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Jag vet inte vad hon heter, inte heller 
hur gammal hon är. När hon får 
syn på oss där vi sitter och dricker 
vårt middagste lyfter hon händerna 
mot himlen och brister ut i ett 
högljutt ”Halleluja”! Hennes ögon 
strålar av glädje. Igår fick hon höra, 
antagligen för första gången, om att 
Gud har tagit mänsklig gestalt och, 
precis som vi, vandrat på denna 
jord. Kanske var det första gången 
hon fick höra hans namn.  Säkert 
tändes ett hopp inom henne när hon 
fick reda på att denne Jesus som 
den förste någonsin hade besegrat 
döden och att han lever än idag 
och är överallt närvarande. Även 
här i en avlägsen by i sydvästra 
Bangladesh, 150 km öster om 
miljonstaden Calcutta, även här är 
Jesus. Predikanten ropar ut ”Jesus 

Kära vänner! Tio personer från Agapekyrkan i 
Eskilstuna och Ryttargårdskyrkan i Linköping reste 
innan påsk med Rickard Lundgren till Bangladesh för 
att förkunna Jesus i en liten landsby vid namn Dhandia. Byn hade bara ca 1000 invånare och en 
liten katolsk kyrka. Men Dhandia fick uppleva att nästan 3000 personer tog emot Jesus som 
sin frälsare! En av medresenärena, Tim Tödt arbetar normalt sett som hjärtläkare med just 
”ballongutvidgning” av blodkärl på Universitetssjukhuset i Linköping.  Denna vecka var det andra 
typer av operationer! Dhandia fick en andlig ballongutvidgning. Här beskriver Tim med egna ord 
sin upplevelse.

dog för Dig, Jesus älskar Dig!” 
Vid de orden händer något inom 
henne som hon själv inte förstår 
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och när mannen på scenen ropar 
på bengaliska ”Kom till Jesus, ge 
Ditt liv till Jesus” så gör hon som 
hundratals andra som är samlade 
på kampanjplatsen. Hon lyfter 
sina händer och bokstavligen rusar 
fram till scenen för hon känner 
inom sig att denne Jesus är på 
riktigt och honom vill hon följa. 
Om undret händer då när hon 
bjuder in Jesus i sitt liv eller om 
det sker något senare i samband 
med bönen för de sjuka det vet jag 
inte. Men hon som var stum från 
födseln kan nu plötsligt tala och 
de första orden hon ropar ut är 
”Halleluja” och ”Jesus”.

På samma möte lyfter en desperat 

Anton möter kvinnan som med ett strålande leende inte kan sluta 
ropa halleluja!

Gabriel Blad ”dansar” med pojken!
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mamma upp sin son på scenen. 
Hon fullkomligt kräver att de som 
så högljutt ropar ut att Jesus kan 
bota sjukdomar ska be för hennes 
pojke som är lam sedan födseln. 
Tre kvällar har hon kommit med 
sin femårige son. Flera har bett 
för honom. Inget har hänt. Men 
hon ger inte upp. Än en gång ropar 
hon om hjälp för sin son. Och 
plötsligt händer det; miraklet. Den 
lille pojken som aldrig kunnat ta 
ett enda steg kravlar sig upp och 
börjar lite småstapplande att röra 
sig på scenen. Vi tar tag i hans 
händer, alla vill vi röra honom, 
känna den lille i vår famn och få ta 
del i hans glädje. När lovsången tar 

fart ordentligt så dansar vi hand 
i hand på scenen. Hela folkhavet 
gungar med i vår takt, glädjen är 
stor. Festen har börjat!

Att få stå där på en skranglig scen 
långt ute i ingenstans och få ropa 
ut evangeliet om Jesus, att få se 
hundratals människor kväll efter 
kväll bokstavligt talat rycka åt 
sig Guds rike med våld, att få se 
korgar fyllas med ”decision cards”, 
lappar med namn och adresser, 
lappar som säger, ja, jag menar 
allvar, jag vill lära känna Jesus, 
att tillsammans med sina syskon 
från Linköping svettas sida vid 

av Tim Tödt    

Tim Tödt i Bangladesh

Man som inte kunnat gå vittnar om helande

sida i den 35 gradiga värmen 
och välsigna dessa människor i 
Faderns, Sonens och den Helige 
Andes namn, att få lyfta sin blick 
under den fullkomligt kaotiska 
förbönen och se sin egen son 
be för dessa bengaler med en 
intensitet som jag inte kommer 
i närheten av, då känner jag, det 
blir inte mycket bättre än så här, 
detta är livet! 

När slutet av kampanjen närmar 
sig så är vi många som längtar 
hem. Tillbaka till ”civilisationen”, 
ordning och reda och något annat 
att äta än kyckling och ris. Men på 
vägen till flygplatsen i Dhaka så 
händer något inom mig. Jag får en 
stor lust att komma hit igen. Och 
jag ber Gud, låt mig få åka ut igen. 
Snart.
När vi stiger av tåget i Linköping 
är friden jag känner inom mig 
större än på flera år. Även min 
familj märker att något har hänt 
med mig. Och det har det. Jag har 
fått vara med att föra hundratals 
människor till Jesus. Jag har 
fått se människor rycka till sig 
Gudsriket med våld. Jag har fått 
vara med Jesus på den plats där 
han trivs bäst – bland de som 
aldrig tidigare har hört talas om 
Honom. 

Till Dig som inte har åkt ut på 
den här typen av missionsresa. 
Dröj inte. Stanna inte hemma. 
Bli involverad, ta med Dig några 
syskon och gå ut!

Fredrik Lignell tränar lärjungar
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PS! För någon vecka fick vi veta att hundratals 
människor fortsatte att, gående till fots, komma 
till Dhandia i 5 dagar efter kampanjen! De hade 
hört att Jesus botar sjuka i byn. Den 
katolska prästen hade på påskdagens 
gudstjänst nästan 500 besökare! Det brukar vara 
120 säger han. Våra kontaktpersoner genomför nu 
uppföljningen och tror att det kommer att startas 4 
nya församlingar i lilla Dhandia! DS.

   

Under kampanjen fyllde 2850 människor i uppföljningskort, att de tagit 
emot Jesus som sin frälsare

Anton Karlsson predikade utifrån texten om Lasarus och bjöd Dhandias invånvare att komma till Jesus. 

Vill Du stödja 
missionen genom 
att ge en gåva?

Sätt in Din gåva till: 
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!



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: 405529-288764

MAJ
22 Elimförsamlingen Askeby, Örtomt
- Rickard Lundgren 

27 Ungdomsmöte pingstkyrkan 
Katrineholm
- Jonas Andersson

27 Grindtorpskyrkan, Täby
Rode Möller

27-29 Church of God, Ballymoney
- Rickard Lundgren

JUNI
9 ACE London
- Rickard Lundgren

10-13 Förnyelsekonferensen
”Liv og Vekst” Nordnorge
- Rickard Lundgren

25 Ralingsås Midsommarkonferens
- Rode Möller

SEPTEMBER
2-4 Församlingsläger

9-11 Living Hope, Söderköping
Rickard Lundgren

22-25 ACE, Belfast Nordirland

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Detta nyhetsbrev är 
sponsrat och skapat av:

.se

TACK FÖR DITT STÖD

31 maj- 4 juni är det dags 
för ny kampanj i Bangladesh. 
Denna gång är det staden 
Fulbari gate, söder i landet, 
som blir föremålet för Guds 
nåd och kraft. Området är 99 % 
muslimskt, och mycket fattigt på 
materiella saker, men vi gläder 
oss stort över att vi får visa 
vägen till en som kan göra livet 
överväldigande rikt!

Med på resan finns även Svein 
Egil Fikstvedt, pastor i Froland 
missionsförsamling och Johnny 
Omdal, från vår hemförsamling 
i Hauge i Dalane. Tillsammans 
ska vi proklamera de goda 
nyheterna om Den Ende som har 
auktoritet att skriva in namnen i 
Livets bok.

Ditt stöd gör det möjligt 
att plundra helvetet och 
befolka himlen med 
färgrika bengaler! 

När vi alla möts 
i himlen en dag, 
kommer dessa själva 
kunna uttrycka sin 
tacksamhet för dina 
böner och ekonomiskt 
bidrag som gav dem 
evangelium! Men nu 
får vi, på deras vägnar, 
säga hjärtligt tack!

Bästa hälsningar 
Miriam och Johnny 
Pettersen. 

Gå ut missions 
missionärer

FRÅN FATTIG TILL RIK!

Miriam och Johnny Pettersen


