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Käre medarbetare!
Rickard reste i oktober på en 
kampanj i Bangladesh. Med 
honom var ett team på 7 personer 
från Salemkyrkan i Vargön, samt 
ytterligare tre personer från EFS 
i Lund. Tillsammans fick de se 
ännu en plats bland de onådda 
folken bli kraftigt berörd av Guds 
kärlek, genom Jesu frälsande verk 
på Golgata.

Efter 38 tim non-stop resa 
kom jag och mitt team till slut 
fram till staden Nozipur i nord 
östra Bangladesh. Vi fick bo 
tillsammans med en del andra 
djur i ett vilda västern liknande 
gästhus från förra seklet. Det 
lokala kampanjteamet mötte oss 
direkt med strålande leenden 
över det positiva bemötandet de 
hade fått i förberedelsearbetet av 
Nozipurs befolkning. Drygt 500 
människor dök upp på vårt första 

möte. Uppskattningsvis tillhörde 
ungefär en tredjedel någon av 
Nozipurs 8 små församlingar. 

Det rådde en glad atmosfär över 
mötet och jag predikade om den 
gode herden Jesus! Över 200 ville 
att Jesus skulle bli deras herde 
genom att omvända sig från sina 
synder och ge sina liv till Jesus! 
Många var män som sökte sig 
fram till scenen, ända borta ifrån 
grindarna till vårt kampanjområde 
sökte de sig fram. Det kändes så 
genuint och vackert. Innerligt bad 
de med mig i en frälsningsbön 
medan hela teamet stod på scenen 
med lyfta händer i förbön för 
dem. I över 20 år har jag haft 
privilegiet att få uppleva på plats 
bland världens onådda folk, hur 
nya områden får intas för Kristi 
kropp…det är vackert så man bara 
gråter. 
När vi hade bett för de sjuka 

DE ONÅDDA TAR EMOT JESUS!
-Vackert så man gråter

kunde ungefär 10 berätta från 
scenen om omedelbara mirakel i 
sina kroppar. En kvinna hade av 
någon orsak förlorat hörseln för 
ett år sedan och nu kunde hon 
höra perfekt. En liten pojke hade 
haltat fram pga ett medfött höftfel 
men kunde nu gå riktigt bra! Gissa 
om man blir tacksam när man ser 
detta ske, till Jesus och Er - kära 
understödjare! 

2500 WATT JESUS - RAKT IN 
I MOSKÉN! 
Andra dagen dök ungefär 1000 
av Nozipurs invånare upp vårt 
möte. Skratten porlade och en 
påtaglig förväntan kändes direkt 
vid mötets start. Anna Svernedal, 
läkare från Vargön predikade 
så det dundrade i staden! 580 
personer bara bröt fram för att 
be med henne i frälsningsbönen! 
Precis när hon var färdig rusade 
två muslimska präster in och 
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ropade att nu fick vi vara tysta 
o respektera den 15 min långa 
muslimska kvällsbönen. De var 
nog lite avundsjuka för moskén 
låg i ingången till kampanjområde, 
dvs bara 70 m från våra 2500 
watts högtalare. Dessa ropade ju 
under 2 tim med öronbedövande 
volym ut varje kväll: ”Jesus är 
Din Herre”, ”Jesus älskar dig”, 
”Din synd är förlåten” osv...inte 
lätt att vara muslim då! Dagen 
efter stämde jag träff med de 
muslimska prästerna i moskén. 
Jag hade köpt dem en teservis 
och förklarade att vi har fått 
försoningens tjänst av Jesus. Att 
få bli vän med dem var riktigt 
vackert. Vi berättade för varandra 
om våra barn och familjer. Resten 
av kampanjkvällarna respekterade 
vi förvisso deras kvällsbön, men 
moskén var faktiskt till slut tom 
på folk, för de var alla istället med 
på vårt möte och övermullan kom 
alltid springandes och gav oss 
klartecken för att dra igång vårt 

möte igen efter bönepausen. Som 
även den blev kortare och kortare. 

Under tredje dagen blev jag och 
Anders Gunnarson från Höganäs 
hembjudna till den muslimske 
hotellägaren vi hyrt in hos. Vi fick 
fika av honom och han berättade 

att det är en sådan 
fridfull stämning 
på hotellet sedan 
vi kommit dit. 
Han ville även 
ha förbön för sitt 
olycksskadade 
knä. Precis då 
kom distriktets 
landshövding på 
besök och även 
han fick vara med 
när vi smorde 
hotellägarens 
panna med olja 
och bad trons bön 
för honom. Efter 
bönen sa han så 
fint och tankvärt: -Jag var med på 
ert möte igår och jag blev så glad 
när jag såg att det var fullt med 
muslimer och hinduer där! 

”Hon ser på kvinnans 
förstörda öga ocH ryter till 
starren: -Hörde inte du vad 

vi sa?!”

På kvällen var 1300 personer 
samlade för att höra om Jesus. 
Det kunde varit fler, men mötet 
blev rejält försenat pga av att 
eleverna i en närliggande högskola 
hade examen och vi fick inte störa 
dem. Pastor Rikard Eugenzon 
från Vargön predikade mäktigt 

om att riva till sig Guds riket med 
kraft. Responsen lät inte vänta 
på sig - 1000 personer klev fram 
till Rikard och bad högljutt med 
i en underbar frälsningsbön som 
varade i flera minuter. Rikard 
ledde dem i bön och lovprisning på 
ett ljuvligt sätt. 

Vid mötets början såg jag en 
mor leda in sin blinda son. Så 

när vi skulle be för sjuka bad jag 
bl.a. tydligt ut från scenen: -I 
Jesu namn bjuder jag den blinda 
pojkens ögon att öppnas i sin mors 
närhet! Vad jag vet blev kanske 
inte just den pojken helad, men 
en annan mamma, med en son i 
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Gå ut mission

Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:

   Gå ut mission generellt
 
   Kampanj med Andreas Cucca i Bangladesh 

   Jag vill bli autogirogivare
     skicka mig info och blankett

sin famn som hade 
igensvullna ögon 
pga. myggbett, blev 
övertygad om att 
detta måste gälla 
min son! När hon 
böjer sig över pojkens 
ansikte klipper 
han med ögonen 
och svullnaden var 
borta. Samtidigt står 
Madelene Torvaldsson 
i teamet och ber för 
en gammal kvinna, 
helt förblindad av 
grå starr, och när 
Madelene får höra vittnesbördet 
gå ut i högtalarna om barnet får 
Madelene nytt mod. Hon ser på 
kvinnans förstörda öga och ryter 
till starren: -Hörde inte du vad vi 
sa?! Starren försvinner då framför 
hennes ögon och kvinnan blir 
ytterligare en av flera som vittnar 
om helande denna kväll. 

Fjärde kvällen var drygt 1800 
människor samlade trots lite 
duggregn. Per Svernedal från 
Vargön predikade härligt om Guds 
rike. 1400 personer strömmade 
fram vid frälsningsinbjudan! 
Alla de bengaliska förebedjarna 
och pastorena blev allt 
eftersom kvällsmötena och 

ledarseminariena pågick under 
veckan så ivriga och laddade att 
det var en ren fröjd att få vara 
med! En av Nozipurs pastorer 
fångade mig i en kram och 
utropade förtjust: -Min granne är 
här i mötet och berättade att han 
blivit helad igår, frälst idag och 
nu vill han bli med i vår lokala 
församling, halleluja! Efter förbön 
för sjuka kom det många liknande 
vittnesbörd om helande som de 
tidigare kvällarna.   
Vilken festkväll det sista mötet 
blev i Nozipur. När vår minibuss 
skulle ta sig in på kampanjområdet 
fick kofångarna på bilen knuffa 
lite på folket för att komma 
fram! Glada och förväntansfulla 
vinkade människor till oss, 

men gömde blygt 
undan ansiktet 
när vi vinkade 
tillbaka. Nästan 
3000 personer är 
samlade och tanken 
började snurra i 
våra huvuden om 
man inte borde 
fortsätta en vecka 
till?! Rikard 
Eugenzon predikade 
som Billy Graham 
skulle ha gjort 
om den förlorade 
sonen. Berättelsen 

griper oss alla så starkt igen. 
Faderns oförtjänta kärlek till 
de förlorade är så uppenbar och 
minst 1100 av Nozipurs invånare 
kommer fram för att ta emot 
Jesus! Efter frälsningsbönen ber 
vi oxå att de ska få ta emot Den 
Helige Ande. Tänk vilken armé av 
frälsningssoldater som får gå hem 
denna kväll! Något mycket vackert 
skedde när vi skulle börja be för 
sjuka. Då räckte en kvinna upp 
handen som hade blivit botad från 
någon form för utväxt i näsan. 
Nu ville hon vittna om detta. 
Först tänkte jag lite nonchalant 
att det undret kanske inte var så 
häpnadsväckande att vi skulle ta 
tid för det. Men sen kom tanken: 
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TACK FÖR DITT STÖD

-Varför inte?! När hon väl hade 
berättat om detta Guds ingripande, 
så slog det oss att eftersom hon nu 
stod där med micken i handen så 
kunde vi be henne att bedja för de 
sjuka. En underbar profetisk bön 
om att Jesus skulle få förvandla 
och förlåta alla människor i 
Nozipur stiger då upp från den 
gamla kvinnan. Tolken bryter 
ihop i tårar och Guds närvaro 

är mycket stark. Med lyft hand 
välsignar till slut kvinnan alla att 
ta emot sitt helande. Och halleluja 
- efter den bönen var det kö av 
människor som ville vittna om 
sitt helande! Speciellt flera små 
barn blev botade denna kväll! 
Det var fantastiskt att inbjuda de 
8 församlingarnas pastorer upp 
på scenen och presentera dem 
för de alla frälsningssökande. 
De lyfte händerna i förbön som 
goda herdar för sina nyblivna får. 
Vackert så man gråter…

Tårarna kommer när orden inte 
räcker till - men tack för alla 
förböner och alla ekonomiska 
gåvor till denna kampanj. 
Seminariena som vi höll på 
dagarna var också utvecklande 
och starka på sitt sätt. Sista dagen 
läste vi för dem ur Malaki bok 
om hur Gud ska vända fädernas 
hjärtan till barnen. För att 
manifestera detta bad de äldre 

bengaliska pastorena för de yngre 
och tvärtom. Lagom utslitna och 
väldigt tacksamma fick vi efter 
detta vända tillbaka hemåt. För det 
finns ju några länder uppe i norr 
mellan Nordsjön och Ryssland 
som också väntar på frälsning o 
helande! 

Teamet bestod av: Anders 
Gunnarsson, Madelene 
Thorvaldsson, Pelle och Anna 
Svernedal, Johan Lundgren, 
Rikard och Åsa Eugenzon, Ruth 
Wilkins, Svante och Cornelia 
Nilsson 

Nu ligger fortfarande några 
utmaningar ekonomiskt framför 
oss i de två kampanjer vi har i 
december – Burkina Faso och 
Bangladesh. Och vi vädjar till ditt 
stöd för dettas vackra uppdrag.

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

Box 112
641 22 Katrineholm

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

info@gautmission.org
www.gautmission.org

BANKKONTON
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Bankgiro 5831-6910

Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764

NOVEMBER
24-26 Kampanj Norrköpings 
Församlingsplantering
Andreas Cucca

DECEMBER
9 iGod, Aligsås Missionskyrka
Rickard Lundgren

6-10 Kampanj i BANGLADESH
Andreas Cucca med team

11 Vidablickskyrkan, Norrköping
Rickard Lundgren

14-18 Kampanj Burkina Faso
Johnny och Miriam Pettersen 

JANUARI
6 Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

13-15 ”Kick off” för Gå ut missions 
evangelister

25-26 Ralingsås Team med Uppdrag
Jonas Andersson

27-29 Salemkirken, Kristianstad, Norge
Rickard Lundgren

FEBRUARI
8-9 Våga Tro, Karlskoga
Jonas Andersson

12-13 Kornhill, Johanneskyrkan Halmstad
Rickard Lundgren

17-19 Vågsbydg Misjonskirke, Norge
Rickard Lundgren

18-19 Ballymoney, Nordirland
Jonas Andersson

23-26 Kampanj Finland Borgå
Jonas Andersson

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt uppdraget?
Maila eller ring för mer information

Här ber de äldre pastorerna för de yngre


