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...så att mitt hus blir fullt!

...eftersom du
är så dyrbar i
mina ögon!
Kära medarbetare!
I mars höll Rickard lundgren en
kampanj i Bangladesh tillsammans
med församlingen Betesda från
Eiken i Norge.Teamet fick uppleva
uppleva många motgångar och
många segrar - en missionsresa i
dess hela rikdom!
Av Rickard Lundgren
STREJK
När vi landade i Bangladesh var det
transportstrejk i hela landet. Inga flyg
gick vidare till norra delen. Heller
inte taxi, bussar, personbilar, tåg, färjor,
mopeder, åsnor, inte ens en cykelskjuts i
Dhaka, staden med 15 miljoner invånare.
Men detta löste våra härliga syskon i
Bangladesh genom att köra oss i en
ambulans till vandrarhemmet – det enda
fordon som fick köra vid generalstrejken.
Med blåljus och sirener tog vi oss fram
mellan spionerande strejkvakter i ett
ganska ödsligt Dhaka. Strejker kan ibland
orsaka svåra upplopp med ibland tom
dödlig utgång i dessa länder. Men längre än
vandrarhemmet i Dhaka kom vi inte. Där
fick vi uppehålla oss på takets terrass i 1½

dygn. och vänta på strejkens slut. Detta
gjorde att vi missade första kampanjmötet
i byn Dirgonz. Det var inte utan oro
som jag grubblade över hur detta skulle
påverka ortsborna där? KL 21.00 avbröts
strejeken och bland de första ut på
gatorna och in i en långfärdsbuss var 9
norrmän och en svensk! Under natten tog
vi oss upp igenom Bangladesh.
SJUKDOM
Men Vid 5 tiden blev jag kraftigt magsjuk.
I min feberyra har jag nästan inget minne
av hur teamet fick hjälpt mig i säng när vi
kom fram. Men jag minns glimtar av hur
en bengalisk apotekare åtskilliga gånger
väckte mig under 11 timmar för att hälla
i mig kokosmjölk och ge mig antibiotika
tabletter. Han satt vid min säng hela tiden
och vakade bekymrat över mitt tillstånd.
Efteråt fick jag veta att detta kan ha
varit en ny slags ganska farlig bakterie
i Bangladesh som endast botas med
antibiotika. Skulle så detta sjukdomstillfälle
förstöra även vårt andra kampanjmöte?
Nej, med “vikingamod” reste norrmännen
vidare upp norrut med sin föreståndare i

Teamet från Betesdaförsamlingen i Eiken, Norge

spetsen, evangelist Ole-Kristian Iglebekk,
för att hålla kampanjmöte i Dirgonz. Och
både de, bengalerna och Herren fick
till ett hejdundrande möte! Över tusen
människor stod och väntade på dem,
under och tecken skedde! En liten pojkes
cancertumör i halsen försvann! Över 500
ville ta emot Jesus och klev fram för att
bekänna Honom som sin frälsare efter
Ole Kristians förkunnelse!
BILOLYCKA
På resan hem från mötet krockade
taxibilen som det norska teamet reste i
med en lastbil, visserligen i ganska låg fart.
Men bilen blev skrot och de fick en del
skrapsår. Under eftermiddagen medan
teamet varit borta frisknade jag själv
plötsligt till på bara en sekund! Ganska
säkert kan jag utöver Herren även tacka
er här hemma i norden för era förböner
som gav detta mirakel.
Nästa dag hade vi seminarier i Dirgonz.
Ole Kristian undervisade med kraft om
smörjelsen som låg över David. När
kvällen kom hade ett par tusen människor
kommit för att få höra om
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chauffören fattade mod och körde hem!
Tyvärr så blåste tälttaket sönder och all
belysning försvann från kampanjplatsen.

Rolf-Erik berördes av bengalernas
djupa tacksamhet och vördnad
när de lämnar in lapparna
Jesus. Men då jag avslutat predikan och
skulle inbjuda människor att komma fram
för att ta emot Jesus, stiger en kaxig liten
polisman fram och säger: -Ni måste sluta
mötet kl 18.00 annars återdrar jag ert
kampanjtillstånd för resten av veckan!
Då var min klocka 17.47. Hur skulle jag
hinna inbjuda tillfrälsning, be med dem,
förklara uppföljningen, be för alla sjuka, ta
fram vittnesbörd om helade människor, på
bara 13 min??? Jag bestämde mig för att
frälsningsinbjudan ändå var viktigast att
hinna med och även att själva kampanjen
skulle få fortsätta resten av veckan.
Så jag gjorde inbjudan. Nästan 1000
kom fram och bad hängivet och länge
tillsammans med mig. Men sen blev jag
själv så inspirerad att jag började be för
sjuka, länge o väl. Sen kom det upp fyra
människor och vittnade om sina helanden.
Plötsligt fick jag då se den lille konstapeln
komma o vifta med sin batong igen. Då
tittade jag bestört på klockan…som till
min chock bara visade 17.59! Med en artig
bugning överlämnade jag miken till honom
och blickade full av Gudsfruktan upp mot
himlen och frågade Herren: -Har Du gjort
det igen? –Har du låtit solen/tiden stå
stilla, eller hur kunde detta ske!?!
CYKLON
Så fort vi kom till bilen drog en våldsam
cyklon in över kampanjplatsen. Folk fick
springa för sina liv i ett ösregn som direkt
gjorde fält och vägar till ett vattenhav.
Blixtrarna slog runt omkring oss med
bara någon sekunds mellanrum. Trots
att det var mörk kväll körde vi som i
dagsljus och kunde se hur träd och grenar
bröts sönder där cyklonen bröt fram.
Träd föll allt närmare vägen vi åkte på.
Vid några tillfällen vågade inte chauffören
köra vidare. Då sjöng vi lovsånger och

PRESIDENTEN DOG
Nästa dag dog Bangladesh president på
sjukhuset. Då visste ingen av våra folk
i Bangladesh hur folket och landet för
övrigt skulle reagera. I dessa länder kan
det skapa regeringskriser och svåra
upplopp.Vi kunde genomföra seminariet
och inväntade sedan med spänning
kvällsmötet. Men jodå, folket vågade sig ut
och ännu fler kom till vårt möte. OleKristian Iglebekk predikade frälsningen för
dessa underbara bengaler och hundratals
tog emot Jesus och många vittnade om
helanden! Vår lille konstapel skulle just
börja krångla som vanligt, men när han
kände igen en muslimsk kvinna med slöja
som stod och vittnade om helande på
scenen, visste han vem hon var och att
hon varit mycket sjuk. Så då fick vi nya
order från den stränge mannen: -You
must go on! Jag bad pastorn som ska ta
hand om uppföljningsarbetet i Dirgonz
och även starta nya församlingar efter vår
kampanj, att dela sitt hjärta med alla dessa
nyfrälsta. Han heter Dilipson och har varit
med på åtskilliga av våra kampanjer. och
seminarier under åren. Fantastiskt att få se
hans utveckling. Jag blev rörd när jag såg
hans och familjens överlåtelse till Herren
dessa nyvunna som just tagit emot Jesus.
FASTKLÄMDA
Sista dagen träffade jag under förmiddagen
norra distriktets landshövding på besök i
Dirgonz. Han var överlycklig över vad folk
berättade om kampanjen och frågade mig
om det var något han kunde göra för oss?
Jag beklagade mig över den begränsade
tidsgränsen och undrade om vi kunde få
60 min ytterliggare? –Ni har inte bara 60
utan 120 min mera nu, sa han med ett
stort leende! Men när kvällen kom så dök
av någon orsak folket upp väldigt sent.
Vi fick vänta till kl 18.00 men då var det

nästan 3000 samlade. Den här gången
pressade de på vid frälsningsinbjudan så
obehagligt att våra bengaliska arrangörer
fick lyfta upp folk som gjorde sig illa när
de klämdes fast mot scenkanten. Teamet
fick stanna på scenen som beskydd när
de bad för alla människor. Sen kom hastigt
mörkret och genast började folk gå hem.

“Man känner sig så oerhört
svag och hjälplös i sådana
lägen.”
En del hade lång väg hem och småsprang.
Men vid vår taxi stod 4 bengaliska
skolpojkar och väntade ödmjukt på mig.
De lät mig förstå att de gick i samma skola
och hade kommit ikväll för att bli friska.
De hade det nämligen det gemensamt att
de var döva på ena örat. Den ena pojken
var dock inte helt döv utan hörselskadad
på bägge örona. Kära vänner, man
känner sig så oerhört svag och hjälplös i
sådana lägen. Jag har ju inget att erbjuda
i mig själv. Helt slut, fysiskt och själsligt.
Uppgivet sticker jag bara mina fingrar i
pojkarnas öron och suckar med tårar
i ögonen upp mot himlen. Jag var inte
speciellt övertygad om att något skulle
ske, snarare tvärtom. Till min förvåning,
glädje och stora tacksamhet blev alla 4
botade! Glädjen var enorm hos pojkarna.
Skrattande dansade de hem i mörkret!
Väl nere i huvudstaden Dhaka får vi något
dygn senare beskedet om att människor
efter att vi rest hade fortsatt komma hela
dagen till kampanjplatsen i Dirgonz med
lappar med sina namn och adresser. För
de hade tagit emot Jesus och ville vara
med i uppföljningen. Innan vårt flyg gick
hem ringde pastor Dilipson och berättade
att man då hade sorterat och rensat alla
lappar och nu hade man 3287 personer
som tagit emot Jesus i Dirgonz!

Dilipson välkomnar de nyfrälsta till uppföljningsmötena i Dirgonz!
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Himmlen hänger iallafall med!

Ole Kristian vid middags
bordet i Dirgonz!
Det var en upplevelse för oss från Norge
att få vara tillsammans med Rickard på
en kampanj! Vi såg evangelisten som med
stor frimodighet verkade med auktoritet
i kampanjen.Vi såg tydligt att Rickard
var rätt man, på rätt plats. Hans sätt att
förmedla budskapet på var imponerande.
Rätt på sak med klar frälsningsförkunnelse
om vad Jesus har gjort för oss och
att Jesus kan hela dina sjukdommar.
Responsen dröjde inte, hundratals
människeor gav sina liv till Jesus och
vittnade om helande.
Jag kunde se att han är en evangelist som
blivit vässad och drillad i det han håller på

“Eftersom du är så dyrbar i mina
ögon”

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!

innehåll. Det var så många som ville ge sina
liv till Jesus, och jag har ingen möjlighet
att hålla koll på alla, men himmlen hänger
iallafall med och skriver ner var och ens
namn! Jag tror att när vi kommer till
himmlen så kommer en stor skara från
Bangladesh möta oss och kanske säga:
”Tack för att ni kom till Dirgonz, jag blev
frälst där. Halleluja!

Själv fick jag glädjen att få
förkunna Guds ord till folket på
två kvällsmöten. Fantastisk att
få se kraften i evangeliet när det
förkunnas ut til folket. Det startade
med 1000 personer och slutade
med närmare 3000 som kom tilt
mötena. All ära til Jesus.

Ole Kristian Iglebekk
Föreståndare Betesda Eiken

Det gjorde starkt intryck på oss att få se
alla människorna som kom kväll efter kväll.
Deras öppenhet för evangeliet, deras tro
på det som blev förkunnat. Det berättas
ofta om tecken och under, vi kampanjer
och det såg vi som grupp fram till. Och jo
visst, människor trädde fram och berättade
om sina under. Smärtor var borta, hörsel
hade kommit tillbaka, svulster försvunnit.
Polismästaren satt vid sidan av en i teamet
och bekräftade det som berättades.
på scenen. Under kvällarna tittade jag
på folket och insåg att jag nog aldrig
kommer att träffa dem mer här, men jag
har bilder och filmer på dom. Och jag vet
att himmlen har registrerat deras namn
och orden från Jes 43:4 ”Eftersom du är
så dyrbar i mina ögon” fick ett djupare

Vill Du stödja
missionen genom
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till:

med! Otålmodig att få komma i gång
med kvällens predikan. Det gäller
att kasta ut nätet, själar skall räddas.
Det märks att Rickard har fått gå i
en god skola. Efter många kampanjer
tillsammans med evangelist Aril
Edvardsen från Sarons dal har det
lagts en god grund i Rickards tjänst,
att nå dom onådda med evangeliet.

Folk pressade på och teamet fick
be från scenen

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm
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PIONJÄR STARTAR 19 AUGUSTI
I många artiklar i det här nyhetsbrevet
har du genom åren kunnat läsa och
följa Pionjärelevers utveckling. 19
augusti startar vi på nytt Gå ut missions
Pionjärutbildning tillsammans med Team
Med Uppdrag i Ralingsås!
Under HT 2012 - VT 2013 låg Pionjär
nere då vi inför det skolåret hastigt
gick miste om möjligheten att driva
linjen som en studiebidragsberättigad
folkhögskoleutbildning. Men både vi och
TMU har nu upplevt en Herrens maning i
våra hjärtan att starta upp den igen. I tro
till Gud och med en tillförsikt i hjärtat
att Du som stöder missionen vill vara
med och göra lärjungar i Sverige.Vi har
fått se hur den här utbildningen genom
Guds nåd verkligen har varit en konkret
uppfyllelse av Jesu missionsbefallning;
-att göra lärjungar! Sedan vi startade i
2009 så har över 2/3 av eleverna efter
avslutad utbildning aktivt gått in som
församlingsplanterare, evangelister,
pastorer och ungdomsledare i pionjära
sammanhang, här i Sverige! Tack gode
Gud!

med frågan om Du kan och vill vara
med och hjälpa oss igång igen? Vi har två
konkreta omedelbara behov/utmaningar...
1) Hjälp oss att hitta Jesu lärjungar!
Vi har inte funnits med under våren i den
traditionella annonseringen av bibelskolor.
Unga människor vet inte om att linjen nu
finns igen som ett erbjudande till hösten.

Uppmuntra därför människor i 19-28 års
ålder i din släkt eller församling att titta
in på vår hemsida. Där finns videoklipp
och all information som behövs. Eller ring/
mejla oss.
2) Förmedla en ekonomisk gåva som gör
det möjligt för Gå ut mission att komma
igång med linjen. Pionjärlinjen blir nu en
betydligt större ekonomisk utmaning
för oss.Vi behöver 60 000:- öronmärkta
kronor för linjen inför kursstarten i
augusti. om bara 3 månader. Syster och
bror - Var med och investera i unga
människors utveckling så att de blir
pionjära medarbetare i Guds rike! Någon
annan framtid finns inte!
Med önskan om Guds rika välsignelse

Gå ut mission
Ps. Tack, tack, tack för all ekonomisk
hjälp efter förra nyhetsbrevet - vi är nu
uppe på spåret igen - Halleluja! Ds.

Utifrån detta faktum vänder vi oss
frimodigt till Dig som läser nyhetsbrevet

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

Juni
8 Equmenias
årskonferens i Göteborg
Tabernaklet,
Rickard Lundgren
14-24 Evangelisationsresa i Bayern Tyskland,
Anton Karlsson
Kl 21.00-24.00 Radio
Full Gospel, Rickard
Lundgren
18 Rörviks Frikyrka,
Jonas Andersson
9 Bottnaryd
30 Betelförsamlingen
Pingsförsamling Lina
Cucca
Vaggeryd, Anton
Karlsson
9 Vidablickskyrkan
Norrköping, Rickard
JuLI
Lundgren
5-21 Tonårsbibelskolan
Flahult, Anton Karlsson
21-22
6 Hönö Apg29 kick-off
Midsommarkonferens
Ralingsåsgården, Rickard Rickard Lundgren
Lundgren

KALENDER
AUGUSTI
4-9 Svenska
Alliansmissionens
tonårsläger Gullbranna,
Anton Karlsson
18 Kristet Center Väst
Stenugnsund, Andreas
Cucca
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