
Mange tusinde deltog på kampagnen i Nalchapra.
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Nalchapra, Bangladesh
Byen Nalchapra i det Nordøstlige Bangladesh er et stærkt muslimsk område 
med mange rettroende muslimer og meget lidt kristent virke. Kirkerne er små og 
nærmest usynlige, og der har aldrig været afholdt en evangeliserende festival i 
området nogensinde. Men her valgte Gospel Outreach at have en kampagne. 

Og hvilken kampagne det blev! Første aften var der ”blot” 900 til møde, men 
Gud virkede stærkt, og stærke mirakler fandt sted. Første vidnesbyrd den 
første aften var en kvinde, der havde været døv i 30 år, men nu kunne hun høre. 
Næste vidnesbyrd var en blind kvinde, der nu kunne se, og tredje vidnesbyrd 
var en pige, der havde haft to svulster i hhv. øre og nakke, men nu var de helt 
væk. Sådan fortsatte det med vidnesbyrd om Guds fantastiske indgriben. 
Dette gik som en steppebrand i området, så næste aften var mødedeltagelsen 
firedoblet, og hver aften voksede og voksede menneskemængden. Som vi 
hørte, der både blev talt om og sagt; ”aldrig har man set noget lignende i hele 
området!” 

Hele regionen snakkede om Jesus! 

Nu venter der en stor opfølgningsopgave, så nye kirker 
kan blive startet, da denne, ellers ekstreme muslimske 
region, har åbnet op for evangeliet på en hidtil uset 
måde. Husk det i forbøn og bed for opfølgningen af de 
mange nye i troen.

Per Hyldgaard
Evangelist ved Guds nåde!

Stum dreng begynder at tale.

Total døv mand kan høre nu.

Pigen havde to knuder; en på øret 
og en i nakken, men de er helt 
forsvundet.

Hun var blind på sit venstre øje, 
men kan nu se med det.

Kvinden var døv i 30 år, men kan nu 
høre. Hendes bekendte bekræftede 
det hele.

Kvinden var blind på sit ene øje, men 
kan nu se med det.
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Drengen havde en forkrøblet arm, 
der under forbøn rettede sig ud til 
normal, og hans mor havde en knude 
på benet, som forsvandt.

Denne 16-årige dreng var døv på 
det ene øre, men kan nu høre.

I to år var hun døv, men kan nu høre.

Sidste aften kom MF Chobi Biswas 
(folketingsmedlem) og offentligt 
inviterede GO tilbage til regionen for 
at holde flere festivaler!

Over 7.500 gav respons på 
frelsesindbydelsen, blandt dem 
imamer, andre åndelige ledere, 
politikere, ja faktisk næsten alle, der 
satte deres ben på festivalpladsen, 
ønskede at følge Jesus Kristus, 
som deres personlige frelser med 
deres liv! Alle de, der er på billedet, 
gav respons på frelsesindbydelsen 
den aften. Og det var et direkte, 
udfordrende frelsesbudskab Per 
Hyldgaard forkyndte hver aften. Den 
lokale imam kom endda en aften og 
takkede Per Hyldgaard for møderne! 

En aften vidnede byrådsformanden 
om sin helbredelse, og han kom 
med en stærk opfordring til at 
tage imod budskabet, der blev 
prædiket. 

Drengen havde en svulst i nakken, 
men huden er som ny.

Denne 2 ½ år gamle pige har aldrig kunne gå, men da hendes bedstefar 
sætter hende på platformen, begynder hun både at gå og løbe frem og 
tilbage.

Husk os i forbøn for kommende møder:
Belize, Honduras, Guatemala, d. 8.-19. juni

Hun havde en stor svulst i halsen, 
der nu er væk.

Vi oplevede utrolig mange helbredelser og mirakler på kampagnen

Hun havde en knude, så stor som 
en knytnæve i sin nakke, men den 
er nu væk. Drengen kunne kun sige nogle lyde, men kan nu gentage alt tydeligt.


