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...så att mitt hus blir fullt!
Häxdoktorn berättar
engagerat om hur Jesus
blåste in i hans hus
med en vind!

MANDINGO TAR EMOT JESUS!
Kära medarbetare! Vi hoppas
du har en skön sommar. I det
här nyhetsbrevet får du läsa
rapporten från Jonas Anderssons
kampanj i Guinea där det onådda
folket Mandingo fick ta emot
Jesus! Med på resan var även
Daniel Abrahamsson från Nässjö.
Ta del av deras berättelser och
hjärtligt tack för ditt stöd till den
här missionsresan.
Efter ca 40 timmars konstant resa
varav 24 i bil sista biten genom landet
kom vi äntligen till staden Siguir i
nordöstra delen av Guinea. Hela
Guinea är muslimskt dominerat, men
här i Siguiri befann vi oss i själva hjärtat
av den onådda muslimska folkgruppen
Mandingo. Den första och enda gången
någon kyrka försökt sig på att predika
evangeliet offentligt utomhus så blev de
stenade och utjagade ur staden. Men
nu upplevde vi att det var tid att åka
dit. Jag kunde känna förväntan inför vad
Gud skulle göra stiga för varje minut
“Efter att vi bränt en hel hög
med ockulta föremål fick vi se
en mängd döva och stumma
återfå hörsel och tal!”

som gick. Vi hade sagt att om vi kan
samla några hundra och det inte blir
något motstånd då är det fantastiskt.
Gud ville mer!
Redan första kvällen var det ca 800
personer på plats och allt efter som
dagarna gick så steg antalet ända upp
till 1500. Kväll efter kväll predikade jag
evangelium och Gud bekräftade ordet
på ett mäktigt sätt. Rejäla gensvar på
frälsningsinbjudan och helandeunder
i mängder! Redan första kvällen kom
tre Mandingos fram och vittnade om
vad Jesus gjort för dem. En av dem var
en man som haft ont och inte kunnat
böja sin rygg på 10 år, glad visade
han nu att ryggen fungerade igen och
att all smärta var borta. Glädjen och
förundran var påtaglig.
En dag när vi satt och åt började Daniel
som var med mig på resan att prata
med de två kvinnor som kommit med
mat till oss där vi bodde. Han förstod
snabbt att en av dem var döv. När vi
ätit färdigt tog kvinnan mod till sig och
visade med tecken att hon önskade
att vi skulle be för henne. I nästan
samma stund som Daniel la sin hand
på hennes högra öra så visar hon på

ett tydligt sätt att nu hör hon! Vad
underbart det var att sedan se henne
komma på kvällsmötena sedan och
fascinerat ta in och delta i lovsången
och lovsångsdansen och nu kunna höra
musiken och rytmerna. Helandeunder
av det här slaget fortsatte under veckan.
Trots att det är en muslimsk kontext
så är häxkonst och svartmagi utbrett
och många gånger inkorporerat i
den muslimska tron i västafrika. När
vi skulle börja mötet så kom det en
häxdoktor upp mot scenen och bad
om att få berätta något i mikrofonen.
När vi förstod vad det var han ville säga
så fick han komma upp. Folket kände
igen honom och blev spända inför vad
som skulle hända. Mannen berättade
att han kommit i smyg på ett av mötena
och sedan gått hem och bett till Jesus.
När han vaknade upplevde han hur det
blåste en stark vind inne i huset och
instinktivt visste han att det var Jesus
som kom in. I ett nu var han helad och
nu hade han kommit för att vittna om
att trots alla krafter han tidigare haft
så skulle alla veta att det är Jesus som
är den allra största kraften! Jublet och
lovprisningen efter det vittnesbördet
var ljuvligt.
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Daniel Abrahamsson dansar med det julande Mandingofolket i Siguir
En av kvällarna upplevde jag att vår
kontaktperson Oury Sow skulle
predika. Så efter en kort apell och
introduktion lämnade jag över
mikrofonen till Oury. Oury som är
muslimsk prästson predikade ett
kraftfullt evangelium och genom sin
bakgrund och kunskap visade han från
såväl Koranen som Bibeln att Jesus
är Guds Son. Det blev skratt, jubel
och mängder av muslimska hjärtan
öppnades för att ta emot frälsningens
gåva i Jesus Kristus!
När Oury sedan fortsatte och
utmanade folket att avsäga sig häxkonst
och amuletter genom att ta av sig
allt sådant, förberedde jag en brasa
där vi sedan samlade in en hel hög
med ockulta föremål som vi brände
offentligt. När vi bad att Gud skulle
bryta alla krafter och förbannelser i
Jesu namn och pastorerna gick omkring
och la händerna på folk fick vi se en
mängd döva och dövstumma återfå
hörsel och tal! Många vittnesbörd av
alla de slag delades av folk som Jesus
helat. Underbart att höra nyomvända
Mandingos som säger att det är Allah
Jesus som helat dem!
Redan mot slutet av kampanjveckan
så fick vi möta och betjäna nya
troende i de församlingar där vi
var och predikade på förmiddagen.
I en liten nystartad församling som
jag kom till hade man nu dubblerat

församlingens medlemmar till 30, bara
under kampanjveckan. Det var härligt
att höra de nya troendes vittnesbörd
om frälsning och förvandling. När
vi tog farväl av pastorerna i Siguiri
“Underbart att höra nyomvända
Mandingos säga att Allah Jesus
har helat dem.”

personer som bett frälsningsbönen
under veckan! Sååå många av dem var
Mandingo. Rapporterna från Guinea
efter kampanjen handlar om fulla
kyrkor och fortsatt hunger bland
många nya Mandingos att få höra mer
om Jesus och att få förbön.
Vi tackar Gud för detta genombrott, ber
och laddar för kommande kampanjer i
fler städer i Mandingo-området. Tack
för att du står med oss i detta.

lämnade vi bröder som verkligen blivit
uppmuntrade och bestämt sig för att
skörden skulle bärgas in gemensamt. /Jonas Andersson
När alla uppföljningskort var räknade
och sorterade var det uppe i över 750

Jonas med en pojke som visar att han blivit helad
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Dagarna andades tro!
Gå ut mission, Guinea, Kampanjmöten,
Jesus... Vad kan jag egentligen säga
om min resa till Guinea som jag
gjorde denna våren? Omtumlande,
omskakande, uppväckande, mycket
häpnadsväckande, och utgivande. Kort
och gott väldigt spännande...
Just nu sitter jag i soffan i min kompis
lägenhet, jag förbereder mig inför ett

scoutläger som jag åker till på lördag. allt inte har varit lätt så har Jesus varit
Min vardag just nu skiljer sig ganska där i centrum av mitt liv som jag alltid
mycket från min vardag i Guinea.
vill att Han ska vara. Jag har oerhört
mycket annat att berätta om min resa,
I Guinea spenderade jag dagarna om människor som fått hörseln tillbaka,
med att antingen hålla eller lyssna till män och kvinnor som blivit helade i
bibelundervisning på förmiddagarna för rygg och ben, om vansinniga bilfärder
de kristna i staden Siguiri, att samtala genom hela landet och den fantastiska
om tro på eftermiddagarna med Jonas tro som finns hos människorna där.
Andersson och vara
med på frälsningsmöten Ett minst lika stort mirakel har skett i
på kvällarna för de som mitt eget liv, då jag har fått lära känna
ännu inte hört om Jesus. Jesus ännu mer än innan och jag längtar
Dagarna andades tro, ännu mer att få följa Honom och
det mesta jag gjorde, hjälpa människor till tro. Både i min
det mesta jag sa andades egen stad men också på platser där
tro. Jag bad till Gud om människor aldrig har hört talas om
vishet när jag skulle Jesus förut. Detta var visserligen min
undervisa, jag bad till första missionsresa men jag hoppas
Gud om beskydd när verkligen att det bara var den första
jag skulle äta, jag bad av många. Min resa med Gå ut mission
till Gud om kraft när förändrade mig på många sätt och jag
jag skulle be för sjuka. vill uppmuntra dig som längtar efter
Allt jag gjorde kändes att ta steg i tro och lära dig mer om
omöjligt att genomföra mission.Våga kasta dig ut, våga göra det
utan hjälp från Gud.
du inte riktigt tror att du klarar... Då
kan ditt liv med Jesus bli ett äventyr
Detta har påverkat mig utan dess like. Så min fråga är:Vågar du?
och de senaste veckorna
har jag varit i någon Mvh Daniel Abrahamsson
sorts
förälskelse-fas
Missionsresan förändrade Daniels liv!
med Jesus och även om

Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:
Gå ut mission generellt
Höstens kampanjer
Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett

13 92 21-6
Gå ut mission

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm
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Vart ska du gå?
Man hade nog kunnat komma på ett fyndigare
och mera språkligt rätt namn på organisationen
än just: GÅ UT MISSION.
Men en sak är vunnen genom detta namn. Alla
förstår iallafall vart vi har tänkt att gå, nämligen...
UT! Till dem som är utanför församlingen, de
som aldrig hört om Jesus, om förlåtelsen och
räddningen. Jesu befallning om att Gå ut till alla
folk med de goda nyheterna och göra dem till

Hans lärjungar är vad det här arbetet
ALLTID ska handla om! Vi tänker inte
Gå in eller Gå hem. Heller inte Gå bort
eller Gå dit. Vi fortsätter så länge vi har
Ditt förtroende och understöd med att
GÅ UT. Det är vår mission, vårt uppdrag.
På bilden ser du Mandingofolket i Siguir
när de fick uppleva Jesus Kristus. Denna
glädje, dessa under och framför allt
dessa 750 registrerade personer som
sökte frälsning, hade inte skett om det

inte vore för din och vår gemensamma
kärlek till Jesu befallning om att GÅ
UT. Profeten Jesaja hörde redan innan
golgata Guds fråga. “Vem ska jag sända
och vem vill vara vår budbärare?” Frågan
gäller oss alla även denna sköna sommar
2013, just nu när du läser. Vem vill gå?
Vem ska Gud sända?

GÅ med oss, UT i mission ! Tack
för dina förböner och gåvor som gör
det möjligt även denna månad/ GUM.

Människorna i Siguirs glädje över Jesus Kristus var mycket påtaglig!
KALENDER
AUGUSTI
4-9 Svenska
Alliansmissionens
tonårsläger Gullbranna,
Anton Karlsson

SEPTEMBER
11 Månadsbibelskola
Nässjö Pingst, Jonas
Andersson

OKTOBER
1-2 Pionjärlinjen ACTA i
Bayern, Tyskland,
Rickard Lundgren

Box 112
641 22 Katrineholm

11 Betel Int Church
Levanger, Dag Heggset

5 Huskvarna
Pingstförsamling
Jonas Andersson

TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79

18 Kristet Center Väst
Stenugnsund, Andreas
Cucca

13-15 Församlingsdagar
planteringarna, K-holm
19-22 ACE konferensen
på Nord Irland

info@gautmission.org
www.gautmission.org

24 Trondheim Spektrum,
Dag Heggset

BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910

24 Sommarmöte
på Attholmen Loo
Långared, Rickard
Lundgren

Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: FI53 4055 2920 0887 64

22 Ballymena CoG
Anton Karlsson
22 Shankill CoG
Andreas Cucca
22 Ballymoney CoG
Jonas Andersson
29 Betelförsamlingen
Jönåker, Jonas, Andreas
och Rickard

14-20 ECUADOR
“Apg 29” Jonas
Anderssson
27 Arendal
Misjonsmenighet,
Familjen Lundgren
31 Equmeniakyrkans
planteringskonferens
Rickard Lundgren

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

weborder.clubtele.se
08-50 00 80 90

