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I slutet på April höll Andreas 
Cucca tillsammans med försam-
lingen Betesda Eiken en kampanj 
i Birampur i norra Bangladesh. 
En vecka som innehöll cyklon-
vindar, hagel, åska och jordbävn-
ing men även frälsning, upprät-
telse och helande för flera tusen 
människor! Läs Andreas rapport 
tillsammans med kommentarer 
från teamet som bestod av Mar-
cus Wallin från Pingstkyrkan i 
Sandefjord samt pastor Ole-
Kristian Iglebæk och Arne Raen 
från Betesda Eiken.

Från Oslo och Göteborg flög teamet 
till Istanbul och sedan vidare till hu-
vudstaden Dhaka i Bangladesh där 
en minibuss skulle ta oss sista biten 
till Birampur. Dagen efter började 
våra ledarseminarier och på efter-
middagen började även kampanjen 
där lite mer än 600 personer var på 
plats. Flera hundra ville ta emot Jesus! 

Några vittnade om helande. Runt om 
kampanjplatsen var det folk som lyss-
nade på avstånd. Man vågade sig inte 
riktigt in på området.

Under natten till onsdagen så kom 
rejäla cyklonvindar över norra Bang-
ladesh som resulterade i hus som 
raserades och flera dödsfall. Även 
på kampanjplatsen märktes det då 
tälttaket rivits sönder av de starka 
vindarna. Detta lagades dock under 
dagen. Vädret till trots samlades ändå 
800 personer till mötet. Marcus Wal-
lin gjorde en kanonbra warmup, Ole-
Kristian predikade evangeliet och flera 
hundra gav respons på budskapet och 
tog emot Jesus. En kvinna med kraftigt 
nedsatt hörsel kunde nu höra minsta 
viskning jag gjorde flera meter bakom 
henne, hon upprepade även det jag sa 
till Birumpurbornas jubel.
Under tredje kvällen växte skaran 
något och vi hade bra med folk när 
mötet startade(det kom fler under 

hela kvällen). Arne höll en uppvärm-
ningsapell om den förlorade sonen, 
för att bygga förväntan inför huvud-
predikan, där jag predikade om hur 
Jesus besegrat synd, död och mörker 
på korset. Detta gjordes genom en il-
lustrerad predikan där synden repre-
senteras av en svart sopsäck som träs 
över ”mänskligheten” när man valde 
att vända Gud ryggen. Jesus kommer 
och tar på sig sopsäcken och dör 
men uppstår igen och drar sönder 
sopsäcken(synden blir besegrad.). En 
väldigt stark illustration jag stulit från 
min fru och använder de resor hon 
inte är med och predikar.

375 personer valde att ta emot Jesus 
och få sina synder förlåtna samt fylla 
i ett uppföljningskort. Det var även 
flera som vittnade om helande, bland 
annat byns doktor som i början av 
kampanjveckan hade haft en synlig 

  Blixtar och dunder  
                            och guds rikes under!

Andreas Cucca med byns doktor som blev helad från en tumör!



och kännbar tumör i ryggen som skulle 
opereras. De första två dagarna märkte 
han hur tumören minskade och under 
tredje kvällen tog han av sig sin tröja 
och bad tre vänner att kontrollera, och 
tumören var helt borta!!  

Under fjärde mötet var över 1500 
personer var på plats för att lyssna 
på evangeliet. Marcus inledde och sen 
predikade Ole-Kristian Iglebæk. Många 
hundra händer sträcktes till himlens Gud. 
Det var en härlig närvaro på platsen när 
hundratals bad med i frälsningsbönen. 
Flera vittnade om helande från olika 
smärtor. En man med nedsatt syn kunde 
nu läsa efter många år!!

FREDAG HOTELLPERSONAL
Efter mötet satt jag tillsammans 
med en av våra lokala medarbetare 
och tittade på bilder från 
tidigare kampanjer när en ifrån 
hotellpersonalen ställde sig precis 
bakom oss. Han var väldigt nyfiken 
och då började jag samtala med 
honom. Han hade hört om mötena 
men inte kunnat komma pga 
jobbet. Genom min tolk kunde 
jag dela evangeliet med honom. 
Han lyssnade intensivt och han 
ville verkligen ta emot Jesus. Efter 
frälsningsbönen så lös det i ögonen 
på honom. Ljuset hade flyttat in. 

JORDBÄVNINGEN
När vi avslutade våra ledar-
seminarier så fick vi uppleva den 
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jordbävning som slog till i Nepal, Indien och Bangladesh. Det 
känns helt overkligt när marken under en börjar skaka och 
huset rör på sig i sidled. Tack gode Gud för beskydd. Skalvet var 
svagare här i Bangladesh men några har dött och byggnader har 
rasat i huvudstaden Dhaka.  Vilken sjuk vecka, först cyklonvindar, 
sen åska, hagel och nu jordbävning!

Den sista kvällens möte var fantastiskt och över 2500 personer 
var på plats. Arne Raen höll en warmup och talade om Jesus 
som ljuset som lyser upp hjärtats mörker. Jag predikade 
om Jesus som livet självt! 895 personer responderade på 
frälsningsinbjudan! Totalt responderade över 2000 personer på 
inbjudan till frälsning. under kampanjens fem kvällar.  
Det ska bli spännande att besöka kampanjområdet om några år, 
för här ska byggas ett församlingscenter. En stor församling som 
kan nå in i hela distriktet.
Be för detta, så att de som kommer till tro får en fungerande 
församling att gå till. Här i Bangladesh betyder lokal en hel del. 
Centret kommer också att fungera som utgångspunkt för fler 
församlingsgrupper i området.

Jag är verkligen så tacksam för vad vi fått vara med om i Birampur. 
Marken kan skaka, omständigheter kan vara jobbiga men Jesus 
är trofast! Han lämnar aldrig och sviker aldrig!

I höst fortsätter kampanjerna i Bangladesh, det är 15år sedan vi 
började med kampanjer i Bangladesh och idag ser vi frukt över 
hela landet. Fortsätt be för det Gud gör där!

Din Missionär
Andreas Cucca

 Marcus Walllin

”En bit av hjärtat blev kvar i 

landet.  När siffror och statistik 

blir til människor som kommer en 

nära, personliga möten med van-

liga människor som oss,  som för 

första gången får höra de goda 

nyheterna.  När man ser hur ett 

nytt ljus tänds i ögonen eller hur 

någon för första gången på lång 

tid slipper smärta eller sjukdom, 

då känner man att detta är me-

ningsfullt och riktigt.  En central 

del av Mästarens uppdrag som jag 

hoppas många blir med på fysiskt, 

i förbön eller som ekonomisk stöd-

partner.  Detta är livet!”
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TACK FÖR DITT STÖD

    Var med och sänd ut nästa generation!

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt up-
pdraget?  Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           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

JULI

30 Juli - 6 Aug BULGARIEN Ung Mis-
sionär,  Anton Karlsson

30 Juli-2 Augusti Tältmöten Torhamn 
Andreas och Lina Cucca

AUGUSTI

4-11 BULGARIEN Ung missionär 
Jonas Andersson

21-22 Ungdomskonferens Salvaryds 
loge, Anton Karlsson

21-22 EFS Storsjöstrand

23 Örtomta Askeby, Rickard Lund-
gren

SEPTEMBER

4-6 Korskyrkan Östervåla,  
Jonas Andersson

17-20 ACE Belfast, Evangelisterna

KALENDER

När du håller det här brevet i din hand 
är det inte långt kvar tills att jag åker 
Bulgarien för att hålla kampanj i en 
stadsdel som heter Stoliponovo och 
ligger i staden Plovdiv. Det är en mycket 
speciell plats där över 40 000 personer 
beräknas bo under gettoliknande 
förhållanden. Folket här är en muslimsk 
grupp som har sina rötter i Turkiet och 
där den absoluta majoriteten är totalt 
onådd med evangeliet. Tillsammans 
med ett härligt gäng unga människor 
från Pingstkyrkan i Huskvarna så ska 
vi hjälpa en liten kämpande kyrka med 
en handfull medlemmar, att nå ut med 
evangeliet mitt i den här stadsdelen. 

Ungdomarna ber, läser, övar och 
förbereder sig. Mycket av det som 
ska göras kommer nämligen de att 
stå för. Samma dag som vi går igång 
med vår kampanj har Anton med ett 
annat team precis avslutat en satsning 
med gatumöten bland Bulgarienturkar 
i en annan del av landet. Några 
veckor senare startar nästa årskull 
elever på Pionjärutbildning för 
församlingsplantering och mission 
bland den onådda. Unga människor 
formas, präglas och grundas i ett 
lärjungaskap där längtan att få göra det 
Jesus bad oss att göra är motorn. 

När du sår in i Gå Ut Missions arbete så 
är du både med och bärgar in skörden 
bland de onådda idag. Men du är 
också med och sår in i morgondagens 
skördearbetare. Tillsammans rustar 
och sänder vi ut en ny generation av 
missionärer. Tack för att du står med 
oss i arbetet i förbön och givande. 

Jonas Andersson
Internationell direktor

Gå ut mission

BulgariEN15 


