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Vårt uppdrag
Vi vill vara en del av Guds räddningsplan för mänskligheten! Guds hjärta 
för sin skapelse driver oss att gå till dem som ännu inte fått uppleva Hans 
kärlek. Genom att presentera Jesus för de onådda folken påskyndar vi 
Hans återkomst.

Mission bland onådda folk
Det finns flera definitioner på vad en onådd folkgrupp är. Ibland arbetar 
man med procentsatser och befolkningsmängd, men grundläggande hand-
lar det om att om en folkgrupp saknar tillgång till Bibeln på sitt språk och 
det finns inte tillräckligt med troende och resurser för att nå resten av 
befolkningen, så räknas den som onådd. Om du går genom hela livet utan 
att ha möjlighet att höra om Jesus, så är sannolikheten stor att du är del 
av en onådd folkgrupp. Det är här vi har vårt fokus.

Kampanj
Det finns olika verktyg som är rätt för varje plats, sammanhang och tid. 
Vårt främsta verktyg ända sedan starten är att hålla offentliga möten – 
kampanjer – för att nå så många som möjligt på en gång. Bibeln säger att 
tro kommer av predikan. Därför är våra kampanjer mycket avskalade. Vi 
bjuder in brett till stora centrala samlingsplatser och proklamerar evang-
eliet enkelt och tydligt. Då blir Guds kraft förlöst och människor får möta 
Jesus till frälsning, helande och befrielse.

Församlingsplantering i Sverige och världen
En av våra prioriteringar är att plantera levande församlingar på de plat-
ser i Skandinavien och resten av Europa där det finns behov. Vår vision är 
att se dem förankras lokalt och att medlemmarna växer i antal och andlig 
mognad. I Sverige har vi planterat flera församlingar tillsammans med 
svenska samfund. Utomlands har vi sett fler än 3000 församlingar startas 
som ett resultat av vårt abete.

Lägg en vecka på mission! Det blir en vecka du aldrig kommer glömma, 
där Gud får väcka upp saker i ditt liv, när du är med och sprider budskapet 
om Jesus! En vecka där du får bli utrustad och använd som ett verktyg i 
Guds händer. Vi erbjuder resor för dig mellan 15-20 år som har en längtan 
eller nyfikenhet att få följa med ut och pröva vingarna på missionsfältet!

Gud har lagt ner gåvor i dig för att bryta ny mark för Guds rike i Sverige 
och bland onådda folkgrupper i världen. På träningsskolan Team Pionjär 
får du praktisk undervisning och lär dig att upptäcka och växa i dina gåvor. 
Utbildningen är 10 månader och drivs i samarbete mellan Gå Ut Mission 
och Team Med Uppdrag. Du placeras i en församlingsplantering tillsam-
mans med en kurskamrat, där det finns handledare som stöd och hjälp 
för dig. Under utbildningen ges också den unika möjligheten att följa med 
evangelister på kampanj i Asien och Afrika.

Om någon skulle fråga mig ”Vad är det roligaste du vet?” Så skulle mitt självklara svar 
bli: ”Att se människor komma till tro och få sina liv förvandlade av Jesus.” Om följd-
frågan skulle vara: Men vad är det näst roligaste du vet? Så skulle svaret lika självklart 
vara: ”Att hjälpa och se andra människor leda människor till tro på Jesus!”

Att få se Jesus kliva in i en människas liv och göra rent hus. Se Livet träda in. Allt 
blir nytt. Det går inte att bli mätt på. Att veta att man är med, mitt i Guds vilja och 
handlande för den människans liv, där evigheten blir tryggad och döden inte längre har 
någon makt, det ger en sådan tillfredsställelse att det saknar motstycke här på jorden. 
Och just detta har Gud både befallt och anförtrott oss som Jesu lärjungar att få vara 
med om. Oavsett på vilket sätt vi är med så både ska och får vi vara med och dela både 
bördan och den ljuvliga lönen.

Många av dem jag mött genom åren som följer vårt arbete har uttryckt just tack-
samhet över möjligheten att få vara med. Att de genom sitt engagemang i bön och 
givande har hjälpt och stöttat andra i att leda människor till tro på Jesus. För de har 
smakat glädjens segersötma.

En dag när vi står ansikte mot ansikte med Jesus i Himlen så tror jag att den där 
glädjen och tacksamheten kommer i en ny våg. Tänk dig att någon kommer och knackar 
dig på axeln och du vänder dig om. Så står där en liten skara från en folkgrupp i Indien. 
Du har kanske aldrig varit där personligen, men de tackar dig för att du var med och 
tog evangeliet till deras by. När du läser vidare i den här tidningen så är min bön att du 
både ska uppmuntras och utmanas i din tro och din kallelse. Kanske blir tanken på den 
tackande gruppen från Indien inte bara en kittlande illustration utan också en profetisk 
förebådan av vad som faktiskt väntar dig en dag i Himlen?

Här står jag med en ung man vid namn 
Bajan Marak och en av våra lokala medar-
betare. Jag träffade Bajan för några 
veckor sedan under en bönestund då vi 
invigde en stor tomt där vi ska bygga ett 
missionscenter. Bajan fick min uppmärk-
samhet då han lyste som en sol när han 
med starkt engagemang ropade till Gud 
om Hans välsignelse över tomten. Efteråt 
gick jag fram och frågade vem han var.

– Mitt namn är Bajan Marak och jag är 
33 år. Trots att min mamma är en kristen så 
präglades min uppväxt av mycket krimina-
litet, gatuslagsmål, alkohol och narkotika.  
Men så tog mamma för flera år sedan med 
mig till en av Gå Ut Missions kampanjer 
och där skedde något fantastiskt. När jag 
hörde förkunnelsen förstod jag att Gud 
finns på riktigt och att jag måste ta emot 
Jesu kärlek i mitt hjärta. Den kvällen var 
jag en av dem som sökte sig fram till predi-
kanten för att finna frälsning hos Jesus. 

– En stor förändring inträffade sedan 
i mitt liv. Jag hade verkligen tagit emot 
Jesus. Jag började förstå Guds skönhet, 
att Han är helig och att få tillbe Honom 
blev det viktigaste. Jag slutade helt med 
de dåliga vanorna i mitt liv och blev 
medlem i mammas församling. Efter några 
år blev jag en av församlingens ledare och 
är idag själv en evangelist som förkunnar 
om Jesus för många människor.

När det gäller framtiden så är Bajan 
väldigt entusiastisk över att Gå Ut Mission 
vill bygga missionscentrat Calvary Hill.

– Jag är en outbildad person, men mitt 
hjärta brinner för att nå ut till de onådda 
folken här i Assam med budskapet om 
Jesus. Så fort Calvary Hill står färdigt vill 
jag därför vara en av de första eleverna 
och både få lära mig mer om Guds Ord, 
engelska språket samt om jordbruk och 
egenföretagande.

Läs mer om Missionscentrat på sida 4 >>

Simon Lundgren

Vad är det
roligaste du vet?

Mötte Jesus på tidigare kampanj

En värsting har
blivit en brorsa!Jonas Andersson

Missionsdirektor

< 1 miljon
1-10 miljoner
10-25 miljoner
25-75 miljoner
75-200 miljoner
> 1 miljard

Världens länder i storleksproportion till 
antal människor inom onådda folkgrupper

www.gautmission.org
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Den andra delen av vårt missionsteams 
uppdrag var att genomföra en stor 
kampanj längst bort i östra Assam. Vårt 
team hade under hösten varit där fyra 
gånger för att förbereda kampanjen. 

Men bara en vecka innan avresa uppstod 
politiskt motstånd som hotade kampanjen 
med sådan kraft att vårt team i Assam 
var tvungna att snabbt ändra planerna. 

Istället drog vi vidare till de västra delarna 
på gränsen till staten Meghalaya. Vår 
besvikelse över detta vändes fort till tack-
samhet, då fem brandbomber utlöstes i 
det första området av en terrorgrupp bara 
dagar innan vår ankomst, vilket troligtvis 
hade fått polisen att av säkerhetsmäs-
siga skäl dra in tillståndet för kampanjen. 
Orten där kampanjen hölls heter Pedal-

doba och ligger så långt ut i skogen att 
den smala sandvägen slutade på fältet där 
vi höll kampanjen. 

Bodde det ens några människor här? 
Vi såg knappt till några hyddor. Men här 
finns tio olika folkgrupper. Just Rabha-
folket har varit svårare att nå och trots 
många år med några församlingar från 
de andra folkslagen, så har de med kraft 
avvisat den kristna tron. 

Första kvällen dök det ändå till vår 
glädje upp 600 personer och Rickard 
predikade om Jesus som världens ljus. 
Tjugo personer sökte frälsning och 
några kunde vittna uppe på scenen om 
helanden. Det fantastiska var att det var 
några från Rabhafolket som berättade om 
sina helande! Det är så många person-
liga vittnesbörd vi skulle vilja dela, här 
kommer ett till. En polis hade krockat med 
sin motorcykel och sedan dess haft värk i 
höften och svårt att röra sig. 

Först gick han fram för att ta emot 
Jesus och sedan fick han förbön för sin 
höft. Det blev bättre första kvällen och 
den andra kvällen blev han helt frisk! 

VI BYGGER MISSIONSCENTER i Assam!

Andra kvällen kom det 900 personer 
och en atmosfär av glädje och förväntan 
började genomsyra kampanjen. Speciellt 
barnen var helt vilda av glädje! Simons 
predikan om hur Jesus kallade ut Lazarus 
ur graven fullkomligen dundrade ut i Pe-
daldobas djungel! Ett 60-tal sökte sig fram 
för frälsning och överlät sig under 
tårar till Jesus. Det svens-
ka teamet gick runt och 
bad för säkert hund-
ra personer och ef-
teråt fick vi veta 
att under hade 
skett. Blinda 
ögon och dö-
va öron hade 
Jesus helat! 
En kvinna klev 
upp på scenen 
strålande av 
glädje. När Si-
mon gav henne 
micken med frå-
gan om vad hon het-
te så ropade hon som 
svar med full hals: ”Namm 
Joo!” När Simon sedan frågade 
var hon kom ifrån skrek hon ännu högre: 
”Namm Joo!” Som sista fråga undrade Si-
mon vad hon hade haft för problem och 
svaret blev återigen: ”Namm Joo!” Då fick 
vi veta att det betyder: ”Jag är frisk”. Det 
kändes som rena rama Nya Testamentet! 
Vi gladde oss med henne och fick sedan 
veta både hennes namn och att hon ha-
de haft en så stor svulst eller tumör i ma-
gen som hela tiden orsakade värk. Men 
nu kunde hon inte längre känna av den. 
Då blev det inte så viktigt med namn och 
adress. 

På dagarna höll hela teamet seminarier 
och undervisade till inspiration för de loka-
la församlingsmedlemmarna samt ett 50-
tal ungdomar som man hade handplockat 
i kringliggande kyrkor för att vara med-
hjälpare under kampanjen. Detta ung-
domsgäng var mycket inspirerade och liv-

fulla och höjde stämningen med 
sin glädje och hängiven-

het. En av dagarna föll 
verkligen Guds An-

de över oss alla på 
seminariet. En 
ljuvlig atmos-
fär av kärlek 
och frid rådde 
över platsen 
där den ene 
efter den an-
dre föll ner på 
knä i tillbedjan 

av Kung Jesus. 
Vi tillbringade en 

lång stund med 
att bara prisa Gud i 

nya tungor. 
Under kampanjens fyra 

sista kvällar steg antalet i folk-
skaran till nästan 1400 och sammanlagt 
registrerades 347 frälsningssökande och 
50 personer vittnade från scenen om fan-
tastiska helanden. Människor blev befria-
de från demoner och tumörer. Döva öron 
och blinda ögon öppnades. 

Halvsidesförlamningar efter hjärn-
blödningar släppte. Rabhafolket förund-
rades över kraften i Jesu namn. På sönda-
gens förmiddagsgudstjänst i den lilla 
lokala församlingen dök ytterligare ca 500 
personer från området upp för att delta i 
gudstjänsten. En av dem var Sabitha och 

hennes mamma. Sabitha var född döv och 
därmed stum. Men när Per Marklund bad för 
henne började ena örat fungera lite grann.  
Efter en stund gick Per tillbaka och bad 
en gång till, då började bägge öronen 
fungera och hon kunde börja formulera 
ordliknande ljud. Senare på kvällsmötet 
ropade hon inför hela Pedaldoba från 
scenen både ”Jesus” och ”Halleluja”! 

Gå Ut Missions team i Assam har redan 
nu satt igång samarbetet med en pastor 
från Rabhafolket som ska plantera en ny 
församling för alla de nyfrälsta i Pedal-
doba. Ledaren för missionsarbetet i Assam 
var lycklig och tacksam till Herren vid vår 
avresa när han sa: ”Tack för att ni gör allt 
det här möjligt hos oss, utan er hade det 
varit så mycket svårare!” 

Teamet som reste med oss sammanfat-
tade sin upplevelse med att de under en 
fantastisk vecka fått uppleva den Helige 
Andes vind som får alla bitar att falla på 
plats och att det inte kommer an på någon 
människas förmåga eller styrka utan på 
Herren! 

Simon & Rickard Lundgren

Vi har en vision om att bygga för fram-
tiden i landet med fler onådda människor 
och folkgrupper än någon annanstans 
i världen. Och bygga vill ju göra mycket 
konkret. I den nordöstra delstaten Assam 

har vi  nyss köpt en tomt, eller rättare sagt 
en hel kulle där vi kommer att bygga ett 
missionscenter.

Missionscentrat går under arbets-
namnet ”Calvary Hill”. Där kommer en 

ledar- och bibelskola drivas men också ett 
retreatcenter för själavård till nyomvända 
familjer som drabbats av svår förföljelse. 
Det kommer också att erbjudas utbildning 
i enkelt jordbruk, så att kristna ledare 

kan bli mer själv-
försörjande. Och vi 
kommer att inten-
sivträna och sända 
ut fler försam-
lingsplanterare till 
ännu fler onådda 
platser. I januari 
reste förutom oss 
två, ett team bestå-
ende av ytterligare 
tolv personer från 
Östadkullebygdens 
frikyrkoförsamling 
och Donsö Missions-

kyrka ner till Assam. Det fanns flera syften 
med vår resa. Det första var att vi förmed-
lade slutsumman för inköpet av tomten för 
vårt missionscenter.  Det var ett andäk-
tigt och tacksamt led av både svenskar 

och indiska pastorer som gick stigen upp 
till kullens topp för att under bön inviga 
projektet. 

Pastor Per Marklund från Donsö 
Missionskyrka, som också är Gå Ut 
Missions ordförande sedan 18 år, läste 
från Nehemja nionde kapitel om hur 
Herren varit trofast mot förbundet med 
Abraham och gett trons folk de många 
folkslagens land och låtit sitt löfte gå i 
uppfyllelse. Medan vi bad lade var och en i 
vårt team ner en murslev med betong i ett 
hål i marken. En symbolisk handling för 
att välsigna grunden. Det var gripande att 
se hur äldre indiska pastorer tillsammans 
med relativt nyfrälsta evangelister bad till 
Gud om Hans kraft och närvaro över detta 
viktiga arbete. De sjöng även sina säll-
samt vackra indiska psalmer som skrevs 
av de indier i Assam som kom till tro på 
Jesus för 200 år sedan under William 
Careys missionsarbete i det här området. 
Missionsutmaningen i vår tid är numerärt 
ännu större än då. Nu är tid att skriva ny 
missionshistoria!

Skriv
historia

med oss!

500 000
kronor till bygget 
AV Missionscentrat

75 000
kronor till ljud- och

ljusanläggning

14 000
kr/mån till under-

stöd av församlings-
planterare i Assam

JAG ÄR FRISK!!!
Namm Joo! Jag är frisk! utropade en glädjestrålande kvinna som just blivit helad från 
en stor svulst eller tumör i magen, och nu inte längre kände av smärtan från den.  
Det kändes som rena rama Nya Testamentet! 



6  EN BILAGA FRÅN GÅ UT MISSION EN BILAGA FRÅN GÅ UT MISSION  7 

VAD HÄNDER EFTER
KAMPANJEN? Daniel Bäckrud

Detta är en fråga jag ofta ställer mig själv. Tänk dig själv att du rest i en bushtaxi flera 
mil ut i det som verkar vara ”ingenstans”. När du kommer fram möts du av en liten 
församling i en av världens minst nådda folkgrupper. De berättar för dig om förföljelsen 
de får utstå, hur biblar bränns på bål och hur kyrkobyggnaderna förstörs. Ändå har de 
i tro beslutat att arrangera en kampanj för att nå sin egen befolkning med evangelium. 
När du sedan åker därifrån lämnar du denna lilla och förföljda församling med en hög på 
flera hundra uppföljningskort. Pastorn lovar att ta hand om var och en som skrivit upp 
sig och du ber för honom, men i ditt hjärta tänker du: HUR SKA DET GÅ TILL??? 

Samtidigt som jag vet att de lokala troende kommer att tränas av 
våra inhemska uppföljningsarbetare som alltid gör sitt yttersta och 
som har församlingsplantering som en del av sitt DNA så kommer 
ofta frågan ”hur” upp i mina tankar. ”Hur ska det gå till just denna 
gång?” ”Hur ska de hinna med alla dessa uppföljningskort?” ”Hur 
ska de kunna stå emot all förföljelse som uppstår?” ”Hur ska de 
orka?” Och hur ska de nyfrälsta våga döpa sig och öppet gå med 
i en församling när de riskerar att frysas ut ur samhället helt? 
HUR?? Svaret landar precis som alltid i att Jesus själv försörjer 
sin församling med det den behöver, mod, tröst, styrka och kraft.

Under hösten 2017 reste jag och min fru Felicia runt i Assam, 
Indien under en månad för att besöka några av de platser där 
vi i Gå Ut Mission har haft kampanj och planterat församlingar 
genom åren. 

Vi fick vara med och uppmuntra församlingarna till fort-
satt tillväxt och vi fick verkligen se att Jesus faktiskt håller de 
löften som står skrivna och att mina mänskliga frågeställningar 
faktiskt endast grundar sig i min otro. Här följer vittnesbörd 
ifrån fyra av de platser i delstaten Assam som Gå Ut Mission 
haft kampanjer i: Goalpara, Rongsai, Nagaon och Biswanath.

Detta var den första kampanjen Gå Ut Mission gjorde i Assam år 2011. Goalpara- 
området är, lokalt sett, framför allt känt för sin träningsanläggning för hinduiska terro-
rister och där fanns endast ett fåtal döpta familjer. Under kampanjen samlades ca 
200 uppföljningskort in ifrån hinduer. 50 av dem döptes och konverterade ganska 
snart efter kampanjen (alltså ca ¼) medan ytterligare 15 familjer valde att tro i 
hemlighet utan att döpa sig på grund av förföljelsen. När vi kom dit i höstas, 6 år efter 
kampanjen träffade vi ett nätverk utav husförsamlingar. De samlades till gudstjänst 
på nätterna för att inte bli upptäckta och när de gick till gudstjänst hade de biblarna 
innanför kläderna för att ingen skulle ta dem och bränna dem. En kvinna hade till och 
med fått lida martyrdöden några månader innan vi kom dit. Trots detta hade försam-
lingens dop-siffra ökat ifrån 50 till 200. Trots fruktansvärd förföljelse har alltså frukten 
av den kampanjen blivit en församling som under 6 år fördubblats, två gånger! Dess-
utom hade antalet familjer som tror i hemlighet ökat ifrån 15 till 25!

Här fanns innan kampanjen endast en liten husförsamling, ingen kyrkobyggnad och 
ingen pastor. Ett par familjer hade kommit till tro men de hade ingen lokal ledare. Gå 
Ut Missions evangelist Daniel Smenes predikade på den kampanjen och han uttryckte 
när han kom hem att det måste till ett stort mirakel för att uppföljningen ska bli 
fruktsam på denna platsen. På dagtid under kampanjen skulle de ha seminarier för 
lokala ledare men ingen kom, det fanns ingen ledare. Men när jag och Felicia kom 
dit stod där en tegelbyggnad mitt i byn där det stor ”CHURCH” med stora bokstäver. 
Lokalen rymde ca 100 personer och när jag predikade i den kyrkan stod minst lika 
många utanför byggnaden och hängde in genom fönstren för att lyssna till budskapet. 
Det visade sig att pastorn i Goalpara, flera gånger i veckan åkt 35 km enkel väg på 
motorcykel för att sköta uppföljningen även i Rongsai. Nu är han andlig ledare för 
båda församlingarna och båda växer i multiplikation. 

Även denna kampanj hölls utav Daniel Smenes, som berättar att det var en härlig 
kampanj med många under och tecken och att många uppföljningskort samlades 
in. Lokalt fanns en baptistförsamling som amerikaner planterat för ca 100 år sedan. 
Pastorn i denna församling lovade efter kampanjen att ta hand om uppföljningen. 
Ungefär ett år efter kampanjen var nästan ingenting gjort. Löftena hade inte hållits 
och högen med uppföljningskort var nästan orörd. Vår ledare i Assam beslutade då att 
skicka dit en ung inhemsk apostel och församlingsplanterare, som flyttade till Nagaon 
för att ta över uppföljningsarbetet ifrån pastorn i baptistförsamlingen. När vi kom 
dit hade denne unge apostel bara bott där i en månad. Ändå hade han redan hunnit 
starta 3 husförsamlingar med 10-20 besökare i varje! Alla rapporter ifrån fältet är inte 
segerrapporter men något vi i Gå Ut Mission är väldigt glada över är att vi har fantas-
tiska lokala medarbetare. De har en glöd och är villiga att offra så gott som vad som 
helst för att utbreda Guds rike. Utan dem hade kampanjerna aldrig kunnat bära den 
frukt som vi nu rapporterar om.

Här var jag själv, tillsammans med Daniel Smenes och två andra norrmän och hade 
kampanj i april 2017. Där fanns framför allt två församlingar, en baptistförsamling och 
en tysk-lutheransk församling. Totalt under kampanjen samlade vi in strax över 2000 
uppföljningskort. När vi kom dit i höstas, 8 månader efter kampanjen hade pastorerna 
arbetat hårt. Båda de redan existerande församlingarna hade nästan fördubblats och 
dessutom hade pastorerna planterat tre nya husförsamlingar i tre olika byar en bit 
därifrån. Här är ett vittnesbörd ifrån Dimi, en kvinna som upplåter sitt hem åt en av 
dessa husförsamlingar. Du ser Dimi på den stora bilden till vänster.

”Jag var tidigare hindu och jag hade aldrig hört talas om Jesus, jag visste 
att det fanns kyrkor med kristna men jag hade aldrig hört talas om namnet 
Jesus. En dag när jag var ute och gick i byn såg jag en banderoll där det 
stod att man kunde bli helad av Jesus. Jag hade haft svåra magsmärtor 
under flera år så jag gick till kampanjen i hopp om att bli helad. När jag kom 
dit berättade de om Jesus ifrån scenen, de berättade om syndernas förlå-
telse och att bli räddad i evigheten. Tillslut sa de att alla som ville lära känna 
denne Jesus skulle komma fram till scenen. Jag vågade inte. Men efter det 
skulle alla med sjukdomar och smärtor komma fram. Då gick jag fram och 
den kvällen försvann mina smärtor. Detta var första kvällen och jag blev så 
tacksam till Jesus att jag gick dit andra kvällen också. Då gick jag fram för 
att lära känna Jesus. De bad för mig och jag har bett till honom varje dag 
sedan dess. Nu är min största bön att mina bröder också ska börja tro så att 
jag får döpa mig.”
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Ind-igen?              Anton Karlsson

Ja, missionärer i Indien har vi hört om 
förut. Det är bara det att Indien är enormt. 
Landet med världens sjunde största land-
område, närmar sig 1,5 miljarder invå-
nare och går snart förbi Kina, som värl-
dens största befolkning. Det är ungefär 
dubbelt så många människor, än vad som 
bor i hela Europa och utgör ungefär en 
femtedel av hela världens befolkning!

En väldigt stor andel av världens alla 
onådda folkgrupper finns i Indien. I våra 
nordiska länder är sällan språk och kultur 
stora hinder för att nå människor med 
evangeliet. I Kina t.ex. är det också så att 
de onådda folken, i stort sett, har samma 
språk och kultur som de grupper där det 
finns evangeliskt kristna. Men i Indien är 
fallet något helt annat. Indien och Arab-
världen sticker tydligt ut som de områden 
i hela världen som är i störst behov av 
missionärer. En väldigt stor andel av de 
onådda folkgrupperna där har varken 

gemensamt språk eller samma kultur som 
de kristna. Benämningen på dessa grupper 
är Frontier Peoples och bland dem finns 
max 0,1 % kristna, på vissa platser finns 
inte ens en enda kristen. 

Förföljelsen i Indien växer. Våra 
inhemska medarbetare i Assam, är fantas-
tiska hjältar som med sina liv som insats, 
hängivet ger sig ut i arbetet för evange-
liet. Ständigt hör vi rapporter från dem 
om vad som pågår i landet. Hot och miss-
handel av kristna är mycket vanligt och 
ibland har människor fått betala med sina 
liv. Landets styrande parti BJP är nämligen 
hindu-fundamentalister och har bestämt 
sig för att utrota alla kristna i landet och 
göra landet 100% hinduistiskt. 

På Open Doors lista har Indien, sedan 
2014 då BJP helt tog över, klättrat från 
28:e plats till 10:e plats av länder med allra 
värst förföljelse av kristna. Från Indien 
härstammar både hinduismen, budd-

hismen och 
många andra 
österländska reli-
gioner. Dessa influerar 
till och med människor här 
i Norden. Karma-systemet sätter medli-
dandet och medkännandet ur spel. Den 
som lever i misär, måste istället skylla sig 
själv, den har ju dålig karma. Både hindu-
ismen och buddhismen försöker på var sitt 
sätt att plocka bort en levande, allsmäktig, 
god och personlig Gud. Människan blir 
liten och obetydlig. Men vi vet ju att Han 
finns. Den levande, allsmäktige, gode och 
personlige Guden, som står där med en 
kärleksfull öppen famn och längtar efter 
varje individ i detta hav av människor. Han 
känner dem vid namn och Jesus har gett 
sitt liv för var och en av dem. De måste få 
höra nyheterna! Låt oss inte tröttna, utan 
fortsätta sända våg efter våg av missio-
närer igen och igen till ”Ind-igen”.

Låt passionen väckas – låt nöden för de onådda väckas! Väckelsemöte 
med organisationens förkunnare och missionärer. Predikan, vittnesbörd, 
lovsång och förbön. Insamling till Assam, Indien. 
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Indien igen?! Missionärer i Indien har vi hört om förut. Skulle vi inte 
till de onådda folken? Varför är vi där? Har vi inte varit där tillräckligt?


