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I början av förra månaden landade 
jag i Vietnam. Detta buddistiska land, 
där också kommunismen fortfar-
ande lever kvar till viss del. Man har 
alltså buddismens deppresiva filosofi 
där det att leva är ett straff i sig själv, 
och att uppleva glädje bara förvärrar 
eländet. Men så har man även kom-
munismens fruktan och angivarmen-
talitet som skapar en konstant osäk-
erhet hos folket. Denna mentala och 
religiösa tortyr gör mig så uppriven! 
När jag i huvudstaden Hanoi besökte 
ett 700 år gammalt kloster och läro-
center för buddism och såg unga och 
äldre knäböja framför de guldbeklädda 
statyerna, sucka och vädja till förfäder-
nas andar om att befrias från detta liv, 
så var det så befriande att bryta in i 
dessa uråldriga byggningar med evan-
geliets ljus, lyfta händerna och kraft-
fullt sjunga ut den 300 år gamla sången 
av evangelisten Charles Wesley: ”-Livet 
vann dess namn är JESUS, ära -halle-
luja. Han var död men se Han lever 
-Halleluja, Dödens portar öppnar Han, 

nyckeln ligger i Hans hand -Halleluja” 

Det kändes också speciellt att vara 
tillbaka i huvudstaden Hanoi efter 18 
år sedan sist. Då var jag här och mo-
tiverade/inspirerade ledare i tre dagar. 
Vi var ungefär 50 st och hölls undan-
gömda på ett trångt litet hotellrum. 
Min uppgift var då att utifrån mina er-
farenheter om hur kommunismen föll 
i Albanien i början av -90 talet, peppa 
och utmana dem inför det upp-öpp-
nande som regimen i Nordvietnam 
logiskt sett oxå skulle få uppleva efter 
Berlinmurens fall...men det var 17 år 
sedan, och fortfarande ber vi till Gud 
om att de troende i Vietnam skulle 
kunna få uppleva frihet. Men den viet-
namesiske ledaren som tog emot mig 
på flygplatsen var även med då i 1997 
i Nordvietnam - och han kan nu ändå 
vittna om en stor skillnad mot då…
nu har han flera hundra församlingar i 
den rörelse som han leder. 
Bara två timmar efter min ankomst 
kastade vi oss in i det första väck-

elsemötet i en kyrka där medlem-
marna bjudit med sig vänner som 
ännu inte visste vem Jesus var. Kyrkan 
låg mitt i Hanois ”gamla stan” och var 
väl inte större än ett vanligt svenskt 
vardagsrum...när 150 personer hade 
tryckt sig in i rummet var det mer än 
fullt! Under hela kvällen strömmade 
folk till från gatan, men fick tyvärr bara 
finna sig i att de inte fick plats, och 
gick hem...jag längtar så efter tillfället 
när de troende i Vietnam får tilltalet 
från Gud och börja arrangera öppna 
möten på torg och fotbollsplaner, än 
så länge håller vi bara på och utvecklar 
arbetet….tålamod och uthållighet. 

Atmosfären var fantastisk i mötet och 
jag tror att det till dels berodde på just 
detta att helt nya människor som bara 
gick förbi på Hanois små gator, kunde 
kliva rätt in och höra om Jesus. 
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Rickard på väg in i ett 700 år gammalt buddistk-loster. 

MED  JESUS TILL
 HANOI

Kära medarbetare! Vi hoppas att Din sommar varit god och att 
Du är motiverad för en höst med mycket missionsarbete blands 
världens onådda folk! Rickard Lundgren kom i Juli hem från en 
satsning i NordVietnam.



Det var den här missionsresans stora 
framsteg, för oss i Gå ut mission, för 
våra vietnamesiska syskon, men fram-
för allt för utbredandet av Guds rike i 
Vietnam. Av de 150 som var där var 
nog 100 redan kristna. Men bland de 
övriga 50 så var det 15 personer som 
efter min predikan tog sig fram till mig 
för att de ville få ta emot Jesus som 
sin frälsare! Fem personer kunde 
också efter bönen berätta med stor 
glädje för de andra att de hade blivit 
botade från sjukdomar. 

Samtidigt som vi hade kampanjmöten 
på kvällarna fick jag även privilegiet 
att under tre dagar från tidig morgon 
till sent ut på eftermiddagen hålla en 
ledarträning för 50 ledare ifrån norra 
Vietnam. Flera av dem var äldre kvin-
nor som fått lida mycket under regi-
men hela sitt liv. Under de tre dagarna 
undervisade jag över 25 bibelord som 
talar om vad församlingen är. Det var 
otroligt inspirerande för mig att få höra 
dem sista dagen räkna upp punkterna 
och bibelorden utantill – när kunde 
jag sist återge alla punkterna i ett bi-
belstudium!? De blev så inspirerade 
att starta nya församlingar, och det var 
otroligt vackert att se vad Gud gjorde 
i dem. När de unga personerna efter 
undervisningen gråtande ropade ut sin 
nöd till Gud över landet, gick de äldre 
kvinnliga pastorerna bort till dem och 
bad för dem med kraft och sände ut 
dem för att starta nya församlingar! 
Här i Sverige blir ofta folk lite nervösa

 

när jag försöker inspirera unga män-
niskor att starta nya församlingar. I Vi-
etnam hoppar 70 åringarna jämfota av 
glädje när de unga säger: -Hej då, jag ska 
starta en ny församling här i Hanoi, be 
för mig! Och det behövs ju verkligen 
med Hanois 7 miljoner invånare…

Under andra kvällsmötet som hölls i 
en annan församling, som låg på sjunde 
våningen uppe i ett höghus, satte sig en 
mans vittnesbörd i slutet av mötet sig 
extra gott i mitt minne. Han kom fram 
när människor vittnade om helanden 
och berättade följande: - Jag blev hitb-

juden av min vän som sitter där 
borta…först kändes det här som 
ett konstigt ställe med konstiga 
människor, men när jag hörde 
predika förstod jag att Gud finns 
och att jag behöver bli räddad av 
Jesus…Och nu vill jag bara att ni 
alla ska veta att jag nog blivit he-
lad inne i min själ också, för jag 
känner inte längre någon skuld!

I det sista kvällsmötet var det 
gott och väl 200 personer när-
varande och 15 steg fram till mig 
för att visa att de ville ta emot 
Jesus. Ledaren för arbetet nere 
i Vietnam sa till mig på vägen 
tillbaka till flygplatsen: -Rickard, 
vi ser så sällan grupper av män-
niskor ta emot Jesus så som vi 
har fått se de här tre dagarna. 

Det ger oss en sådan inspiration och 
hopp om att vi om inte så länge ska få 
se visionen uppfyllas med öppna stora 
möten bland Vietnams snart 100 mil-
joner människor! 

Sist jag var ute på en missionsresa var 
i höstas och då blev min hustru Karin 
svårt sjuk i bukspotts-körtelinflamma-
tion. Efter 7 månader på sjukhus, 34 in-
grepp/operationer och över 50 st rönt-
gen, så har hon till familjens stora glädje 
kunnat komma hem i sommar. Men nu 
när jag en kväll kom hem till hotellet 
i Hanoi så fick jag på nytt beskedet att 
Karin förts till intensiven på sjukhuset 

överst: Deltagarna blev mycket inspirerade 

att starta nya församlingar.

under: “Prövningar vi möta som vi ofta ej 

förstå”...äta med pinnar!

" Jag blev hitbjuden av 
min vän som sitter där 

borta...när jag hörde 
predikan förstod jag 
att gud finns och att 
jag behöver bli räddad 

av jesus."

Vietnam

Väckelsemöte i Hanois “gamla stan”
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Stöd missionen! 
PG 13 92 21 - 6, BG 5831-6910, Swish: 123 412 30 89, 
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överst: Lokala teamet i Thailand 

under: Från kampanjen Thailändarna höll 

själva!

för en akut och livshotande blodförgift-
ning! Återigen var jag så långt borta och 
oförmögen att stödja Karin eller barnen. 
Men Herren gav inre frid och ännu en gång 
fick jag precis som i November i Thailand, 
stilla bara förnya min personliga överlå-
telse till Guds verk. Karin togs väl om hand 
av intensivens läkare och tillfrisknade på 
bara något dygn! 

Sedan skedde något som var en mycket 
överrumplande upplevelse för mig. När jag 
under dagarna delade med deltagarna på 
seminariet om att min fru åter insjuknat 
så gick de genast in i en innerlig bön för 
henne. Efter bönestunden kom alla de 
äldre kvinnliga pastorena fram med sina 
portmonäer och ville att jag skulle förm-
edla ett ekonomiskt stöd från dem, till 
vår dotter Hanna! Och det var inte några 
småpengar heller….nästan en hel 

vietnamesisk månadslön! Jag blundade 
och svalde när jag av hela hjärtat tackade 
dem och tänkte innerligt på Jesu ord om 
att ”det är saligare att ge än att få!” Det 
var en profetisk handling dessa kvinnor 
gjorde. För Hanna hade just då lite strul 
med sitt sommarjobb och fick på det här 
viset uppleva Guds fantastiska och su-
veräna sätt att visa Sin omsorg på – från 
dem som i jämförelse med oss nästan inte 
har några pengar alls! Inget är omöjligt för 
Gud. Och de vietnamesiska kristnas öd-
mjukhet och generositet övergår det jag 
tidigare upplvet. 

En fantastisk hälsning från Thailand nåd-
de mig också när jag var i Vietnam. Då 
länderna är i samma tidszon passade jag 
på att ringa det lokala teamet som i no-
vember var med mig och evangeliserade 
åtta skolor i Chiayaphums distrikt, samt 
även hade små kampanjmöten i mindre 
byar. Det visade sig att de var just då i 
full gång och höll en kampanj själva i en 
av distriktets små städer! Inspirerade av 
framgångarna i November hade de nu ar-
rangerat en egen kampanj, och betydligt 
mer människor samlades på dessa möten 
och fick höra om Jesus! De skulle just gå 
igång med sitt andra möte och var lite 
nervösa. Tillsammans bad vi med och för 
varandra över telefonen och höll sedan 
kontakten under dagarna. Tänk vad teknik-
en möjliggör mission! De sände även över 
dessa bilder. Visst är det underbart med 
”ringverkningar på missionens vatten”?! 

Tack för att ni understödjare och förebed-
jare finns med, månad efter månad och 
fyller er otroligt viktiga funktion i givandet 
och i bönerna. Tillsammans får vi uppleva 
seger efter seger!

Din missionär 
Rickard Lundgren

Vietnam

"...och nu vill jag att 
ni ska veta att jag 
blivit helad inne i min 
själ också, för jag 
känner inte längre 

någon skuld. "



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

  DE FÖRTRYCKTAS TÅRAR

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt up-
pdraget?  Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Box 112
641 22 Katrineholm
telefon: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

Ge din gåva via: 

Postgiro 13 92 21-6

Bankgiro 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

SEPTEMBER

4-6 Korskyrkan Östervåla,  
Jonas Andersson

3-6 Församlingsplanteringarnas för-
samlingsläger, - Rickard Lundgren

17-20 ACE Belfast, Evangelisterna

OKTOBER

2-4 Ekumenisk kampanj Kristine-
hamn - Rickard Lundgren

3-4 Missionskyrkan Jonsered - Jonas 
Andersson

8-11 KAMPANJ ASSAM - Anton 
Karlsson

7-14 ISRAEL - Jonas
17-18 Ekumenisk kampanj Älvsbyn - 
Rickard Lundgren

27-31 KAMPANJ BANGLADESH

28-1 KAMPANJ GUINEA - Oury 
Sow & Samuel Yaldia

NOVEMBER

5-8 KAMPANJ ASSAM - Dag Heggset

23-30 THAILAND - Andreas & Lina 
Cucca

24-28 KAMPANJ BANGLADESH

13 Allians Sävsjö - Jonas Andersson

14-15 Nov EFS Töllsjö - Rickard 
Lundgren

KALENDER

Jag såg tårarna hos de förtryckta, och ingen tröstade dem. Från förtryckarnas 
hand utgick våld, och ingen tröstade dem. Pred 4:1

Som beskrivit tidigare i detta brev så är 
världens olika religioner ett förtryck 
och ett gissel över världens folk. Även 
den instutionaliserade och ibland stat-
liga religionen “kristendomen” är det. 
Endast den levande tron på Jesus Kris-
tus som människans personlige Herre 
och Frälsare är verklig frihet och sann 
rättfärdighet för folken.

När man som vi evangelister i Gå ut 
mission har genom åren varit hemb-
juden på te i enkla boningar hos mus-
limska präster i landsby efter landsby. 
Delat deras sorg över fattigdom, sjuk-
dom och död i deras egen närhet. 
Suttit i en thailändsk park och hållit 
armen runt en försupen buddistisk 
familjefar som för hundrade gången 
vill ta sitt liv för att få slut på lidandet, 
återfödelsen. När man 

igen och igen bland dem som söker 
förbön i Indien får möta den tårfyllda 
och desperata blicken hos den unga 
hinduistiska kvinnan som till och med 
gått så långt att hon nu offrar sitt eget 
blod till dödsguden Kali för att kunna 
bli gravid. Livrädd för att hennes äldre 
man när som helst ratar henne för 
någon annan, och hon står där hemlös, 
helt utan försörjning, med bara prosti-
tution som sista utväg. 

När man sett de förtrycktas tårar och 
vet hur obegripbart många dessa män-
niskor är, fylls man med bävan och un-
drar varför ingen tröstar dem? Var är 
alla dem som borde gå till dem? Gå ut 
mission startades i år 2000 på bibelor-
det från Jesaja 58:6. Lossa orättfärdiga 
bojor, lös okets band, släpp de förtry-
ckta fria, bryt sönder 

alla ok...då ska ditt ljus bryta fram som 
morgonrodnaden...och Herrens 
härlighet följa i dina spår.

Den här hösten ska minsann förtry-
ckta släppas fria! Kära läsare av ny-
hetsbrevet, var med och hjälp oss...
Ja, sänd iväg oss för att trösta de för-
tryckta i Assam, Bangladesh, Thailand, 
Guinea och kanske återigen i Vietnam! 
Var övertygad om att Din ekonomiska 
gåva och förböner denna månad blir 
till tröst för de förtryckta. Stort tack 
och Guds välsignelse!

Rickard Lundgren


