
 

 

Gå ut mission 
...så att mitt hus kan bli fullt!    

Då sade herren till sin tjä-
nare: Gå ut på vägar och 
stigar och uppmana enträ-
get människor att komma 
in, så att mitt hus blir fullt.                          
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biten till kampanjplatsen eftersom 

han inte kunde gå. Han blev helad 

i sitt ben och kunde själv gå 

därifrån. 

 

Nästa dag blev vår pakistanska 

samarbetspartner inkallad till 

polisen. Det var de muslimska 

ledarna som hade klagat på att så 

många muslimer kommit på mötet 

kvällen innan. Varför kommer det 

muslimer på era kristna samlingar, 

frågade de?  Svaret de fick var att 

våra samlingar är öppna för alla så 

ni får fråga muslimerna själva 

varför de kommer. Polisen tyckte 

det lät vettigt och lät mötena 

fortsätta. 

 

Andra kvällen var också väldigt 

lyckad. Vi upplevde en 

gudsnärvaro och underbar  

Käre medarbetare! 
 

I marsmånad var det dags för 

ännu en kampanj i det 

muslimska Pakistan. Sedan 

våren 2004 har vi 

regelbundet haft kampanjer 

tillsammans med vår 

samarbetspartner i Pakistan. 

Många människor har fått 

höra evangeliet för första 

gången och flera 

husförsamlingar har 

planterats. Denna gång var 

det Henrik Thornell 

tillsammans med Rode 

Möller och Jonine Karlsson 

som åkte till staden Jumra 

utanför Faisalabad. 

 

 

 

Vi fick en väldigt bra start på våra 

kampanjmöten. Första kvällen hade 

cirka 800 personer mött upp och 

många av dem hade aldrig tidigare 

varit på ett kristet möte. 

 

När Rode predikade och inbjöd 

människorna att ta emot Jesus var 

det cirka 100 personer som 

gensvarade. Efter förbönen för 

sjuka kunde flera personer bekräfta 

att de blivit helande. Femton av 

dem kom upp på scenen och 

berättade om vad som hade skett. 

En muslimsk kvinna som hade haft 

problem med ögonen och svårt att 

läsa demonstrerade att hennes syn 

var mycket bättre. Några personer 

vittnade om hur tumörer hade 

försvunnit under förbönen. En man 

berättade om hur han hade rest i 

flera timmar och burits den sista 
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atmosfär. Det var kanske några 

hundra fler än kvällen innan. Cirka 

tvåhundra sökte sig fram till 

scenen efter inbjudan för att ta 

emot Jesus. Trettio personer var 

uppe på scenen för att berätta om 

hur de blivit helade från olika 

sjukdomar. De sex första som 

vittnade var muslimer och de 

uttryckte alla stor glädje över att 

Jesus hade helat dem. Jag hade 

predikat om att Jesus inte gör 

någon skillnad på människor. 

Oavsett religion eller social status. 

Han kom till den här jorden för 

varje människa. Nu hade dessa 

människor fått uppleva Jesu kärlek 

för första gången  i sina liv. 

 

Dagen efter var det fredag. Det är 

muslimerna helgdag då de 

muslimska ledarna predikar i 

moskén så att det hörs genom 

högtalarna i minareterna utöver 

staden. I alla moskéerna hade de 

muslimska ledarna kommit 

överens om att predika om samma 

sak. De predikade om Jesus. Inte 

på samma sätt som vi gjorde. De 

sa att Jesus var död och att han 

inte lever. Och att det inte var 

Jesus som utförde miraklerna som 

skedde på våra möten utan att det 

var var magi. Så förbjöd de alla 

muslimer att gå på mötena. 

 

Efter det så gick de muslimska 

ledarna till polisen och sa till dem 

att om inte ni stoppar de kristna 

mötena så kommer vi att göra det. 

De hotade med att ta till vilka 

medel som helst om inte mötena 

omedelbart avbröts. Polisen 

vädjade då till oss att 

avbryta kampanjen 

eftersom de inte kunde 

ge oss det beskydd som 

vi behövde och de 

befarade att ledarnas 

hotelser skulle kunna bli 

verklighet. 

 

Vi ville inte att 

kampanjmötena skulle 

avslutas så därför 

flyttades de till en 

innergård utanför en 

kyrka. Platsen var 

självklart mycket mindre 

men det var den enda 

möjligheten för oss att 

kunna fortsätta efter den 

situation som uppstått. 

Innergården var fylld av 

skräp och mer än tusen 

tegelstenar. Men folket 

som var mycket 

besvikna över att de muslimska 

ledarna hade stoppat mötena 

hjälpte frivilligt till att ställa i 

ordning platsen och flytta all 

utrustning. Allt var gjort på bara 

någon timme eftersom över 

hundra personer villigt ställde upp 

och gjorde allt för att kampanjen 

skulle fortsätta. 

 

De tre resterande kvällarna hade vi 

härliga möten med en otrolig 

stämning. Innergården var 

fullpackad med folk. Den räckte 

inte till för alla som vill lyssna. Så 

då tog man taken till hjälp. På 

kyrktaket stod det uppemot hundra 

personer och så var det folk på 

taken runt omkring. Som mest var 

det kanske tusen personer som 

lyssnade varje kväll. 

 

Vi fortsatte och predika om Jesus 

med oförändrad styrka. Hur han är 

den enda som kan förlåta synder 

och förvandla våra hjärtan.  

Gensvaret på förkunnelsen lät inte 

vänta på sig utan hundratals 

människor gensvarade varje kväll. 

 

Den här mannen hade rest lång för att  

komma till mötet och han blev helad i sina  

ben och kan nu gå igen. 

Jonine tillsammans med muslimsk kvinna som blivit helad i sina 

 ögon. 
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Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Kampanjer i Bangladesh och Guinea 
 
    

13 92 21 

 

Den här mannen hade rest lång för att  

komma till mötet och han blev helad i sina  

ben och kan nu gå igen. 

Efter förbönen för sjuka trängdes 

det av människor på den lilla 

scenen som vill berätta vad Jesus 

gjort för dem. Muslimer jublade 

över att Jesus hade helat dem i 

benen, ögonen, magen, ryggen 

o.s.v.  

 

Det var ett ordentligt 

säkerhetsuppbåd på kvällarna. Det 

var fullt av beväpnade vakter på 

husen runt omkring och polisen 

var också där för att beskydda oss 

i fall något skulle ske. Trots att vi 

hade bytt plats så var de 

muslimska ledarna upprörda över 

att ljudet var så högt att det 

hördes långt utanför 

kampanjplatsen. Så det var 

kanske lika många utanför som 

fick ta del av budskapet. 
 

På dagarna hade vi möjlighet att 

besöka lite olika husförsamlingar. 

Förhoppningen är ju att det även 

kommer att startas några nya 

församlingar i Jumra. Det är alltid 

uppmuntrande att få träffa de 

troende. En dag fick vi möta en 

man med sin familj som höll på 

att utbilda sig till pastor. Han 

hade nu varit kristen i knappt ett   

 

 

Många muslimer var glada över att får höra om Jesus, den 

här mannen visar stolt upp en CD-skiva som han har fått. 

år. När han kom till tro så vände 

sig hela hans familj i från honom. 

De hotade att ta hans liv så han 

fick fly till en annan stad.  Efter 

fyra månader återvände han 

eftersom hans familj hade lovat 

att inte döda honom med villkoret 

att han skrev under ett avtal där 

han avsade sig sin arvsrätt. 

Familjen var mycket välbärgad så 

det innebar att han gick miste om 

många ekonomiska fördelar. 

Mannen lever nu tillsammans 

med sin fru och sina två barn i ett 

hus som han har fått låna av vår 

kontaktperson. Trots att hans 

familj har förkastat honom så ser 

han fram emot att få bli pastor 

och ge sitt liv för att tjäna Gud. 

 

Tack till alla er som bett för den 

här resan till Pakistan och stöttat 

den ekonomiskt så att den blev 

av. Det känns så bra att vi i 

Sverige kan vara med och hjälpa 

våra syskon i Pakistan att nå sitt 

land med evangelium - för det 

brinner de verkligen för. Och du 

och jag kan få göra en skillnad 

när vi är trogna det som Gud har 

kallat oss till.  

 

Guds rika välsignelse, 

 

Henrik Thornell 
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4-11 Kampanj BANGLADESH 

Rickard Lundgren  

 

8-10 Möten i Göteborg  

Jonas Anderssson 

 

10 Mjölby pingstförsamling 

Rode Möller 

 

24 Salemkyrkan i Vargön  

Jonas Andersson 

 

30 Attholmen, Loo/Långared 

Jonas Andersson 

 

 

Jesus vet vad vi gör. Hur vi har det, hur 

vi mår. Han vet vad vi mest av allt 

behöver. När plötsligt Johannes döparen 

blir satt i fängelse och hans starka 

väckelsetjänst i Israel avbryts, så börjar 

han efter något år i fängelset att tvivla. 

Var det verkligen den Jesus som han 

döpte som är Messias? Var det verkligen 

en duva som han såg sänka sig ned över 

huvudet på mannen han döpte? Tänk om 

han inbillade sig att en röst från himlen sa 

att det var Hans son? Det var ju så varmt 

i solljuset vid Jordans strand….Vi ser i 

Matt. 11 hur Johannes därför sänder ut 

sina lärjungar för att fråga Jesus om Han 

verkligen var Messias? Jesus svarar inte 

bara Johannes lärjungar med ett 

nonchalant: -Klart jag är det! Jesus ber 

dem inte heller att trösta Johannes i 

fängelset med något medlidande från 

Honom. Jesus har sådan omsorg om 

Johannes att Han ger Johannes det bästa! 

Han bevisar för Johannes att Han är Guds 

son genom att ge Johannes en del av det 

bibelord som Johannes själv hade sin 

kallelse visshet ifrån i Jesaja 40 – 61. 

Denna halva av Jesaja visar att ”rösten 

som ropar i öknen”, alltså Johannes själv, 

visste att Messias skull göra så att de 

lama kunde gå. De blinda se och de döva 

höra! Därför påminde Jesus honom om 

skriftordet som blev hans kallelse. 

Motiverad, förnyad och lycklig visste då 

Johannes döparen att han hade fullfört sin 

uppgift.  
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31 Bönens Hus i Skövde 

Jonas Andersson 

 

Juni 
 

8-15/6 Kampanj i GUINEA 

Jonas Andersson 

 

14 Brofästet I Färjestaden 

Rode Möller 

 

19-20 Midsommarkonferens 

Ralingsås, Rickard Lundgren 

 

25 ACE i London 

 

 

 

 

24, 28 Möteskampanj i Valla 

 

 

Juli 
 

31/7-2/8 Torhamn 

Jonas Andersson 

 

Augusti 
 

16-16 Loo, Attholmen 

Rickard Lundgren 
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”Hälsa Johannes…!”  
För bara några månader sedan mötte 

Herren mig själv på samma sätt. Jag 

hade kamp med olika beslut och tyckte 

Gud var avlägsen. Jag ropade till Gud 

under en bilresa i tre timmar. Men det 

var så tyst som aldrig förut. Jag fick 

ingen hälsning. Inget svar. Ingen frid. 

Jag ropade till Gud: -Herre jag behöver 

bara veta att Du är med mig, varför 

säger du inte åtminstone det!? Jag blev 

otåligare och otåligare. Argare och 

argare. Till slut satt jag nästan och 

skällde på Gud! När jag kom fram till 

huset där jag bara skulle hämta en 

kartong med pärmar, så hade de som 

bodde där kännt kvällen innan att de 

skulle fästa en stor papperslapp på 

kartongen som en hälsning till mig. Där 

stod det med stora svarta bokstäver: ”Så 

säger Herren: - JAG ÄR MED DIG!” Jag 

höll på att trilla omkull! Med upplyfta 

händer stod jag i trädgården och prisade 

Jesus! Herren gav mig i unga år löftet 

från sin missionsbefallning i Matt. 28 att 

om jag går ut och missionerar så ska Han 

alltid vara med mig! Gud vet vad Han gör 

när Han talar till oss. Han har talat till oss 

i Gå ut mission om att nå de onådda.  

Utan att vi har alla dessa pengar som 

behövs håller vi nu därför kampanj efter 

kampanj i det onådda Bangladesh. Jonas 

Andersson, riksevangelist Carl-Olov 

Hultby och pastor Björn-Åke Hult 

avslutade förra veckan en seger rik 

kampanj i staden Gopalgonj i 

Bangladesh. Gå in på vår kampanj blogg  

Oury Sow i Guinea 
om du redan nu vill läsa de dagliga häls-

ningar de skickade upp! 

 

Jonas och hans hustru Gudrun Marta 

håller just nu ytterligare en kampanj i 

Bangladesh tillsammans med en bibel-

skola från Reykjavik, Island. Om bara 

några få dagar reser även jag och ett 

team från EFS kyrkan i Halmstad till 

Bangladesh för att hålla en kampanj! 

Dessa kampanjer kan du nu också hålla 

dig uppdaterad om på kampanjbloggen. 

Har Herren någon gång talat till dig om 

att Du ska vara missionär? Har Han bett 

dig om att nå människor med evangeli-

um? Undrar du ibland vad det blivit av 

denna din kallelse och om du spelar en 

roll för människors frälsning? Då vill jag 

få hälsa dig på precis samma sätt som 

Jesus gjorde till Johannes döparen: -

Blinda ser! Lama går och döva hör! Och 

för de fattiga predikas ett glädjens bud-

skap! 

 

Tack för din hjälp och ditt stöd vidare!   

/Rickard Lundgren 


