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...så att mitt hus blir fullt!

Totopara byn & Dag Heggest med tolken.

Så nådde det glada
budskapet toto-folket!
av: Daniel Smenes

Dag Heggset och Daniel Smenes var i Totopara, Västbengalen
i Inden för att hålla en kampanj
bland toto-folket. Med sig hade de
även Even som går bibelskolan BiT
i Trondheim. Läs Daniels resdagbok
nedan.
Efter en lång resa från Bangkok, där vi
varit på missionskonferens, ankom vi till
Totopara i Västbengalen. Äntligen skulle
vi få möjligheten att nå in i en av väldens
minsta folkgrupper, toto-folket. I utkanten av Totopara, hoppade vår bil fram på
de enkla vägarna till slätten där musiken
från det lokala lovsångsbandet kunde höras långväga ifrån. Nyfikna männsikor från
totostammen, nepaleser samt bhutaneser
fyllde stolarna som var utsatta på risåkern. Det var ca 1000 personer samlade
under första kvällen. Even satte verkligen temperaturen för kvällen genom att
lyfta förväntningarna på Jesus då han in-

ledningstalade. Så det var väl förberett
för att förkunna de goda nyheterna. Jag
plöjde på med en kristallklar predikan om
Jesus som den som förlåter all synd och
botar alla sjukdomar. Hela 400 personer
gav respons på evangeliet där på fältet
den första kvällen.
När vi bad Jesus röra vid de sjuka, var
det flera som fick uppleva Guds kärlek på
ett praktiskt sätt. Det var en som kom
fram och vittnade om att han länge hade
haft en stel hand och smärtor i ena axeln.
Efter förbönen den kvällen visade han till
folkets stora begeistring att han äntligen
kunde använda armen igen. En äldre kvinna hade haft starka smärtor i ryggen. Hon
kom leende fram, samtidigt som hon nu
böjde ryggen utan smärta efter att Jesus
hade tagit bort hennes plåga, halleluja!
Nästa dag var vi i tre församlingar under dagtid och fick uppmuntra de lokala

troende. Det var ett starkt möte med de
lokala, eftersom vi känner till att de upplever förföljelse, utfrysning och lever under ett starkt tryck dagligen. Guds Ande
berörde dem starkt och flera kunde berätta om helanden.
Så var det klart för en ny kväll på fältet utanför Totopara. Massa härlig indisk
lovsång, sång och dans framfördes av de
lokala troende. Bjørnar, som går andra
året på Bibelskolan i Trondheim (BiT),
delade sin story om hur han hade levt i
drogmörker i tjugo år. Med stor glädje
och passion gav han Jesus äran för att ha
satt honom fullständigt fri! Denna kvällen
var det Even, som också går andra året
på BiT, som predikade för första gången
på kampanj. Det var ett härligt evangeliebudskap om kvinnan som blev gripen för
äktenskapsbrott som förkunnades med
stor inlevelse och illustration. Responsen var stor också denna kväll bland de

TOTOPARA
Daniel undervisar och uppmuntrar
de lokala troende.

Efter detta åkte vi in till byn Totopara.
Man kan säga att det väckte en del uppståndelse när vi gick genom gatorna, eftersom det inte är ofta det är så många
på besök i denna avlägsna by. Nyfikna
ansikten följde oss noga när vi spatserade runt bland små enkla marknadsstånd, hönor och enkla små hus.
Så var det plötsligt dags för sista kampanjkvällen. Ännu en andraårselev från
BiT, Tommy, hade fått uppgiften att
hålla warm-up för första gången. Den
helige Ande kom över Tommy och man
kunde inte känna igen honom när han
lyfte upp Jesus för toto-folket. Den sista kvällen var det evangelist Dag Hegg-

Jesus hade rört vid honom.
Vi är så tacksamma till Jesus för de dagar vi fick i utkanten av Totopara tillsammans med detta härliga folk. Inte
förrän i evigheten lär vi se de fulla effekterna av de liv som blivit förvandlade
under dessa kvällar. Redan nu har vi fått
rapport om att 15 personer från totostammen tog emot Jesus offentligt under de tre kampanjkvällarna! Halleluja!
Nästa morgon var det tidig bilresa genom fantastisk natur med slingriga vägar över berg och dalar, täckta med
djungel. Från Siliguri flög vi över till Assam. Där var vi i tre dagar tillsammans
med våra lokala kontakter och planerade för kommande kampanjer i Assam.

“När vi bett för de sjuka kom det fram en pojke
på 5 år som hade kommit till festivalen med
bruten fot. Där på fältet fick han uppleva Jesus
som sin läkare...”
Teamet Danie

l, Even och D

ag

1200 som samlats, då omkring 400 ville ta emot Jesus
som sin Herre och frälsare.
Den påföljande helandefesten var himmelsk. Gå Ut
Missions evangelist Dag Heggset bad för de sjuka
och Jesus rörde vid så många lidande. En kvinna som
hade haft knäproblem länge, kunde nu visa upp att
nu var smärtorna helt borta. En annan ung kvinna
kom fram och vittnade om att hon hade haft stora
smärtor i kroppen under ett års tid. Efter att doktor
Jesus hade rört vid henne kunde hon nu röra sig helt
utan några smärtor. Flera vittnade om knäproblem,
ryggsmärtor och smärtor i fötterna som nu var fullständigt helade. All ära till Jesus!
Efter en god frukost med naanbröd, kyckling-curry
och starkt kaffe, tog vi turen ut till en församling nära
kampanjplatsen. Där hade vi ett trettiotal pastorer
och ledare på plats för träning, och för att sätta fokus på att nå västbengalen och himalaya-regionen för
Jesus. De blev utfodrade till att utrusta de troende i
sina församlingar och skapa tro på att de har det som
ska till för att ge Jesus vidare till människor omkring
dem i vardagen.

set som förkunnade ett starkt budskap
om kungen som eftergav sin tjänare
hela summan han var skyldig. Då inbjudan till frälsning gavs var det minst 400
som kom fram och ville uppleva att syndens skuld skulle bli utstruken av kung
Jesus! Halleluja!
När vi hade bett för de sjuka kom det
fram en liten pojke på 5 år som hade
kommit till festivalen med bruten fot.
Där på fältet den kvällen fick han uppleva Jesus som sin läkare. Folkmassan
skrattade och prisade Gud när de såg
pojken springa fram och tillbaka på
plattformen utan smärta! Leendet i pojkens ansikte är oförglömligt. En kvinna
kom fram och vittnade om att smärtan
i huvudet, orsakat av en tumör, hade
försvunnit. En ung man kom också och
gav Jesus äran för helande i knät. Han
hade krossat knäskålen och hade inte
kunnat gå ordentligt på 6 månader. Nu
stampade han hårt med foten i plattformen tillsammans med mig och log från
ena örat till det andra av glädje över att

Vi fick också möjligheten att ta oss
till en kyrka i ett bergsområde i Guwahati. Där var fyra församlingar som
hade samlats för en dags seminarier.
Guds Ande verkade starkt bland de
som var församlade, både unga och
gamla. Många blev fyllda med den Helige Ande. En man som haft olika stora
fötter blev förvånad när den lite mindre
foten växte till full storlek. En kvinna
med smärtor i armbågen blev också helad. Det var stor glädje i bambukyrkan.
Det var ett oförglömligt möte som har
brännmärkt våra hjärtan. Vi är verkligen priviligierade att känna Jesus, tjäna
Jesus och göra honom känd bland världens onådda folkgrupper.

Din missionär Daniel Smenes

ASSAM

ASSAMS LEDARE UTRUSTAS I SIN TJÄNST!
Henrik Thornell rapporterar från
ledarseminariet han höll i Assam.
Tanken med seminariet var att uppmuntra de ledare som vi samarbetar
med kring kampanjerna där. De är
med och tar hand om nyfrälsta i sina
församlingar och startar även nya
församlingar i delstaten. nedan.

Henrik tilsammans med ledarna.

Under mars månad genomförde vi ett
undervisningsseminarium för 40 pastorer, evangelister och ledare i regionen
Assam i nordöstra Indien.  
Under fyra dagar hade jag förmånen att
få undervisa dem och vi hade väldigt goda
dagar tillsammans. Det var så uppmuntrande att se deras iver och överlåtelse
till att sprida evangeliet och starta nya
församlingar i onådda områden. Flera av
dem tjänar Gud på heltid men har ingen
direkt lön eller något underhåll.  
Trots motstånd och förföljelser från hinduer är de överlåtna till uppdraget att
dela evangeliet och sprida Guds rike.
Jag pratade med en man som vid flera
tillfällen blivit misshandlad och slagen för
sin tros skull, men det hindrade honom

inte från att fortsätta sitt arbete.
En kvinna berättade sitt vittnesbörd för
mig, hur hon som hindu kom till tro på
Jesus. Hon led av en blodsjukdom och
sökte hjälp på olika sätt för att bli frisk
men inget hjälpte. Så blev hon inbjuden
till ett kristet möte där man predikade
och bad för sjuka. Hon blev helad under
förbönen. Efter det tog hon emot Jesus
och blev en kristen, vilket ledde till att
hennes föräldrar och familj försköt henne. För två år sedan upplevde hon hur
Gud kallade henne till att arbeta med att
sprida evangeliet på heltid. Nu arbetar
hon och hennes man tillsammans i det
område där de bor.  

Henrik unde

rvisar.

Var med och be för de troende i Assam i
nordöstra Indien. Be att de ska ha framgång med att starta nya församlingar i
onådda områden.

Henrik Thornell
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TAC K F Ö R D IT T S TÖ D

NÄR LJUSET SLÅS PÅ...
”Ingen tänder ett ljus och gömmer det
under ett kärl eller ställer det under en
bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset.”
Luk 8:16
Om ni någon gång fått elavbrott mitt i natten så vet ni hur jobbigt det är att leta
sig fram genom huset. Än värre är det att
vandra i okända trakter i mörkret utan
ljus eller lykta. Att ta sig igenom livet utan
att veta vart man kommer ifrån eller vart
man är på väg är än värre. Så är livet för
miljontals människor både i Sverige och
bland världens onådda. Därför vill vi sprida det ljus som Jesus bad oss att sprida,

nämligen kunskapen om Jesu försoning på
korset. När jag och Lina åker ut och predikar brukar vi säga att det finaste som
finns är när ljuset slås på i ögonen på dem
som tar emot Jesus. Jag önskar att fler
kunde få vara med oss och se det!
Det är när det ljuset kommer till människor som enskilda individer, hela familjer,
byar och områden blir förvandlade. När
ljuset kommer måste mörkret fly. Jag har
varit i enkla hyddor i Bangladesh utan
elektricitet och utan fönster och blivit
mött av det ljuset. Familjer som vittnar
om att när vi hade en kampanj där för
några år sedan fick de ta emot Jesus. Nu

GLÖM INTE!

sprider de Jesus till sina grannar och släktingar. I vår och sommar har vi satsningar
i Bangladesh, Vietnam och Bulgarien bland
annat. Där önskar vi att ljuset ska slås på
hos tusentals människor. Tack för att du
är med och sänder Kristi ljus och frälsning
till de onådda folken!
Din missionär
Andreas Cucca
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