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Ormens huvud är krossat!

Ormen fick inte komma upp på scenen, 
knappt ens på första trappsteget!

Kära vän! Det är vår i luften, både 
i Norden och på missionsfälten, 
andligt sett! Första veckan i februari 
var Anton Karlsson tillsammans 
med Richard Gunning från Reach 
the Unreached från Belfast. De höll 
en kampanj tillsammans i Burkina 
Faso i Västafrika. Här följer Antons 
rapport: 

Mitt under predikan ser vi från 
kampanjscenen hur en orm försöker ta 
sig upp till oss på scenen! Eller, nåja, den 
kröp upp på första trappsteget. Men den 
blev omedelbart dödad av människorna 
som stod i närheten och kastade stenar 
på den. Det var för mig en bra bild på 
vad kampanjen i Sindou fick uträtta; den 
ondes planer gick om intet.! Han fick inte 
komma upp på scenen, knappt ens på 
första trappsteget! 

Låt mig igen få säga att Jesus har vunnit 
seger på korset! Gud sa till ormen, den 

onde, i lustgården: ”Han skall 
krossa ditt huvud och du skall 
hugga honom i hälen.” Med 
krossat huvud är det inte 
mycket man kan göra och kampanjen vi 
hade i Burkina Faso är ett bra exempel på 
att det inte finns så mycket den onde kan 
göra och sätta emot när Jesus är i farten. 
För Jesus har krossat ormens huvud och 
triumferar över ondskan! 

Natten till den 5:e februari landade jag 
i Ouagadougou som är huvudstaden i 
Burkina Faso. Att andas den afrikanska 
luften igen väckte äventyrslusten i mig, 
vilken dämpades en aning av nästa dags 
bilresa på 7 timmar. Burkina Faso betyder 
”hederliga människors land” och det slog 
mig att landets invånare var väldigt trevliga, 
hjälpsamma och till synes hederliga. Men 
även den trevligaste och hjälpsammaste 
människa i världen är inte fläckfri utan 
behöver Jesus. Därför begav vi oss till den 
lilla staden Sindou för att berätta för dess 

invånare att det hos Jesus finns nåd för 
den som ”sin do” (synd gör, på engelska). 
Sindou ligger i Burkina Fasos mer bördiga 
delar, väldigt nära Elfenbenskusten och av 
befolkning är 98 % muslimer. 

Härliga kvällsmöten
Kvällsmötena flöt på bra. De lokala 
medarbetarna gjorde ett fantastisk bra 
jobb. Alla visste precis vad de skulle göra 
och de hade en uppriktig längtan efter 
att Jesus skulle få gripa tag i och rädda 
deras landsfränder. Lovsångsteamet var 
fenomenalt! Deras sånger utstrålade Jesus 
och det berörde åhörarna. En del vittnade 
om att de blivit helade i sina kroppar (60 
helanden dokumenterades under veckan!). 
Många, många, många blev befriade från 
demoner! Jag och Richard predikade 
varannan gång och människor kom till tro 
varje kväll. Totalt samlades 
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det in drygt 700 uppföljningskort under 
veckan. Dessa tar nu de tre lokala 
kyrkorna i staden hand om och följer upp 
var och en. Pastorerna var överlyckliga 
och berättade att det gjorts många försök 
att nå människorna i Sindou, men att det 
inte märkts mycket skillnad. Men i slutet 
av kampanjen visste de inte hur de skulle 
uttrycka sin tacksamhet till Gud över 
vad Han hade gjort under veckan. De 
var övertygade om att genombrottet nu 
hade kommit. Att Jerikos murar hade fallit. 
Pastorerna var starkt berörda över att 
människor från Nordirland och Sverige 
hade sänt ”flygunderstöd” till lilla Sindou. 
Du som varit med och bett, gett gåvor 
och på andra sätt varit med och stöttat 
denna kampanj, ta emot dessa pastorers 
tacksamhet!

Fotboll och seminarier
Under veckan hade vi fem kampanjmöten 

där mellan 1000-2000 personer 
samlades varje kväll. Samtidigt 
som kampanjen utspelade 
sig en framgångssaga 
i Sydafrika där 
det afrikanska 
mästerskapet i fotboll 
ägde rum. Det gick 
bra för Burkina Faso! 
Vi fick rapporter om 
att de tog sig vidare 
i kvartsfinalen och 
till och med lyckades 
vinna i semifinalen, vilket 
innebar att dagen efter 
vårt sista kampanjmöte 
skulle ett av världens 
fattigaste länder spela en stor 
fotbollsfinal. Ni kan gissa att 
folket blev mer och mer upprymda 
efter varje seger! Tyvärr förlorade 
Burkina Faso mot Nigeria i finalen, 
men det hindrade dem inte från att fira 
silvret ändå. På dagarna undervisade, 
inspirerade och uppmuntrade vi stadens 

lokala kristna att tro på 
Jesus, träna lärjungar, 
skriva kyrkohistoria i de 
hederliga människornas 
land och fortsätta kämpa 
den goda kampen. 

Guds starka närvaro 
över Sindou
Låt mig berätta lite extra 
om fjärde kampanjkvällen. 
Det var en speciell 
känsla i atmosfären hela 
den dagen. En känsla 
som inte riktigt går att 

beskriva. Det kändes som att Gud var 
extra nära. Dagen efter var det flera av 
de lokala medarbetarna som berättade 
hur de på ett särskilt sätt upplevt 
Guds starka närvaro i staden och över 
kampanjplatsen. När vi kom till mötet 
den kvällen hade redan demonerna börjat 
manifestera sig. Guds närvaro var för 
stark för att de skulle klara av att vara 
där. Redan innan jag började predika 
hade drygt 20 personer blivit befriade! 
Predikan handlade om den förlorade 
sonen som fick sin relation med sin pappa 
återupprättad och återigen var det många 
som gav respons på budskapet och som 

Låt mig få berätta igen att Jesus 
har vunnit seger på korset! 

Jesus triumferade över 
sjukdomar och demoner!

Människor som ger respons på predikan och deltar i frälsningsbönen

Håll utkik på hemsidan efter kampanjvideon 
som snart dyker upp!Predikan på kvällsmöte
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Sedan 2007 har det varit möjligt att låta vinster gjorda på fonder och aktier få bli skattefri om de ges till en ideell 
organisation, som t ex Gå ut mission! Dina aktieutdelningar blir alltså mer värda om de ges till mission, än om de 
bara tas ut som en privat vinst. Gå ut missions arbete som får betyda frälsning för tusentals människor varje år i 
inland och utland, möjliggörs endast genom Dina satsningar och gåvor. Fråga därför Herren hur Du ska göra med 
Din aktievinst detta år? Utnyttja denna möjlighet som Svenska staten ger oss att låta besparingar få göra en skill-
nad inför evigheten framför Guds tron i himlen!

GÖR SÅ HÄR:
1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i februari - mars vilken aktieutdelning Du vill donera. 
2. Banken har specifik blankett som de hjälper Dig att fylla ut. 
3. Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år.

DIN AKTIEVINST – SKATTEFRI TILL MISSION!

omfamnades av Pappa Guds armar. Den 
kvällen dansade jag på scenen med flera 
kvinnor som blivit botade från smärtor 
i sina kroppar. En kvinna berättade att 

hon blivit helad från dålig syn och visade 
det genom att med pekfingret peta mig 
på näsan. En liten pojk berättade hur han 
blivit befriad från demoner. Den onde 

var helt utmanövrerad! Jesus triumferade 
över sjukdomar och demoner! 

Fortsätt be med mig för Sindous invånare 
och församlingar! 

Under seminarierna antecknas det för fullt

Anton undervisar

Anton Karlsson

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!



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

MARS
27-31 Påskkonferens Halmstad
Jonas Andersson

28-31 Kampanj Pingstkyrkan, 
Valdemarsvik
Rickard Lundgren, Andreas Cucca

APRIL
7 Betelförsamlingen Jönåker
Rickard Lundgren

7 Agape Katrineholm
Anton Karlsson

7-19 KAMPANJ GUINEA
Jonas Andersson

10 Månadsbibelskola Pingstkyrkan, 
Nässjö
Rickard Lundgren

11-14 Strassenkirche, Weiden, 
Tyskland
Pettersen

15-22 VIETNAM
Rickard Lundgren

21 Oasekirche, Garmisch-
Partenkirchen, Tyskland
Pettersen

25-28 Strassenkirche Kaufbeuren, 
Tyskland
Pettersen

26-28 Hope2013 
ungdomskonferens, Pingstkyrkan 
Nybro
Andreas Cucca

28 Missionskyrkan Eksjö
Anton Karlsson

28 Baptistförsamling Tjula
Jonas Andersson

MAJ
2-5 Strassenkirke,Oberstdorf, 
Tyskland
Pettersen

9-12 Finland
Jonas Andersson

12 Ekumenisk gudstjänst, Fridhäll, 
Skillingaryd
Anton Karlsson

16-19 Strassenkirche, Tyskland
Pettersen

21-25 KAMPANJ BANGLADESH
Andreas och Lina Cucca

3-5 Evangelisthelg, Donsö
Rickard Lundgren

8 Ekängens missionsförsamling
Rickard Lundgren

24 Pingstkyrkan Södertälje
Rickard Lundgren

26 Betelförsamlingen Jönåker
Rickard Lundgren

KALENDER

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: FI53 4055 2920 0887 64

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

weborder.clubtele.se
08-50 00 80 90

När du får det här brevet är det bara 
drygt en vecka kvar tills jag reser till 
Guinea igen. Vi har sett en spännande 
utveckling sedan jag var där första gången 
i 2009. Enorma segrar och genombrott 
för Guds rike. Både i numerären när 
det gäller såväl frälsningssökande som 
planterade församlingar. Men detta också 
i hög grad bland det som räknats som 
några av de svåraste och mest onådda 
muslimska folkgrupperna i väst- och 
Nordafrika. Det är historiska segrar! Den 
här gången går resan till ett område som 
jag länge längtat efter att besöka. Staden 
Ziguri i landets nordöstra del domineras 
av den muslimska folkgruppen Mandingo 
där vi ännu väntar på ett genombrott 
för evangelium. Som provinshuvudstad 
i provinsen Kankan är staden ett nav i 
regionen som också gränsar till det nu 
konfliktdrabbade Mali. Många människor 
har fått lämna Mali och tagit sin tillflykt 
till bl.a. Ziguri. Vem vet vad Herren har 
förberett för dem där de nu kanske 
befinner sig i en situation där allt hopp 
är ute. Förväntan är därför stor inför vad 
denna kampanj kan få innebära!

En stor del av människorna som bor i 

det här området 
letar efter guld eller 
ädla stenar som det 
finns gott om i den 
här delen av Guinea. 
Man skulle ju kunna 
tro att de har det 
ganska bra med de 
förutsättningnarna. 
Men de stora 
pengarna ser de aldrig. 
Det som de hittar 
säljer de sedan till 
uppköpare som för 
det ut ur landet till 
den internationella 
marknaden. Men även om de skulle haft 
mer pengar att leva för så hade tillståndet 
ändå varit tragiskt... de flesta håller på att 
gå förlorade. Man känner inte Jesus.
 
När vi kommer till dem så har vi inte 
denna världens rikedomar med oss, 
varken guld eller diamanter. Ordet från 
Petrus till den lame mannen vid Sköna 
porten Apg 3:22 kommer för mig:
 
“Silver och guld har jag inte, men det jag har 
det ger jag dig...!”

 
Det vi har är mer värt än allt guld och 
ädla stenar i världen. Ja, det är värt att 
offra allt för. Tack för att du står med 
oss i bön om beskydd och genombrott 
bland de onådda. Och tack för att du 
också denna månad vill ge ditt “silver 
och guld” så vi kan räcka vår hand till 
Mandingofolket och ge det vi blivit 
betrodda. Tillsammans ger vi Jesus till 
världen.

Silver och guld vid gränsen till Mali

Internationell direktor
Jonas Andersson


