
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV FEBRUARI 2015

Av Dag Heggset och Tim Tödt
Kl. 05.50 lokal tid i Bangladesh, efter 

ca 20 timmars resa, landade vårt tre man 
starka team; Mia Christine Helgemo från 
Norge, Tim Tödt från Sverige, förutom 
jag själv, i Dhaka. Vi blev varmt mottagna 
av våra lokala vänner och gick direkt igång 
med 10 timmars strapatsfull biltur norrut 
i landet. Bara det att komma ut ur denna 
tätbefolkade och trångbodda huvudstad 
är i sig själv en riktig bedrift! 

Kära läsare av nyhetsbrevet! 
I november månad hade Gå 
ut missions evangelist Dag 
Heggset med sig ett litet team på 
missionsresa till Bangladesh. Under 
fem kvällar predikades evangeliet 
i Dholorhat. Det blev en riktig 
braksuccé för kampanjen! Här följer 
Dags och Tim Tödts apporter från 
landsbyn Dolarhat. Gläd dig med 
oss över hur tusen och åter tusen 
får ta emot Jesus i detta strikt 
muslimska land.

Här försöker cyklar, bussar, lastbilar, 
ambulanser, getter, motorcyklar, ankor, 
hundar och enorma långtradare att hitta 
en liten lucka före de andra. I Dhaka bor 
det runt 18 miljoner människor! 

Första kvällen i landsbyn Dholarhat 
kom ungefär 1000 personer på mötet 
som hölls på byns skolgård. De två sista 
kvällarna var över 7000 personer samlade 
på vårt Jesusmöte i den lilla landsbyn! 
Många människor som var kvar i sina 
närliggande hem och lyssnade eller stod i 
sina marknadsbodar eller bara satt på sina 
cyklar i utkanten av skolgården nåddes av 
evangeliet. Många, många muslimer och 
hinduer hängde på det viset noga med i 
förkunnelsen. Dessa var de som av fruktan 
eller blyghet inte vågade att komma ända 
fram till kampanjområdet. Av erfarenhet 
och av mångas berättelser genom åren så 
vet vi att det där ute i hemlighet beds lika 
helhjärtat till Jesus om frälsning! 

“Vi har känt Guds närvaro 
de här dagarna och många 

har blivit helade ...Hämta 
hit alla era vänner och gran-

nar! Ta med alla sjuka i 
Dholarhat och kom hit!”

.

6195 tog emot jesus och 
                                      många blev helade!

av Dag T Heggset



Gud förvandlar ledare
Under dagarna så höll vi ledar-seminarier 
och på seminariet under sista dagen föll 
den Helige Ande starkt!  Helt plötsligt 
var det som ett täcke av en stilla susning 
fyllde rummet där vi höll ledarundervis-
ningen. Vi blev alla fyllda av Anden! Tolken 
fick tungotalet då jag vittnade om hur jag 
själv en gång fick det! 

Femte kvällen i Dholarhat. 
På scenen står landsbyns rektor och 
ropar för fullt i mikrofonen. Han är en 
av dem som tagit emot Jesus under 
tidigare kvällar och nu ropade han ut 
från scenen till Dholarhats befolkning 
i början av mötet: “Vi har känt Guds 
närvaro de här dagarna och många 
har blivit helade från olika sjukdomar! 
Ikväll är sista kvällen. Hämta hit alla era 
vänner och grannar! Ta med alla sjuka i 
Dholarhat och kom hit!”

Tim beskriver femte kvällsmötet: 
“Det är sista kampanjkvällen. Avs-
lutningen på en helt fantastisk vecka. 
Dag predikar om hur Abraham nästan 
fick offra sin son Isak. Klädd i vita 
kläder och utan strumpor och skor 
så proklamerar han evangeliet om att 
Gud inte skonade sin egen son utan lät 
honom dö för att ge liv åt oss alla. Han 
bygger ett altare av träbitar som  loka-
lbefolkningen samlat ihop och med en 
träbjälke på sina axlar förkunnar han 
att Jesus blev korsfäst för att våra syn-
der skulle bli utplånade. 7000 bengaler 

hänger med sina ögon på Dags läppar 
och suger in varje ord som sägs. När kal-
lelsen går ut att komma till Jesus och få 
nytt liv så räcker tusen bengaler upp sina 
händer och bokstavligen tränger fram för 
att rycka åt sig Guds rike. Dag faller ner 
på sina knän och med händerna sträckta
mot himlen ber han för dessa bengaler 
och man kan riktigt känna hur
hans hjärta blöder för dessa dyrbara 

själar, en Kärlek som kommer direkt från 
Kristi kors.”

Guds beskydd på hemresan 
Flera personer,både i Bangladesh och 
hemma i Sverige och Norge, hade blivit 
väckta eller sett syner om en trafikolyc-
ka. De berättade om att detta förde dem 
till en stark förbön för vårt team. Och 
så hände det - nästan! På vägen hemåt 
från norr såg vi alla hur en buss försökte 
köra om en annan buss, precis framför 
oss. Det fanns inte plats för vår bil. Vår 
chaufför gick ut med vår bil så långt ut i 
diket han kunde innan vi skulle möta bus-
sen, och undvek därmed direkt frontalk-
rock! Vi gick ut ur bilen och såg på ska-
dorna efter bussens framfart, och det var 
faktiskt bara några små repor i lacken! 
Ingen av oss blev skadad! Gud är så god! 

Med vänlig hälsning
Dag Heggset

 Dag Heggset  och teamet !

Att vara med när bengaliska bibelskolelever blir 

döpta i den Helige Ande och tala i nya tungor, 

och, ja vad säger man? “Herre, låt mig få vara 

med igen. Och igen. Och igen”! 

Bangladesh

Det har varit en av mina bättre veckor i mitt liv. Att 

få tjäna tillsammans med Mia och Dag och få se hur 

evangeliet får hela området att sjuda av liv.  Att se 

barnens glädje, hur de sjunger och dansar, skrattar 

och le.  Att höra gensvaret från tusentals bengaler 

när de ropar “Jesus” och “Halleluja”, att höra den in-

diske rektorn vittna för hundratals elever och lärare 

att Gud har kommit på besök. Om att han aldrig har 

upplevt en sådan närvaro och helandekraft och höra 

honom uppmana alla att komma på kvällens möte.  

Att vara med när bengaliska bibelskolelever blir döp-

ta i den Helige Ande och tala i nya tungor, och, ja vad 

säger man? “Herre, låt mig få vara med igen. Och igen. 

Och igen”! 

Och kanske du som läser detta känner, “Kanske

är det min tur att inte bara läsa och höra om dessa 

ting, kanske är det dags för mig att åka ut, kanske har 

min stund kommit att förkunna evangeliet.” För min 

del blir livet aldrig mer detsamma. Jag vill vinna Kris-

tus nu när Kristus har fått mig i sitt grepp!

Jag åker till Bangladesh i höst igen. Det ska bli helt un-

derbart att få se hur Gud kommer att “invadera” den 

platsen där kampanjen kommer hållas, när vi går ut i 

enlighet med Hans ord och löften och proklamerar 

att Hans rike nu är här.  Välkommen att följa med!”

Hälsning från: 

  Tim Tödt



Stöd missionen! 
PG 13 92 21 - 6, BG 5831-6910, Swish: 123 412 30 89, 

Ung missionär

SOMMARENS
UNG MISSIONÄR-SATSNING!

Andreas & killen som vittnade om helande på 

frisörsalongen!

Andreas Cucca predikar.

Andreas med nyfrästa George!

Bulgarien efter flera år i England och när jag 

bjöd in till frälsning kom han fram och kom 

hem till Gud! Man såg i ögonen på honom 

att Jesus rört vid honom. Så efter 6 möten i 

Bulgarien hade 6 personer tagit emot Jesus 

och många fått uppleva helande. Jag är så 

tacksam för min helg där och ser fram emot 

nästa besök i sommar! Då tillsammans med 

ett team av ungdomar!

Din missionär Andreas Cucca

Förutom planering så hade de planerat en 

hel rad med möten till mig. Både i huvud-

församlingen i Pazardjik och på tre andra 

ställen. Församlingen i Pazardjik imponerar 

på mig! Varje kväll har man gudstjänst och 

samlar flera hundra varje kväll. Redan första 

mötet fick jag vara med och leda tre ungdo-

mar till frälsning. Under mötet bad jag även 

en bön för helande och befallde sjukdomar 

och smärtor att lämna människor. Både di-

rekt i mötet men även dagen efter vittnade 

folk om helande. En man kom fram till mig  

när jag skulle klippa mig på frisörsalongen 

och berättade att han varit på mötet kvällen 

innan och Jesus helade hans knä!! 

Under andra dagen var vi ute i en romsk by 

och predikade, flera blev helade och under 

helandeförbönen kom en ung kille som blivit 

så berörd av Guds närvaro att han ville ta 

emot Jesus! 

På kvällen planerade vi inför sommaren och 

hade ett kvällsmöte i Pazardjik.

Sista dagen var det fullt ös! Först besökte 

vi en liten bulgarisktalande församling där 

jag predikade om att vara bärare av Guds 

rike.  Sen åkte vi till en bykyrka och hade 

gudstjänst. Direkt därifrån åkte vi till kyrkan 

i Pazardjik som var knökfull! Där predikade 

jag om Faderns kärlek,utifrån berättelsen 

om den ”förlorade sonen”. Berättelsen om 

den förlorade sonen berättar att sonen 

var i ett land långt borta.  På läktaren satt 

Georgie som precis kommit tillbaka till

 

Under tre dagar var Andreas 
Cucca nere i Bulgarien för att 
förbereda sommarens UngMis-
sionärsatsning bland de bulga-
riska turkarna. Han hann även 
med att predika på sex olika mö-
ten, läs Andreas rapport nedan.

Turkarna är en stor 
onådd folkgrupp som räknas 

till lite över 60 milj. männi-
skor. Av dom är 99,5% icke 
kristna och ca 93% räknas 

som helt onådda. I sommar 
kommer vi vara med och nå 

turkiska och romska byar 
med evangeliet!



TACK FÖR DITT STÖD

Synas med företagets logotyp och stöd samti-
digt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Box 112
641 22 Katrineholm
telefon: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

Ge din gåva via: 

Postgiro 13 92 21-6

Bankgiro 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

MARS

5 ACE styrelsemöte LONDON, An-
dreas Cucca & Jonas Andersson

7-9 INDIEN, Dag Heggset & Daniel 
Smenes

12- 15 ASSAM, Henrik Thornell

15 Nässjö Pingstkyrka
Jonas Anderssom

15 Bottnaryd Pingst, Andras Cucca

21 GUM:s årsmöte i Linköping 

26-29/3 KAMPANJ SRI LANKA - 
Johnny Pettersen med team

29 Pingstkyrkan Taberg-Norrahammar, 
Andreas Cucca

29 16.00 Bottnaryd Pingst, Andras 
Cucca

31 Alfakurs, Missonskyrkan Nässjö, 
Jonas Andersson

APRIL

5-6 Teamevangelisationa påskfestival, 
Anton Karlsson

6-10 BULGARIEN, Jonas Andersson

21-25 BANGLADESH,  Andreas 
Cucca

22 Seinäjoki Pingstkyrka, Jonas 
Andersson

23-25 Löftet om Liv-kampanj i Borgå, 
Jonas Andersson

26 Missionskyrkan Borgå, 
Jonas Andersson

AKTIEUTDELNINGENSKATTEFRITT  
TILL MISSIONEN!

GÖR SÅ HÄR:
1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i februari - mars 

vilken aktieutdelning Du vill donera.

2. Banken har specifik blankett som de hjälper Dig att 
fylla ut.

3. Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföl-
jande år.”

GLÖM INTE!

KALENDER

Under mars månad har vi flera spännande sa-
ker på gång. Dag Hegset och Daniel Smenes 
kommer att åka till delstaten West Bengal i 
Indien för att nå in i totofolket. Folkgruppen 
höll på att dö ut p.g.a. sjukdom på 1950-talet 
men är idag ca 1500 personer totalt. Toto-
folket är hinduer och tillber två gudar. Den 
första heter Ishpa och de tror han straffar 
dem med sjukdomar om de inte sköter sig. 
Därför offrar de djur till Ishpa. Den andra 
guden heter Cheima och fungerar som en 
beskyddare från problem, till henne offrar 
man ris och fåglar. Mitt i all rädsla att gu-
darna ska ge sjukdom och lidande kommer 
vi med ett budskap om en gud som skapat 
oss, som bar våra sjukdomar i sin kropp. Je-

sus som offrade sig själv för vår skull! Be för 
ett genombrott i bland totofolket. Endast 
en handfull räknas som kristna. Vi kan nå en 
hel folkgrupp på en vecka!

Ungefär samtidigt som satsningen bland to-
tofolket, så är Henrik Thornell i delstaten 
Assam i Indien för att hålla ett ledarsemina-
rie. Vi har arbetet med kampanjer i Assam 
de senaste åren, och för att säkerställa upp-
följning och församlingsplantering behövs 
ledare. Ledarträning är därför en del i vår 
långsiktiga plan för att se så många 
för saml ing ar 
som möjligt 
bli planterade. 

Nya församlingar är syftet för alla våra kam-
panjer. 

Många i Assam är bengaler, inte så konstigt 
när Assam gränsar till Bangladesh. I Assam 
talar man en dialekt av bengali som kallas as-
samibengali. Just i Bangladesh har det varit 
politiska oroligheter där sedan i början av 
januari och därför har tyvärr två kampanjer 
fått ställas in i februari. Planen var att Jo-
nas Andersson skulle åkt ner första veckan i 
mars med ett team för att hålla en kampanj. 
Men den blev inställd pga oroligheterna. 
Som du kan läsa finns det stora behov av 
bön men också av ekonomiskt stöd då vi 
upplever hur Gud förmerar och intensifie-
rar vårt arbete. Vi är så tacksamma för alla 
som troget står med oss!

Din missionär Andreas Cucca

NYA STEG ATT FÖLJA
m i s s i o n s b e f a l l n i g e n !


