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Kära medarbetare!
I det västafrikanska, 
muslimska landet Guinea 
håller Gå ut mission nu 
kampanj efter kampanj...
En av landets städer 
heter Faranah och där 
finns det många häxor 
som sysslar med vodoo 
och magi. För två år 
sedan vann till och 
med Faranahs häxor 
de västafrikanska 
mästerskapen i 
häxkonst! 

Gläd dig nu med oss över 
följande rapport från 
evangelisterna Rode 
Möller och Madelén 
Wahlstedt, som kommit 
hem från en härlig 
oktober kampanj bland 
häxor och muslimska 
präster i Faranah.

Ytterligare ett kapitel med samma 
touch som Apostlagärningarna 
har skrivits i Faranah. Häxor blir 
frälsta och kastar bokstavligen ut 
ormen ur hemmet tillsammans 
med feticher och dylikt och 
istället kommer Jesus in med allt 
vad det innebär! 

På det första mötet kom lite 
över 300 personer, men 37 
av dem var mullor(mulimska 
präster) som närvarade vid första 
kampanjmötet i ren nyfikenhet 
på vad som skulle hända. En 
mulla som dock inte var där, 
kom ändå inte undan budskapet 
där han satt kvar på sitt kontor. 
Budskapet hördes in på kontoret 
tack vare högtalarsystemet och 
imamen berördes i sitt inre och 
förmådde inte att gå till moskén 
och be dagen efter. Han sa till 
sin fru att hon skulle meddela att 
han var sjuk! Gud verkar så långt 

Muslimska präster och soldater i Faranah sökte frälsning hos Jesus Kristus för sina liv!

JESUS VS. HÄXOR & ORMAR!

Madelén Wahlstedt och Rode 
Möller kämpade tappert för 
evangeliets spridning i Faranah. 
Här får de sig en enkel kvällsmat 
under oktober kampanjen i en av 
Faranahs små gatukök
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mer än vad vi kan se, tänka eller 
räkna ut!

Då ryket om att människor blir 
helade gick på stan, letade sig en 
ung kvinna till den Lutheranska 
kyrkan där vi hade inspirerande 
ledarseminarier under dagarna.
Hon ville finna en lösning för sina 
problem. Kvinnan såg betryckt 
och orolig ut och jag bara visste 
att Gud ville möta med henne. 
Jag bad för henne och talade ut 
de ord som jag upplever Gud 
säger till henne. Hon stod kvar 
ganska oberörd och bara tackade 
för förbönen. Själv fick jag en inre 
brottningskamp om att jag alltid 
ska snacka en massa och tro att jag 
hör Gud tala till människor. 

Men jag bad ändå en kort bön, att 
om det var något så låt henne ta 
tag i sin situation annars släppa 
det.  Jag var ju där och försökte 
i alla fall göra något i Faranah, 
tänkte jag! På kvällsmötet kom 
samma kvinna små-skuttandes 
upp på scenen till oss, eller var det 

samma? Jo, det 
var det, men det 
var inte alls med 
en betryckt och 
orolig atmosfär 
utan snarare 
glädje, frid och 
harmoni. -Jag 
har nu gjort det, 
slängt ut ormen, 
fetischerna och 
alla häxsaker i 
floden och bett 
till Jesus, ropar 
hon! Det visade 
sig att hennes 
kille hade dött och 
han var en av de 
ledande häxorna 
i staden och hon 
hade blivit lämnad 
ensam kvar med 

ormen som var 
hans hjälpreda i häxkonsten och 
all annan bråte. Men Jesus fick 
ta över och förvandla henne. 
Halleluja!

En ung tjej som 
var förlamad 
från höften 
och neråt kom 
kväll efter kväll 
och önskade 
förbön. Hon 
kom även till 
ledarseminariet. 
Då hon inte 
kunde gå blev 
hon buren fram 
och tillbaka 
mellan de olika  
platserna och 
jag såg att hon 
fick betala den 
pojke som burit 
henne. Hur hon 
fick pengar till 
det och hur hon 
överhuvudtaget 
klarar sig var för 
mig en gåta och 

nöden för henne bara växte i mitt 
inre. 

När jag samtalade med henne den 
sista kvällen hade hon inte blivit 
helt helad men hon hade tagit 
emot Jesus i sitt hjärta och hon sa 
att hon aldrig tidigare i sitt liv känt 
sina ben, men sedan vi börjat be 
några dagar tidigare hade det varit 
en värme och kraft på insidan i 
hennes kropp. Jag vet inte vad som 
kommer hända henne men min 
bön tillsammans med er som läser 
är att hon ska få bli totalt helad. 
Vad jag vet är i alla fall att Gud är 
levande och verksam genom sin 
Ande och kraften ifrån Jesus kors, 
den kraft som besegrade djävulen 
en gång för alla fick bryta fram i 
Faranah! 

Jag skulle kunna hålla på 
länge och vittna men två korta 
vittnesbörd till om förvandlad liv 
som avslutning; En kvinna som 
inte hade gått till sina släktingar 
på flera år på grund av smärta i 

Häxans ormar och fetischer byttes ut mot Jesus

Strålande glad besökte hon släkten
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Din missionär
Rode Möller

benet berättade i mötet med 
stålande ögon om hur Jesus 
helat henne kvällen innan och att 
hon idag varit och hälsat på sina 
släktingar. En annan man vittnar 
om hur han varit besatt av flera 
demoner men hur de; en efter en 
har lämnat honom under veckan 

och att han nu är en fri man 
med Jesus på insidan!
Det är med stor glädje som 
vi nu också får ta emot 
rapporter från pastorena i 
Faranah om hur samtliga 
församlingar i staden har 
vuxit efter kampanjen! 

Det är detta du som understödjare 
och förebedjare är med och stödjer! 
Människors befrielse, helande och 
upprättelse. 

Gud välsigne dig och tack för ditt 
stöd! 

Faranahs pastorer har efter kampanjen meddelat med glädje att alla kyrkor vuxit!

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

NOVEMBER
31(okt)-2 Evangelistträff Orsa

7-14 Kampanj i GUINEA
Jonas Andersson

9-13 Kampanj Misjonskirken Arendal, 
Norge
Rickard Lundgren

19 Generation Hope, Borås
Andreas Cucca

24-26 Kampanj med Församlingsplanteringen 
i Norrköping
Andreas Cucca

27 Pingstkyrkan Nässjö
Jonas Andersson

DECEMBER
9 iGod, Alingsås Missionskyrka
Rickard Lundgren

6-10 Kampanj i BANGLADESH
Andreas Cucca

11 Vidablickskyrkan, Norrköping
Rickard Lundgren

JANUARI
6  Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

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

27-29 Salemkirken, Kristiansand, Norge
Rickard Lundgren

25-26 Ralingsås Team med uppdrag
Jonas Andersson

KALENDER

 

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

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

TACK FÖR DITT STÖD

“Men när den Helige Ande kom-
mer över er, skall ni få kraft 
och bli mina vittnen i Jerusa-
lem och i hela judeen och Sa-
marien och ända till jordens 
yttersta gräns.”
Apg. 1:8
Dessa underbara ord av Jesus, med 
löftet om kraft att kunna vara ett 
vittne citeras ibland felaktigt. Flera 
gånger har jag hört talare trycka på 
hur viktigt det är att först bli färdig 
i ditt Jerusalem innan du kan gå till 
Judeen och så vidare. Sist ska man 
liksom när man är färdig med allt 
annat få ta sig till jordens yttersta 
gränser. Tack Gode Gud för att stort 
sett alla evangelister är olydiga mot 
sådana påhitt, annars skulle de ytter-
sta gränserna aldrig få ta emot Jesus. 
I den grekiska grundtexten står det 
faktiskt i det här sammanhanget det 
lilla grekiska ordet: te, efter varje 
plats som Jesus nämner. Det betyder 
“både och”. Där har du missionens 

underbara hjärta! Samtidigt som vi 
evangeliserar hemma i Sverige så gör 
vi det både och bland jordens yttersta 
gränser och bland dem som aldrig 
har hört. Vi gör det både och i Asien 
och Afrika. För det är faktiskt att vara 
lydig mot Jesu egna ord, det!

Samtidigt...som du läser dessa 
rader är jag själv i Bangladesh 
och håller kampanj tillsammans 
med kära vänner från Salemkyrkan 
i Vargön. Stort tack till alla er som 
efter förra månadens hälsning var 
med och bad och gav för att denna 
satsningen skulle vara möjlig.Tack 
och lov! 

Samtidigt... reser nu om bara en 
vecka; Jonas Andersson och Anton 
Karlsson tillsammans med några av 
våra pionjärelever samt medlemmar 
från Arboga pingstförsamling till 
staden Macenta i sydöstra Guinea 
för att hålla en ny kampanj.  Så här 
långt österut har vi ännu inte hållit 
kampanjer i Guinea, men vi räknar 

Mina vittnen SaMtiDiGt...

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

med Guds genombrottskraft överallt! 

Samtidigt...har Johnny och Miriam 
Pettersen just rest ned till Sri Lanka 
för att tillsammans med organisationen 
Svensk Pionjärmission hålla en kam-
panj uppe i bergen i staden Balangoda! 

En förnuftig fråga kan ju då vara i den 
här situationen: -Hur ska vi ha råd med 
allt det här SAMTIDIGT!? 
-Jo, vi har faktiskt blivit lovade kraft av 
den Helige Ande till att klara av både 
och - samtidigt! Och OM du som un-
derstödjare och förebedjare kan tänka 
dig att samtidigt som du har ett ansvar 
och olika viktiga uppgifter i din lokala 
hemförsamling, också är med; både 
och genom dina gåvor och förböner till 
missionen under oktober månad... så  
når vi SAMTIDIGT ut med Jesu kärlek 
till tre olika delar av jordens yttersta 
gränser. Visst är Herren smart?! 
Allt gott önskar jag dig!


