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Efter två dygns resa var vi; Henrik 
Thornell från Gå ut mission, 
Reine Jansson (präst) och Jacob 
Frilund (ungdomsledare) från 
Johanneskyrkan i Halmstad, i 
regionstaden Rangpur, i norra 
Bangladesh. Henriks resväska hade 
blivit kvar i Istanbul så vi började 
dagen med att gå och köpa oss 
varsin bengalisk dräkt att ha på oss 
på kvällens möte.
 
Kampanjmötena skulle hållas i Boldipukur, 
ett litet samhälle några mil från Rangpur. 
Ungefär 700 personer var samlade första 
kvällen, en mix av hinduer, muslimer och 
kristna. 

Henrik predikade om att komma till Jesus 
och få sin andliga törst släckt. Flera hundra 
gensvarade till frälsningsinbjudan och kom 
fram till scenen där de fyllde i namn och 
adress för vidare kontakt.

Avbrott i mötet
Bara hundra meter från kampanjplatsen 

låg en moské. I 
förberedelserna för 
kampanjen hade samtal 
förts med de muslimska 
ledarna. Förutsättningen för att kampanjen 
skulle hållas var att man gjorde avbrott i 
mötet och lät moskén ha sitt böneutrop 
och sin bönestund i cirka 20 minuter. Det 
här gjorde att vårt kampanjmöte började 
med en timmes sång, sedan var vi tvungna 
att ta en paus för muslimerna bönestund. 
Sedan predikade vi i en timme och gjorde 
inbjudan innan det var dags för ett avbrott 
i cirka 20 minuter igen. Därefter kunde vi 
gå vidare och be för den som var sjuk. 

Efter den andra pausen bad vi för sjuka 
och Gud sträckte ut sin hand och helade 
människor. Knappt 10 personer berättade 
om hur de hade blivit helade från olika 
slags sjukdomar. Bland annat en kvinna 
som hade haft svår nack- och huvudvärk 
blev helad. 

Andra kvällen kändes lite trögare. 
Avbrotten med muslimernas bön gjorde 

att vi tappade lite av atmosfären och 
fokuset i mötet. 

Genombrott i mötet
Den tredje kvällen hade vi bestämt oss 
för att försöka klämma in allt (predikan, 
frälsningsinbjudan, då folk kommer 
fram och fyller i namn och adress samt 
förbönen för sjuka) mellan muslimernas 
böneutrop. 

Vi lyckades! Henrik predikade om Gud 
som vår herde och tillflykt och att den 
som kallar på namnet Jesus blir frälst.  En 
kvinna blev helad i ryggen och en man 
som hade haft värk i kroppen, huvudet 
och armen i två år blev av med smärtan. 
Det kändes som om folk verkligen var 
med i kväll, säkert det dubbla antalet mot 
tidigare var kvar under förbönsstunden 
som vi hann avsluta innan muslimernas 
bön satte igång. Det var en positiv skillnad 

Nya namn i Livets bok
Flera hundra gensvarade till frälsningsinbjudan 
och kom fram till scenen där de fyllde i namn 
och adress för vidare kontakt
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i atmosfären under mötet. 
Den fjärde kvällen predikade Jakob 
för första gången på ett kampanjmöte 
utomlands. Han predikade evangeliet och 
målade upp bilden av Jesus som gav sitt liv 
på korset för våra synder. Det var härligt 
att se hur evangeliet gick ut och rörde 
vid bengalernas hjärtan. Den sista kvällen 
predikade Reine och nya människor 
gensvarade på frälsningsinbjudan även 
denna kväll. En person som hade plågats 
av smärta i mer än tio år fick den här 
kvällen uppleva befrielse.    

Undervisning för de troende
Totalt gensvarade 1 600 människor på 

frälsningsinbjudan under fem kvällar. Nu 
ber vi om att dessa människor ska få 
vidare vägledning och att det frö som har 
såtts under dessa dagar ska bära frukt 
i deras liv. Här har ju församlingarna 
på plats en oerhört viktig funktion. 
Därför hade vi också undervisning 
för de troende på förmiddagarna i en 
närliggande baptistkyrka. Vi undervisade 
och uppmuntrade dem att växa i sin 
tro och att tjäna Gud frimodigt. Vi bad 
tillsammans med dem och upplevde Guds 
närvaro på våra samlingar och vi hoppas 
de blivit styrkta och uppmuntrade av vår 
tid tillsammans.

Vi ber för Boldipukur
Kära understödjare, nu vill vi uppmuntra 
er att be för Bangladesh, be för 
församlingarna, be för de troende att de 
ska få frimodighet och kraft att förkunna 
evangeliet för alla dessa människor som 
ännu inte fått höra talas om Jesus.

Tack för ert stöd! Tillsammans kan vi göra 
skillnad utöver vår värld.

Jacob gör en frälsningsinbjudan efter predikan

Bangladesh
Huvudstad: Dhaka (14,6 milj.)
Yta:   144 km2 (knappt halva Norge)
Invånare:  165 miljoner (94 % bengaler)
språk:   Bangla (officiellt)
relIgIon:  89 % muslimer, 
   9 % hinduer, 
  0,7 % kristna

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder och lider av grov överbefolkning och 
periodvis stora översvämningar och cykloner. Bangladesh var tidigare en del av Indien, men 
blev sedan Pakistan i 24 år, under namnet Östpakistan. 1971 blev Bangladesh självständigt 
efter ett hårt inbördeskrig, militärkupper och politisk instabilitet. Detta är ett land med stora 
behov. Gå ut mission har haft kampanjer i landet sedan 1999. Utifrån detta har runt 300 nya 
församlingar startats och de befintliga kyrkorna ökat i antal medlemmar. 

Det var härligt att se hur evangeliet gick ut 
och rörde vid bengalernas hjärtan

Henrik Thornell tillsammans 
med Reine Jansson och 

Jacob Frilund
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www.gautmission.org
nyheter, kampanjblogg, bloggar, fler bilder, kampanjvideor, information om församlingsplanteringar och förkunnare m.m.

Henrik samtalar med en lokal medarbetare Reine undervisar ledare och medarbetare

Man helade från huvudvärk Muslimsk kvinna vittnar om helande

Vill Du stödja 
missionen genom 
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till: 
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro 
5831-6910
Märk “Missionsgåva”
 
Tack för din Gåva!
Vi erbjuder även autogiro. Maila till info@
gautmission.org din adress så skickar vi 
blankett!



JUNI
28 juni - 1 juli Gatukyrkan Freising, 
Tyskland
Pettersen

JULI
5-8 KAMPANJ SRI LANKA 
Andreas Cucca

7-8 Krumbach, Tyskland
Pettersen

9-10 BFP Regional, Tyskland
Pettersen

12-15 Gatukyrkan Shongau, Tyskland
Pettersen

19-22 Gatukyrkan Hammelburg, 
Tyskland
Pettersen

26-28 Gatukyrkan Kelheim, Tyskland
Pettersen

29 Garmisch - Partenkirchen, Tyskland
Pettersen

AUGUSTI
8-14 Team i Ukraina
Pettersen

19 Partenkirchen, Garmisch, Tyskland
Pettersen

SEPTEMBER
6-9 Gatukyrkan, Haar, Tyskland
Pettersen

10 KAMPANJ GUINEA
Pettersen, Anton Karlsson

15 Pingstkyrkans Västafrika-konferens, 
Eskilstuna
Jonas Andersson

27-29 ACE-konferens, Belfast, 
Nordirland

Se komplett kalender på hemsidan!

KALENDER

 

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm

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

Kan du höra hans röst?
Ibland frågar olika personer som jag möter om hur 

det kan tyckas gå så ”enkelt” när Gå ut mission 
genomför sina satsningar över hela världen. Deras 

fråga är ställd utifrån perspektivet att vi ju 
faktiskt åker till länder och platser där andra 

menar att det är helt omöjligt att utföra 
missionsbefallningen i någon större skala i 

dagsläget. 

Men för oss handlar det om lydnad. 
Lydnad mot missionens och vår 
Herre. Att låta befallningen drabba 
oss igen och igen. Att lyssna till 
och handla på den inre rösten 
som säger GÅ! Jesus som är mer 
angelägen om att uppdraget ska bli 
utfört än vi någonsin kan bli, är Den 
Allsmäktige som säger att för mig är 
ingenting omöjligt. När vi hör den 

rösten vet vi att det kommer 
att gå. Vi väljer att lyda. 

Så här i sommartider när jag hoppas att du får möjlighet 
att ladda upp batterierna igen, så vill jag uppmuntra dig 
att lyssna till Herrens röst i ditt inre. Uppdraget att nå de 
som ännu inte tagit emot frälsningens gåva är av högsta 
prioritet och det kommer rösten att förmedla om vi har 
tid och öron att lyssna. Ordet GÅ är etsat i våra hjärtan. I 
andra hjärtan kommer GE vara ordet som ljuder tydligast 
i missionsbefallningen. Vi ropar till Gud varje månad om 
medel för att kunna lyda befallningen om att GÅ. Vi tackar 
Gud för att Han ropar GE till dem som ska sända. Och 
på förhand vill vi tacka dig som väljer att lyda Hans röst 
i ditt inre. Din gåva den här sommaren gör skillnad på liv 
och död för människor bland de mest onådda länderna på 
jorden. 

En rikt välsignad och glad sommar önskar jag dig!

Internationell direktor
Jonas Andersson

TACK FÖR DITT STÖD


