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...så att mitt hus blir fullt!

Kära understödjare. Tack för att du
står med oss för att ta evangeliet till
några av de mest onådda länderna och
folkgrupperna i världen. Ta del av Jonas
Andersson spännande rapport om vad
Gud gjorde på Gå ut missions andra
kampanj i det onådda Guinea.

JESUS I KUSTSTADEN KAMSAR

DEMONERNA FLYR
FOLKET JUBLAR

I slutet av oktober reste jag själv ner

på olika områden. En annan underbar

sedan kom det vansinniga regnet. Det

till Guinea för att en andra gång hålla

sak som hände var att när jag bad för

stormade och piskade ner och endast ett

kampanj i detta muslimska land som

en av dem kände jag att jag skulle börja

70-tal personer stannade kvar inklämda

helt styrs av en militärjunta. Trots de

tala i tungor. Medan jag ber hör jag hur

under ett temporärt skydd som sattes

oroligheter som ägt rum i landet bara

tungomålet förändras och jag börjar

upp för dagen för den starka solens skull.

några veckor innan kampanjen backade vi

betjäna mannen på hans eget stamspråk!

Själv stod jag kvar ute i lervällingen med

inte på att genomföra kampanjen, i tro till

Gråtande och skakande under Guds kraft

mina tolkar medan vattnet fullständigt

Gud fortsatte vi istället förberedelserna.

prisade han Jesus. Vilken underbar Gud

sköljde och forsade över oss. Med jämna

Med en vecka kvar fick vi slutgiltigt

vi tjänar som vet precis hur Han ska

mellanrum fick vi förflytta oss i sidled för

besked från inrikesministern att vi hade

kommunicera och nå in till sina barn.

att inte helt fastna i gyttjan då vi sakta

hans fulla välsignelse att genomföra våra

Seminarierna fortsatte under dagarna och

men säkert sjönk ner mer och mer allt

möten – tack Jesus!

var oerhört uppskattade. All undervisning

eftersom regnet fortsatte vräka ner. Att

har spelats in och kopieras nu för

vara genomblöt fick för mig en helt ny

distribuering över hela Guinea.

innebörd efter den kvällen.

Kamsar, Guinea. Det var ingen jätteskara

Första kampanjmötet började med att

Tillsammans med mina underbara

men de som var där tog emot från Gud.

ljudanläggningen gick sönder så jag gick

medarbetare genomförde vi mötet och

Genom Guds nåd fick jag tala profetiskt

ned från plattformen och predikade

Gud lät oss få en skörd trots regnkaoset.

in i deras liv och flera pastorer vittnade

framför folket utan mikrofon. Närmare

15 personer sökte frälsning, varav

om hur undervisningen satte dem fria

200 var samlade när vi startade. Men

sex stycken från två mycket onådda

Första dagen började med seminarier
för ledare och pastorer i regionen runt

KAMPANJ I GUINEA
folkgrupper. Åtminstone fyra av dem var
från Fulbe (Fula-folket!). Fyra personer
kunde vittna om helande, en av dem hade
haft långvarig smärta i bröstet och en
annan var halvsidesförlamad, men nu
hade Jesus helat dem!
Inför de kommande dagarna var jag
väldigt spänd över hur vädret skulle bli på
kvällsmötena. Tack kära förebedjare och
tack Jesus för att vi slapp regnet resten
av veckan. Kväll efter kväll mötte folk
upp och varje kväll sökte människor sig
fram för att be med i frälsningsbönen.
Och till vår stora glädje och tacksamhet
var det varje kväll människor från några

Mannen blev helad i sitt öra och i sin mage

av de mest slutna muslimska grupperna
som gav sina liv till Jesus! Herren mötte

alla de i Kapernaum att Jesus är Gud

den Guineanska glädjedansen tog vid! Då

med dem och botade alla slags sjukdomar

genom att förlåta synder. Beviset var att

jag ändå hade några dagar till i landet tog

och krämpor. En kvinna som haft

mannen gick. Det här grep muslimernas

jag då chansen att pålysa att endagsmöten

ryggsmärtor i 16 år vittnade om att hon

hjärtan här i Kamsar... Jesus är Gud! 200

skulle fortsätta på olika platser i staden.

blivit helt bra efter förbönen. En ung

sökte frälsning denna kväll - Halleluja!

man hade haft konstant huvudvärk i ett

Många besatta människor manifesterade

år, men Jesus gjorde honom helt fri. En

demoner under mötet och det tog nästan

annan man vittnade om hur han hade

överhanden i slutet av kvällen. En ung

fått tillbaka full rörlighet utan smärta i

kvinna gav sitt ruggiga vittnesbörd,

sin vänstra arm, två blinda, flera lama,

som i och för sig inte är en ovanlig

massor av käppar, magar, knän och ja

erfarenhet för oss som varit några gånger

bara Herren vet allt som hänt! Det blev

i Västafrika… Hon berättade om hur hon

verkligen genombrott i vår kampanj i

och en vän för något år sedan hade gått

Kamsar.

tillsammans med en annan vän nere vid

Det första av våra spontanmöten blev

Men nu stod hon på scenen
och strålade av lycka och
ropade ”Jesus har befriat
mig från den onde.”

kusten. Plötsligt fick de se en stor orm

succé då nästan 400 människor samlades

Den fjärde kvällen predikade jag om den

ringla ut på vägen. När deras blickar möts

kring mig på fiskemarknaden! Det stank

lame mannen som blev buren till Jesus

så förvandlas ormen till en man som går

som bara den och jag stod på toppen av

av fyra män. Jesus visade honom och

fram till henne och vill ge henne pengar

en sophög och predikade för alla som

och sedan en ring. Sedan hon tog emot

var inom hörhåll på marknaden. Många,

gåvorna har hon varit besatt av ormen,

många ville bli frälsta mitt emellan

som visade sig vara en demonfurste, och

fiskinköp och taxifärder. När vi bad för de

känt dess närvaro i sitt liv. Men nu stod

sjuka var Guds Ande starkt närvarande

hon på scenen och strålade av lycka och

och nästan alla vi lade händerna på

ropade: -”Jesus har befriat mig från den

blev helade! Till slut fick vi efter många

onde!” Hon sken som en sol och följande

timmar avsluta mötet då det var en

kväll var hon först att ge respons vid

konstant tillströmning av fler och fler

frälsningsinbjudan. Kväll efter kväll var

människor.

det många som vittnade om befrielse från
ondskans makter. Jesus är Konungars

Sista spontanmötet skedde med

Konung och Herrars Herre!

megafon i ett bostadsområde i närheten.
Moskén låg bara kanske 200 meter bort.

Kvinnan jublar efter befrielsen från demonen!

När vi avslutade sista mötet på

Det dröjde inte länge förrän en skara

kampanjplatsen var det fest! Gamla

människor hade samlats och trots den

gubbar som kom krokryggade med sina

extrema värmen denna dag stod folket

käppar hoppade nu runt som kalvar och

tåligt och lyssnade till de goda nyheterna

ropade av lycka! Folket skrek av glädje och

om Jesus som världens Frälsare! Uppemot

KAMPANJ I GUINEA
100 personer ville ta emot Jesus som

uppföljningskort fylldes i av människor

Varje dag söker sig nya människor till de

Herre och också nu bad vi för sjuka till

som gensvarade till frälsning. Flera av de

olika kyrkorna med frågor om Jesus, att

helande i timtal! Vilken nåd, vilken kärlek

få församlingarna i Kamsar har fått flera

leva som kristen och vädjan om förbön.

som Fadern visade sina nyfunna barn.

nya medlemmar. Den mest aktiva och

Och redan planeras för start av fler

Mycket glädje och fascination.

drivande församlingen under kampanjen

församlingar. Tack för att du vill förvandla

hade tidigare ca 150 medlemmar. Idag

Guinea tillsammans med oss.

Så här efter hemkomst jublar vi

rapporterar pastorn att de har fler än 500

fortfarande när vi hör rapporter från

personer på söndagsmötena och måste

Kamsar om den tillväxt för Guds rike

köra dubbla gudstjänster samt att de

som kommit efter kampanjen. Över 600

planerar att slå ut en vägg för att bygga ut!

Internationell Direktor
Jonas Andersson

Vi vill tacka alla våra kära läsare och förebedjare samt understödjare för år 2009
Vi önskar Er alla en Välsignad Jul & ett riktigt Gott Nytt År!

Ty Guds nåd har
uppenbarats till frälsning för
alla människor.
Tit 2:11

Vill Du stödja
missionen genom
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till:
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro 5831-6910
Märk med ”missionsgåva”.

Tack ska du ha!

På bild: Kontaktuppgifter fylls i på ett uppföljningskort under kampanj

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

TACK FÖR DITT STÖD

TRÄD
SOM
BÄR
FRUKT

kommer till

med hela Gå ut mission, av hela hjärtat, få

tro på Jesus,

säga ett jättetack för allt det som Du har

blir frälsta

varit med och åstadkommit genom Dina

och tränas till

förböner och ekonomiska understöd! Det

att bli Hans

sista halvåret har varit något av den bästa

lärjungar. Alla

tiden som Gå ut mission har haft under

vittnesbörden

sina 9 år! Ett Guds verk är det.

om förvandlade
människoliv

Kära medarbetare! Kom ihåg, i jul

Gud sade: ”Jorden skall frambringa

får oss att känna att det är värt all smärta

kommersen, att till skillnad från

grönska och fröbärande örter. Fruktträd,

och kamp. Genom evangelistnätverket

spikmattor och radiostyrda bilar

som efter sina slag bär frukt med frö i

”ACE”, som Gå ut mission är med och

har mission bland de onådda ett

sig, skall växa upp på jorden.” Och det

spelar en väsentlig roll i, får vi verkligen

evighetsvärde! Om några veckor reser

skedde så. 1 Mos. 1:11

se hur fröna bär frukt efter sina slag! Ett

jag till Kongo för att förbereda en stor

30-tal evangelister står nu tillsammans i

kampanj tillsammans med Svenska

Det är fantastiskt att tillsammans med

detta strategiska kampanjarbete. Sedan

Missionskyrkan i staden Kimpese. Där

Er understödjare och förebedjare få

2002 har ACE hållit 130 kampanjer i

finns en hel del muslimer och kyrkorna

vara med och bryta ny mark i Sverige.

9 nationer där 365 361 människor har

vill nå dem med en stor kampanj! Låt oss

Vi får tillsammans plantera frön som

registrerats med namn och adress som

tillsammans be om ännu mera frukt år

växer upp och blir nya församlingar.

frälsningssökande! 1278 nya församlingar

2010 och att Herren förnyar sitt verk i

Genom oförtrutet arbete i Katrineholm,

har startas som en följd av dessa

denna tid!

Eskilstuna, Söderköping, Linköping och

kampanjer och flera hundra etablerade

nu även i Skövde, får vi i Gå ut mission

församlingar har fördubblats! När jag ser

se hur nya församlingar växer fram ur

mig om och tänker på allt det Gud har

”jorden” som vackra fruktträd. Människor

gjort genom 2009 måste jag tillsammans

Box 112
641 22 Katrineholm

28 - 30 Nyårsfestival, Karlshamn
- Andreas Cucca

31 Salemförsamlingen, Rystad
- Rickard Lundgren

JANUARI

31 Möten i Finland
- Jonas Andersson

10 Bönens hus, Skövde
- Andreas Cucca

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

16-17 Missionshelg, Oskarshamn
- Jonas Andersson
& Rickard Lundgren

info@gautmission.org
www.gautmission.org

17 Församlingen Brofästet,
Färjestaden
- Jonas Andersson
& Rickard Lundgren

BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910
Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764

Föreståndare Gå ut mission
Rickard Lundgren

24 Bönens hus, Skövde
- Andreas Cucca
28-30 Konferens ”Löftet om liv”
Borgå, Finland
- Jonas Andersson

FEBRUARI
11-15 Kampanjförberedelse, Kongo
- Rickard Lundgren
19-21 Kampanj i Agape Eskilstuna
- Jonas Andersson
28 Gudstjänst Ekängen, Linköping
- Rickard Lundgren
MARS

KALENDER
5 – 6 ungdomsmöten Passion,
Nässjö
- Jonas Andersson
12-14 Kampanj i Salemkyrkan,
Kristiansand, Norge
- Rickard Lundgren
15 – 21 KAMPANJ Bangladesh
- Jonas Andersson
26 ÅRSMÖTE för GUM!

4 ACE möte London
- Rickard Lundgren

26-28 Möteshelg i Nässjö
Missionsförsamling
- Rickard Lundgren
& Jonas Andersson

5 EFS Uppsala
- Rickard Lundgren

28 Möte Lifechurch, Söderköping
- Jonas Andersson

