
Oury Sow har varit en trogen medarbetare till Gå ut mission sedan vi började 
arbeta aktivt tillsammans 2009. Jag (Jonas Andersson) minns att jag tidigt 
fick från Gud att Oury en dag själv skulle hålla kampanjer i sitt eget land. Nu 
efter att ha koordinerat och tränats i över 20 kampanjer i Guinea så har det 
hänt! I januari månad sponsrade vi en kampanj i Guinea som pastor Oury Sow 
och lokala medarbetare höll helt på egen hand. Läs här vår tidigare pion-
järelev Göran Karlssons (som nu bor och arbetar med Oury i Guinea) spän-
nande rapport om kampanjen i Wonkifong!  

Första kvällen startar fantastiskt
Under den första kvällen i Wonkifong 
hade vi cirka 500 personer som kom och 
lyssnade. Jag fick utan förvarning hålla 
uppvärmningspredikan då jag uppmuntrade 
folket att tro på Kristi kraft att bota sjuk-
domar, att sträcka sig mot
Jesus på samma sätt som kvinnan med 
blödningar gjorde och blev frisk. När Pastor 
Sow predikade ett klart evangelium om 
frälsningens gåva var det många som ville 
ta emot. När vi efteråt räknade ihop alla de 
nyfrälsta som registrerats med namn och 
adress från denna första kväll var det hela 
413 stycken! 

Ganska många blev också helade, varav 
sex kom fram och vittnade. En man som 
hette Moustafa hade kommit från huvud-
staden redan kl 6 på morgonen och väntat 
hela dagen på mötet eftersom någon hade 
sagt till honom att han måste åka dit. Han 
hade haft ont i magen, ryggen och huvudet 
i över ett år och hade inte kunnat jobba 
under fem månaders tid, men blev helt 
frisk den här kvällen.

Det var också en kvinna som inte hade 
kunnat böja sig så att hon kunnat
sitta ner på en pall på sju år men nu blev 
hon helt frisk.

En man som varit helt blind i 15 år började 
få synen tillbaka, och med tanke på hur 
veckan fortsatte så har han helt säkert full 
syn idag! 
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Andra dagen kom det fler människor och 
280 gensvarade på frälsningsinbjudan! När 
vi efter helandebönen frågade vilka som 
hade upplevt helande kunde jag räkna över 
20 händer räckas upp och flera stycken 
som hoppade, dansade och sprang runt 
av glädje över sitt helande. Fyra stycken 
vågade komma fram och berätta vad som 
hänt. 

Jesus fortsatte att möta människor på ett 
underbart sätt till helande varje kväll. Ett 
mycket starkt helandeunder var en gammal 
man som var blind och som dessutom gått 
med krycka i sju år. Efter förbönen kunde 
han gå bra och behövde inte längre kryck-
an. Pastor Sow bad honom då komma upp 
och vittna. Sedan bad han för mannens 
syn på scenen och då började han se! Efter 
helandebönen kom också en gammal man 
fram som hade varit blind i nio år fram och 

vittnade om hur Jesus öppnade hans ögon. 
Det fanns många fler som vi såg blev friska 
men som inte vittnade.

Trots flera starka helandemirakler kom det 
mycket färre människor både tredje och 
fjärde kvällen, vilket förvånade oss. När vi 
hörde oss för fick vi reda på att man i
moskéerna hade förbjudit folket att komma 
och om man vittnade om helande så skulle 
man straffas med att behöva fasta i 25 
dagar. 

Men trots ett massivt motstånd från 
moskeerna så bryter evangeliet fram med 
kraft. Ett ytterligare starkt kvitto på det var 
den imam som kom redan första kvällen, 
och som uppenbart fick ett starkt möte 
med Jesus. I lovsången var han strax med 
och klappade och dansade. Andra kvällen 
var han med igen och förde efter mötet 

långa samtal med pastor Sow och lovade 
att komma till kyrkan. Tredje kvällen var 
han uppe på scenen och vittnade strålande 
glad om att han blivit helad i fötterna. Han 
är nu en helt övertygad kristen! 

Nu är de fyra pastorerna i Wonkifong igång 
med det stora arbetet med uppföljning. 
Utöver dem kommer fyra till fem mis-
sionärer plantera församlingar i området 
och vi uppmanar er att stå med dem i bön. 
Ropa till skördens Herre att skörden både 
ska förmeras och bevaras i Wonkifong!

Moustafa kom från 
huvudstaden Conakry 
för att han hört att 
Jesus gjorde mirakler! 
Moustafa blev helad!

Många bad med i 
frälsningbönen under 
kampanjen i Wonkifong.

”Jag kommer nog aldrig glömma när det kom fram en man som var lam på vänstra 
sidan av kroppen. När vi bett för honom bad vi honom att försöka gå och plötsligt 
började det rycka i foten. Han tog min hand och jag fick leda honom under några av 
hans första steg. Några minuter senare sprang han fram och tillbaka i lokalen, helt 
överlycklig. Gud gjorde många under den kvällen. Jag fick lägga händerna på 4-5 
stycken som blev helade och mina andra vänner såg nog ungefär lika många under 
ske i dem som de bad för. ” 
Utdrag ur Anton Karlssons dagbok under en praktikresa till Bangladesh. 

Vad hände sen?
Anton är idag evangelist i Gå ut mission och har varit med  att plantera flera församl-
ingar i Sverige och hållt många kampanjer bland onådda folk sedan sitt pionjärår. Han 
har dessuom varit med och startat upp Ung Missionär som är Gå ut missions satsning 
för att ta med ungdomar ut i mission. 
Ditt äventyr med Jesus väntar dig! 

Pionjärkursen kallar... 

Anton Karlsson Pion-
järelev 2009/10

Ansök till Pionjär idag!

GÖRANKARLSSON
Fd Pinjärelev och

 missionär i Guinea

Hon hade haft smärta i hela krop-
pen under många år, hon kände 
ingen skillnad efter bönen under 
första kvällen men vaknade dagen 
efter helt smärtfri! 
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Uppföljning och undervisning i Assam

Den 13-16 april var jag i regionen Assam i nordöstra Indien för att hålla fyra dagars le-
darträning. Seminarierna ingår i en strategi att träna och utrusta pastorer, evangelister 
och andra ledare i regionen. Målet är att nya församlingar ska planteras och att befintli-
ga församlingarna ska växa som ett resultat av de kampanjer som vi håller i området.   

För ett år sedan undervisade jag under fyra dagar i Guwahati, den största staden i Assam. Denna 
gång var vi mera avsides i staden Moriani där vi haft en kampanj för några år sedan. De troende 
berättade för mig om kampanjen och vad mycket den hade betytt för dem. Undervisningen flöt på 
bra och de som var där blev utrustade och uppmuntrade att fortsätta tjäna Gud och utbreda
Guds rike. Som mest var det 70 personer som lyssnade men då var hälften från den lokala baptist-
församlingen där vi höll våra seminarier. 

På en av bönestunderna efter ett undervisningspass kom ett ungt par med en baby fram till mig. 
De berättade att de hade varit barnlösa i åtta år. Nu hade de precis fått en liten flicka som de ville 
att jag skulle be för. De såg det som Guds mirakel och det hade lett till att de blivit frälsta, lämnat 
hinduismen och gått med i den lokala församlingen. Människor som lever med en annan religion 
behöver något som överbevisar dem så att de kan ta steget och bli kristna. När vi har våra kampan-
jer så sker många tecken och under vilket övertygar människor och leder till att de tar emot Jesus i 
sina liv.

Vår kontaktperson Salnang berättar om hur arbetet i Assam sakta växer. De möter en del motstånd 
och förföljelse men människor kommer till tro. Han berättade om en dopförrättning han haft bara 
några dagar innan jag kom. Fortsätt gärna att be för våra syskon i Assam att Guds ska använda 
dem, att de ska fortsätta predika evangeliet och starta nya församlingar.

Henrik Thornell
Pastor

Assam

Indien
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MAJ

24/5 -5/6 OUTREACH THAILAND
Dag Heggset, Daniel Smenes m.fl.

28/5 Attholmen
Anton Karlsson

JUNI
2-9/6 OUTREACH THAILAND
Rickard Lundgren 

5/6 Bottnaryd Pingst 
Andreas Cucca

18-26/6 ”Unika möten” NYHEMSVECKAN
Rickard Lundgren 

23/6 NYHEMSVECKAN
Jonas Andersson

JULI
2-3/7 Nissedal Bibelcamping NORGE
Rickard Lundgren

AUGUSTI

1-8/8 UNG MISSIONÄR-TEAM BULGARIEN
Anton Karlsson

8-15/8 UNG MISSIONÄR-TEAM BULGARIEN
Rickard och Simon Lundgren

21/8 Fredriksdals Missionskyrka
Jonas Andersson

För detaljerad kalender se hemsidan...

Om tre dagar är det planerat och förberett att jag och 
blivande pastor i Agape Katrineholm; Jonatan Näs-
ström, ska resa ner till Thailand för att 
tillsammans med troende där evangelisera staden 
Sikiew. Löftet vi gav de kristna i Thailand 
i början av 2016 var att Gå ut mis-
sion ska göra vad vi kan för att 
hjälpa dem att genomföra sin 
vision om att nå en miljon av 
sina landsmän innan 2020. 
I staden Sikiew har de nu 
förberett för oss att besö-
ka fängelser, skolor och 
sjukhus, så att samman-
lagt kanske upp emot ett 
tusen fullständigt onådda 
människor ska få budskapet 
om världens frälsare Jesus 
Kristus denna vecka. Trots 
detta går jag nu och nynnar på 
frasen: ”should I stay or should 
I go?!”

För att vi ska kunna göra det vi nu står inför saknar vi 
200 000kr. Frustrerade bearbetar vi frågorna som rasar i våra 
huvuden. Ska de anställda permitteras? Vad ska vi göra med 

de inplanerade satsningarna i Thailand, Cambodja och Vietnam 
som vi i flera år har gjort förberedande missionsresor till? Det 
är ju nu vi ska börja missionera dessa tre länder i stor skala. 
Att ställa in nu är något vi bara inte vill acceptera!

För i dessa länder råder buddismens destruktiva och förtryck-
ande välde. Denna religion kväver och utsläcker männ-

iskans livsgnista. Budskapet är hopplöshet, menings-
löshet, tomhet och mörker. Fortfarande har minst 

65 miljoner av Thailands befolkning inte fått höra 
något annat än Buddhas förbannelser. Samtidigt 
har vi här i Norden under 1000 år haft
förkunnelsen om Jesus. Många av oss har sedan 
barnsben fått veta att Jesus är räddning, liv, ljus 
och har ett överflödande liv med mening för var 
och en som tar emot honom. 

Vi kan inte låta Sydostasiens människor få fort-
sätta leva i denna okunskap on Jesus! Vi kan inte 

stanna kvar här hemma,vi måste gå till dem! 

Din gåva till missionen denna månad avgör helt om vi ska 
stanna eller gå.

should i stay or should i gO?

RICKARDLUNDGREN
Grundare och evangelist


