år blev fri från smärtan. 
Han hade gått till läkare utan resultat, 
men nu fick han möta doktor Jesus till 
frälsning och helande!

På tredje kvällens möten så var det 
en påtaglig Gudsnärvaro. Hela platsen 
kändes elektrisk! Efter predikan 
om Jesus som livets Herre, utifrån 
berättelsen om när Jesus uppväckte 
Lazarus, bad 1155 personer med i 
frälsningsbönen och fyllde i kontaktkort 
för fortsatt uppföljning.! Fjärde kvällens 
möte var även det fantastiskt på många 
sätt, många blev frälsta och många tog 
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Översvallande glädje!

“att se en människa be en 
frälsningsbön under tårar blir 
aldrig gammalt!”

Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva 
församlingarna i Makedonien har fått av 
Gud. Under många svåra prövningar har 
deras översvallande glädje och deras djupa 
fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. 
Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin 
förmåga har de gett. De kom självmant till mig 
och tiggde och bad om att få vara med och 
hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag 
hade hoppats - efter Guds vilja gav de först 
och främst sig själva, åt Herren och åt mig. 
2 Korinthierbrevet 8:1-5
 
I dessa verser talar Paulus om de troende 
i Makedonien, om deras generositet och 
rika givmildhet. Vad det var som gjorde 
att de i Makedonien var så generösa och 
givmilda? Deras generositet hade ingenting 
att göra med hur mycket pengar de hade 
på sina konton eller i fickan. De levde 
under många svåra prövningar och i djup 
fattigdom, står det.

Det var inte heller så att de gav utifrån 
skuld och dåligt samvete eller att de kände 
sig pressade av sin omgivning. Paulus säger: 
-De kom självmant till mig och tiggde och 
bad om att få vara med och hjälpa de heliga.

Vad var då hemligheten bakom deras 
generositet? Paulus skriver att de 
överflödade i den rikaste givmildhet. 
Någonting i deras hjärtan motiverade 
dem, någonting flödade över i deras liv - 
vilket ledde till att de ville dela med sig. 
Anledningen till deras givmildhet hänger 
ihop med det som sägs i vers ett: vilken 
nådegåva församlingarna i Makedonien 
har fått av Gud.  Makedonierna hade fått 
uppleva Guds nåd. De hade helt oförtjänt 

fått ta emot hans kärlek, godhet och 
förlåtelse i sina liv. De hade tagit emot ifrån 
Gud och gav nu vidare till andra. 
 
Det var upplevelsen av Guds nåd och 
oförtjänta kärlek som ledde till en 
översvallande glädje och som resulterade 
i den rikaste givmildhet. Min bön är att 
du och jag verkligen ska få uppleva Guds 
enorma godhet, kärlek och nåd för det 
kommer att leda till att våra liv flödar över 
av glädje och generositet. Vår kallelse i 
Gå ut mission är att förmedla dessa goda 
nyheter, att Gud i Kristus har frälst oss 
vilsna syndare genom sin nåd. När det 
fångar en människas hjärta kommer det att 
påverka varje område i ens liv, precis som 
det gjorde med Makedonierna.
 
Den 12-16 november har jag tillsammans 
med Tim Tödt från Ryttargårdskyrkan i 
Linköping, fått ännu ett tillfälle att förkunna 
evangeliet för människor i Bangladesh. För 
dem som ännu inte fått del av det. Genom 
en gåva till denna kampanj kan du låta 
den nåd som du har fått ta emot komma 
människorna i Bangladesh till del. 
Henrik Thornell

4000 sökte frälsning i Kochabari!
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emot helande. En ung tjej som haft en 
tumör under ögat i 11år ville ha förbön 
och tumören försvann! Flera döva 
började höra efter förbön.

Full fart framåt sista kvällen
När vi kom till kampanjplatsen sista 
kvällen så var det bara full fart framåt! 
Vi upplevde en otrolig förväntan från de 
ca 4000 personerna som var samlade. 
Vi hade dock lite tidsbrist då vår buss 
tillbaka till huvudstaden Dhaka hade 
tidigarelagts(pga demonstrationer som 

skulle börja i Dhaka under förmiddagen 
dagen efter). Så på ca 1 timme och 
20 minuter predikade vi evangelium, 
inbjöd till frälsning, bad för sjuka och 
hade vittnesbörd från de som blivit 

helade. På knappa tio minuter hade 
sju personer vittnat om helande. Bland 
annat en man med halvsidesförlamning 
som började springa med mig(se bild). 

När jag gick av scenen för att åka 
till bussen så stod fortfarande fem 
personer kvar på scenen som skulle 
vittna, många stod vid scenkanten 
och var på väg upp efter kontroll av 
våra medarbetare. Den lokala pastorn 
fortsatte intervjua personer som blivit 
helade och vi kunde glatt påbörja vår 
resa hemåt Dhaka. Via telefon fick 
vi veta att 1020 personer tagit emot 
Jesus under denna sista kvällen och 
gett namn och adress för fortsatt 
uppföljning. Detta innebär att totalt 
4030 uppföljningskort samlades in 
under kampanjen.

När vår muslimske chaufför släppte 
av oss vid busstationen så frågade jag 
vad han tyckt om mötena? -Bra, sa 
han. Då frågade jag ifall han trodde på 
budskapet om att Jesus dog för våra 
synder, att han uppstod och ska komma 
tillbaka? -Ja ,svarade han igen med ett 
stort leende. Då frågade jag ifall han 
tagit emot Jesus och bett med i bönen? 
-Ja, svarade han igen. Chauffören var 
en av de 4030 som du varit med och 
nått i Kochabari genom dina gåvor och 
genom dina förböner... Tack!
Din Missionär
Andreas Cucca

“...en påtaglig Gudsnärvaro, 
hela platsen kändes elektrisk!”

Ungdomarna gjorde ett helt fantastiskt 
arbete och tyskarna var rörda och 
imponerade av insatsen. De fick också 
möjlighet att vittna på möten, leda 
lovsång och be för sjuka till helande. De 
är fantastiskt att få vara med och följa 
dessa ungdomar i deras utveckling och se 
hur tron och nöden för andra människor 
växer i deras hjärtan!

Min sommar med ungdomar var inte 
slut efter Tysklandsresan. I juli var jag, 
för fjärde året, igen lärare på KSSB:s 
”Tonårsbibelskolan” på Flahult. Nästan 
60 ungdomar från södra Sverige 
var tillsammans under två veckor 
för bibelundervisning, gemenskap, 
kvällsmöten och sommar.  Vi hade ett helt 
otroligt bra år på sommarbibelskolan. En 
kärleksfull atmosfär rådde under hela 
lägret och redan efter andra kvällen 
började ungdomarna be för och profetera 
över varandra. Vi samlade under de två 
veckorna in pengar till Tjernobylbarnens 
Oas som har sin bas i Åsenhöga utanför 
Gnosjö. Den organisationen kom över 
och besökte oss en eftermiddag/kväll 
med 35 barn från Vitryssland. Efter lekar 
och kvällsmat var det dags för kvällsmöte 
och något otroligt hände. 24 vitryska 
ungdomar ville ta emot Jesus! De 
svenska ungdomarna började spontant 
att omsluta dem i bön. Guds Ande var 
starkt närvarande! En svensk ungdom 
berättar hur han blev så överväldigad att 
han var tvungen att lägga sig ned. Den 
här killen hade en mycket nära vän, men 
de hade haft en stor konflikt i ett halvår 

och knappt talat med varandra. Plötsligt 
hör han sig själv viska vännens namn, 
vilket något hör och hämtar vännen. 
”Jag älskar dig”, sa han till vännen som 
dök upp och konflikten var ur världen. 
Försoningen hade segrat! Det var en 
kväll som skakade om oss alla. Ingen av 
oss hade väntat detta. Vi förstod inte 
varandra men genom Guds Ande, älskade 
vi varandra som bröder och systrar, trots 
att vi bara träffats i några timmar. 

Jag fick också förkunna för dessa svenska 
ungdomar under två kvällar. Den ena 
kvällen var det ca 15 personer som 
tog beslut om att bjuda in Jesus i sina 
hjärtan! Den andra kvällen var det 20-
35 personer som knäböjde inför korset 
och bad Jesus vara herre, inte bara på 
Flahult utan också där hemma i vardagen. 

Under samtal och förbönstillfällen var 
det många ungdomar som uttryckt en 
längtan efter att få missionera, men de 
vet inte hur. 

I augusti deltog jag även som ledare på 
Svenska Alliansmissionens Ungdoms 
tonårsläger på Gullbrannagården. Totalt 
var vi ca 1000 personer där. Många fick 
ta beslut om att följa Jesus, andra blev 
helade eller fick kanske för första gången 
i sitt liv ett gudsmöte. Även här upptäckte 
jag en längtan och hunger efter att få 
komma ut på missionsfältet. Efter denna 
fantastiska sommar är jag helt övertygad 
om att Gud gör något alldeles speciellt i 
våra svenska ungdomar. Han reser upp 
nya missionärer, församlingsplanterare, 
ledare, lovsångsledare, själavårdare, 
herdar, profeter, evangelister, lärare…! 
Var med och be för den unga 
generationen!

Av Anton Karlsson
Jesus har en plan för svenska ungdomar! Redan som tonåring 
var det någon som tog med mig på missionsresor till Vitryssland 
och Ukraina. Jag fick vara med och se nöden och behovet av 
Jesus. Det satte djupa spår i mig, och fick mig att vilja fortsätta 
med mission. Under två somrar är det nu jag som har fått vara 
den där ”någon” för andra, och har haft med mig ungdomar ut 
på missionsresor. Förra sommaren begav det sig till Albanien 
och i år till södra Tyskland. Fyra ungdomar hade jag med mig  
den här gången och vårt uppdrag var att hjälpa Gå ut missions 
missionärspar Johnny och Miriam och deras sammanhang att 
renovera några rum i en församling i södra Tyskland. Inte det 
mest pionjära kanske, att stå i en kyrka och riva och bygga. Men 

det var inte vilka rum som 
helst som vi renoverade. I 
Tyskland startas nämligen 
en systerskola till vår 
egen kurs PIONJÄR, 
som kommer heta 
ACTA. Det var dennas 
skolas internat som vi 
förberedde  och som 
alltså i sin tur kommer 
bidra till att träna nya 
församlingsplanterare och 
missionärer i Tyskland! 

Unga missionärer

Andreas Cucca ber för människorna i Kochabari!

Unga och gamla tog emot Jesus Andreas springer med den lame!

Ungdomarna på lägret överlät sig till Jesus som sin Herre

Anton Karlsson

“Det var en kväll som skakade 
om oss alla”


