
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV NOVEMBER 2013

Kära läsare av nyhetsbrevet! 
Vi är nu mitt uppe i årets 
slutspurt av kampanjer. En kaskad 
av under, tecken och framför allt 
tusentals människors frälsning 
är det som nu strömmar in 
till vårt kontor och som vi har 
privilegiet att skriva till dig om.  
Vi kan varken tro eller förstå 

att detta skulle kunna bli tråkig 
eller tjatigt läsning för dig som 
stödjer arbetet. Vilken nåd! 
Förvandlade människoliv, månad 
efter månad.  Ta med glädje emot 
denna rapport från Bangladesh 
där vi tillsammans med Lina och 
Andreas får vara med och tacka 
Gud för ett historiskt högt antal 

människor som i detta muslimska 
land sökt frälsning hos Jesus 
Kristus! 

Av Andreas Cucca
Underbara fantastiska Bangladesh! 
Först vill jag få tack er understödjare 
och Gud för att jag och Lina så 
ofta får komma tillbaka hit! Denna 
gången var det med ett team från vår 
stödförsamling; Salemkyrkan i Vargön. 
Teamet bestod av Rikard, Johan, Jens, 
Annika och Urban. Med oss på resan 
var också Jonathan och Johan från 
Svenska Kyrkan i Lysekil samt Simon 
från Folkkyrkan i Sölvesborg.  
Detta goa team var på alla sätt med 
och undervisade, höll vittnesbörd, 
predikade och jobbade praktiskt under 
kampanjen. 

Politisk oro i Bangladesh 
Vi är oerhört tacksamma för att 
det fortfarande går att göra att göra 
kampanjer, en efter en. Vi bodde 

“ redan första kvällen fick vi 
se att Gud var på väg att göra 
något stort i Johngaon”

När Gud “kysste” Johngaon!

Annika Eklöv och Lina Cucca med bengalisk kvinna som är helad efter år av ryggont
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TACK FÖR DITT STÖD

NOVEMBER
24 Munkhagskyrkan 
Mariefred 
Rickard Lundgren

26 - 1/12 GUINEA 
kampanj 
Rickard Lundgren

DECEMBER
28 nov - 1 dec 
Pionjärlinjen ACTA, 
Tyskland, 
Jonas Andersson

8 Nässjö 
Pingstförsamling
Rickard Lundgren

JANUARI
3 Uppsala 
Pannkakskyrkans 
konferens 
Rickard Lundgren

17-19 Missions-
konferens Eiken, 
VestAgder Norge. 
Alla evangelisterna!

24-26 Salemkirken 
Kristiansand 
Rickard Lundgren

27 - 2/2 BURKINA 
FASO Kampanj 
Jonas Andersson

FEBRUARI
2-1 Agapekyrkan 
Eskilstuna 
Andreas Cucca

3-9 ASSAM Kampanj
Dag Heggset

9-10 Halmstad 
Johanneskyrkan 
Rickard Lundgren

11-14 THAILAND 
Kampanj Dag Heggset

24 - 9/3 
BANGLADESH
Andreas 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

weborder.clubtele.se
08-50 00 80 90

När jag satt i den risiga, inhyrda gamla 
Renaulten på väg till min senaste 
kampanjplats i Guinea så tänkte jag, ”det 
här är inte klokt”! Chauffören hade 
precis svarat när jag frågade hur långt det 
skulle ta att komma till kampanjstaden, 
-ett dygn! Vi reser ofta länge för 
att evangelium ska nå de onådda. 
Inte enbart på grund av avstånden, 
utan ofta på grund av de eländiga 
vägarna. I just Guinea är det ofta 
både långt och väldigt oländig 
terräng.  Ibland är det svårt att hitta 
en taxichaufför som vill ta oss dit 
vi ska, för de vet att de kommer att 
köra sönder sin bil ett par gånger 
på de vägarna. 

De som åtar sig att köra oss sätter 
också priserna därefter! Av tre 
anledningar måste vi nu därför köpa in en 
ordentlig bil till vårt arbete i Guinea. 
För det första; det blir billigare över tid 
utslaget på alla de framtida kampanjer vi 
redan planerar långt in i landet än att hyra 
in “bush-taxis” varje gång. 
För det andra: olyckor händer tyvärr 
ofta när bilarna som körs passerat sitt 

bäst före datum för mer än 15-20 år 
sedan. Vi har redan varit med om ett par 
olyckor som kunde slutat mycket allvarligt 
om det inte varit för Guds beskydd. 
Bilarna har blivit helt skrot. För det tredje: 
arbetet växer och utvecklas, men vi vet 

inte hur länge dörren är öppen för oss 
svenskar att resa in i detta muslimska land. 
Med en större 4-hjulsdriven jeep kan våra 
afrikanska vänner ta sig överallt i landet 
och få med sig ljud och ljus.  Mitt i en by 
kan de klättra upp på lastburen på taket 
och bilen blir en ”kampanjscen”!  
Vi säkrar på detta sätt  möjligheten att 

snabbt och flexibelt sätta upp mindre 
kampanjer även den dagen vi kanske själva 
inte kommer in i landet? Vi behöver nu 
därför Din hjälp att göra detta möjligt. 
Vi ber Dig om att hjälpa oss med denna 
julklapp till arbetet i Västafrika.  

Utöver de kostnader vi i 
organisationen har den här månaden 
med kampanjer i Afrika och Asien, 
utbildning av Pionjärena, förberedelser 
för vårens kampanjer, löner, m.m, så 
behöver vi för den här julklappen få in 
ca 80 000kr extra, för att kunna köpa 
en bra, begagnad jeep för arbetet i 
Guinea.  

Vi har hittat en bil som ett utländskt 
företag har använt i Guinea och 
servat bra.  Vi tror att den kommer 

att ge vårt arbete i landet en ordentlig 
skjuts! Tack för att du vill vara med 
på den här julklappen så att vi på ett 
kostnadseffektivt, säkert och långsiktigt 
sätt kan ta evangeliet till de onådda folken. 
Var rikt välsignad  i din missionsgärning!

Jonas Andersson/Internationell direktor                                                           

4-hjulsdriven “kampanjscen” som ger 
full framkomlighet och flexibilitet i Västafrika! 

Årets julklapp till Guinea!

ÖVER 8000 PERSONER SÖKTE FRÄLSNING I JOHNGAON!



Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:

   Gå ut mission generellt

   Julklapp till Guinea!

   Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett

13 92 21-6

Gå ut mission

K AMPANJ I  BANGL ADESH

under stort allvar och med tro tar 
emot Jesus som sin frälsare. Folket 
bad högt och jag tror att också ekade 
rejält i hela andevärlden! Det som 
sedan följde var att vi bad för  sjuka 
och flera blinda och döva blev helade 
och vittnade frimodigt om vad Jesus 
hade gjort. Folket jublade efter varje 
vittnesbörd! Under andra kvällen 
växte antalet besökare på kampanjen 
till över 2000 personer. Johan från 
Vargön  predikade ett fantastiskt 
budskap om frälsning och måga 
mäniskor gav sina liv till Jesus. Flera 
blev helade från olika sjukdomar. 

Ledarseminarier
Under dagstid höll vi ledarseminarier 
med unga ledare där hela 
teamet undervisade under temat 
“Församlingen”. Teamet hade förberett 
sig noggrant och deltagarna fick 
gedigen undervisning och uppmuntran. 
Under sista passet bad vi för de olika 
deltagarna och talade ut profetiska 
tilltal. Flera av tilltalen blev bekräftad 
direkt. Gud uppmuntrade på så sätt 
många av ledarna i det som Han redan 
talat till dem om personligen.

Den tredje kvällen
När vi kom till kampanjmötet den 
tredje kvällen var över 3000 personer 
på plats och Johan “Dala” från Lysekil 
höll en inledning.  Mitt i hans tal kom 
en orm ringlandes bara centimeter 
från våra fötter där vi satt och sedan 
ringlade den vidare mot publiken. Den 
slogs snabbt ihjäl. Även Jonathan höll 
ett vittnesbörd innan Lina gick på och 
predikade evangeliet klart och tydligt. 
Genom ett enkelt drama fångade 
hon publiken, som satt som på nålar. 

När hon proklamerade att Jesus 
besegrade synd och död så bröt en 
enorm spontan applåd ut och folket 
jublade! Budskapet landade verkligen. 
Responsen lät inte vänta på sig 
och många tog emot Jesus. Vi hade 
en mängd härliga vittnesbörd om 
helanden och 17 personer vittnade på 
scenen till folkets förtjusning. 

Den fjärde dagen
Under dag fyra kom en kvinna till oss 

under våra seminarier och berättade 
att hon blivit fri från många år av 
ryggsmärtor under tredje kvällens 
möte. Hon var strålande glad och ville 
genast berätta det för teamet. Den 
här dagen hängde regnet över oss 
med stora mörka moln hela dagen. 
Men vi bad och det var uppehåll i hela 
kvällen! Vilken kväll
vi fick! Många blev med fram vid 
frälsningsinbjudan då jag predikat 
evangeliet.Vi bad även för sjuka, 
men efter att tre personer vittnat 
om helande kom polisen och bad 
oss att avbryta för det hade varit 
politiska demonstrationer i några 
byar i närheten. Det hade även varit 
skottlossning. Polisen var orolig att vi 
skulle fastna i dessa demonstrationer. 
Detta hade inget med våra möten att 
göra utan handlade om det politiska 
läget Bangladesh har. Men vi kom lugnt 
hem.

Femte kvällen
Efter att Rikard Eugenzon, pastor 
i Salemkyrkan hade predikat i 
kampanjens sita möte så “kysste” 
Guds närvaro fullkomligen Johngaon 

“ fantastika 8120 personer tog 
under veckan emot Jesus”

K AMPANJ I  BANGL ADESH

En av Johngaons män visar att han kan dansa utan smärta!

- över 2000 personer tog emot 
Jesus!  Efter denna enorma seger 
åkte vi abrupt tillbaka till stället vi 
övernattade på. För vår buss ner 
igenom landet hade ställts in på grund 
av demonstrationer.  Vi visste inte 

om eller hur vi skulle komma ner till 
Dhaka och flygplatsen. När vi kom till 
platsen där vi bodde hade de precis 
fått besked om att vi nu kunde ta 
oss säkert till Dhaka med tåg. Vi fick 
senare reda på på tåget via telefon att 

fantastiska 8120 personer i Johngaon 
hade tagit emot Jesus och fyllt i 
uppföljningskort! När vi kom ner till 
Dhaka kunde vi se att vägarna var i 
princip helt stängda, så för att för att 
kunna ta oss fram och tillbaka igenom 
hela huvudstaden så fick vi åka i en 
inhyrd ambulansbil - Vilket äventyr! 

Detta blev verkligen en historisk 
kampanj i Bangladesh. Aldrig har vi 
sett så många bengaler ta emot Jesus 
under 5 dagar, dessutom på en relativt 
liten plats. Gud är undrens Gud och 
skörden är mogen i Bangladesh. 
Vi är så glada över utvecklingen i 
Bangladesh och så imponerade över 
det lokala kampanjteamet och även 
över vårt svenska team.  Tack för att du 
är med och sänder ut oss! 

För de onåddas skull. 
Din missionär - Andreas Cucca

Andreas Cucca predikar tillsammans med sin trofaste tolk som varit med honom i nästan alla kampanjer


